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คํานํา

 ดวยกรมสงเสริมสหกรณมนีโยบายใหรวบรวมคําสัง่ ระเบยีบ ประกาศ คําแนะนาํของนายทะเบยีนสหกรณ 
ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่เก่ียวของตามกฎหมายวาดวยสหกรณและกฎหมายอ่ืน เพื่อจัดพิมพเผยแพรสําหรับ           
การแนะนําสงเสริม และเปนแนวทางในการดําเนินงานของสหกรณ

 สํานักนายทะเบียนและกฎหมายจึงไดแตงต้ังคณะทํางานจัดทําประมวลคําสั่ง ระเบียบ คําแนะนํา             
และหลกัเกณฑแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัสหกรณ เพ่ือพิจารณาแนวทางและดําเนนิการรวบรวมคําสัง่ ระเบยีบ ประกาศ 
คําแนะนํา ขอกําหนดแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับสงเสริม แนะนํา และกํากับดูแลสหกรณ รวมทั้งในสวนที่ใชเปน
แนวทางในการดําเนินงานของสหกรณท่ียังคงถือใชในปจจุบันและอยูในความรับผิดชอบของกรมสงเสริมสหกรณ 
โดยคดัแยกเปนหมวดหมูตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ เพ่ือใหเกดิความชดัเจน และสะดวกตอการนําไปใช 
ในการคนหาและอางอิง

 กรมสงเสริมสหกรณ หวังเปนอยางยิ่งวาประมวลคําสั่ง ระเบียบ และขอกําหนดตามกฎหมายวาดวย
สหกรณ เลมนี้ จะเปนประโยชนตอผูปฏิบัติงาน และบุคลากรที่เกี่ยวของกับงานสหกรณตลอดจนผูสนใจที่จะศึกษา 
สําหรับนําไปใชในการปฏิบัติงานตอไป

 สํานักนายทะเบียนและกฎหมาย
 กรมสงเสริมสหกรณ
 สิงหาคม ๒๕๕๙
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สารบัญ

 หนา

หมวด ๑ การกํากับและสงเสริมสหกรณ

การแตงตั้งและมอบอํานาจ           

 - คําสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่ ๑๓๗/๒๕๕๓ เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่
  เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒
 - คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ ที่ ๑๓๐/๒๕๕๕ เรื่อง แตงตั้งรองนายทะเบียนสหกรณ
 - คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ ที่ ๕๕๖/๒๕๕๐ เรื่อง มอบอํานาจใหรองนายทะเบียนสหกรณ
  ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ
 - คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ ที่ ๑๓๑/๒๕๕๕ เรื่อง มอบอํานาจใหรองนายทะเบียนสหกรณ
  ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ
 - คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ ที่ ๑๔/๒๕๕๘ เรื่อง มอบอํานาจหนาที่ใหพนักงานเจาหนาที่
  ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ
 - หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๐๘/๑๕ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๐
  เรื่อง มอบอํานาจในการรับทราบระเบียบตางๆ ของสหกรณแทนนายทะเบียนสหกรณ
 - หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๐๑/๑๕๗๗๕ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๙ 
  เรื่อง มอบอํานาจการใหความเห็นชอบระเบียบตางๆ ของสหกรณแทนกรมสงเสริมสหกรณ

การกํากับดูแลสหกรณ

 การตรวจการสหกรณ
 - ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ วาดวยบัตรประจําตัวผูปฏิบัติการตามกฎหมาย
  สหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๓
 - คําสั่งนายะเบียนสหกรณ ที่ ๘/๒๕๕๙ เรื่อง กําหนดอํานาจหนาที่ของผูตรวจการสหกรณ
 - ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยผูตรวจการสหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 การฟองคดีแทน/การสั่งการใหแกไขขอบกพรองของสหกรณ
 - ประกาศนายทะเบียนสหกรณ เรื่อง การกระทําการหรืองดเวนกระทําการจนทําใหสหกรณ
  เสื่อมเสียผลประโยชนของสหกรณหรือของสมาชิก
 - หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๐๑/ว ๒ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๑ 
  เรื่อง การดําเนินการกรณีสหกรณไดรับความเสียหาย
 - หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๑๕/๑๓๓๒๐ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
  เรื่อง การปฏิบัติกรณีกระทําโดยทุจริตตอสหกรณ
 การชวยเหลือดําเนินกิจการของสหกรณ
 - ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการชวยเหลือดําเนินกิจการของสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๓
 - ระเบียบกรมสงเสริมสหกรณ วาดวยอํานาจหนาที่การสงเสริมกํากับและดูแลสหกรณ
  ของขาราชการและลูกจาง พ.ศ. ๒๕๔๔
 การอุทธรณคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ
 - คําสั่งคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ ที่ ๑/๒๕๕๗
  เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องขออุทธรณ
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 - ขอกําหนดของคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องขออุทธรณ ที่ ๑/๒๕๔๓
  เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการรับเรื่องอุทธรณ

หมวด ๒ สหกรณ

การจัดตั้งและการจดทะเบียนสหกรณ         

 - กฎกระทรวง กําหนดประเภทของสหกรณที่จะรับจดทะเบียน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 - ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการดําเนินการจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ 
  พ.ศ. ๒๕๕๒
 - ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการจัดตั้งสหกรณตามโครงการบานมั่นคง
  พ.ศ. ๒๕๔๘
 - ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการจัดตั้งสหกรณประเภทสหกรณเครดิตยูเนี่ยน
  พ.ศ. ๒๕๔๘
 - ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการรับจดทะเบียนสหกรณและรับจดทะเบียน
  ขอบังคับของสหกรณแท็กซี่ พ.ศ. ๒๕๔๗
 - ประกาศนายทะเบียนสหกรณวาดวยคุณคาสหกรณ อุดมการณ หลักการ
  และวิธีการสหกรณ
 - ประกาศนายทะเบียนสหกรณ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดแผนดําเนินการ
  เกี่ยวกับธุรกิจ หรือกิจกรรมของสหกรณที่จะจัดตั้ง
 - หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๐๘/๐๐๒ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๑
  เรื่อง การกําหนดชื่อชุมนุมสหกรณที่จัดตั้งใหม
 - หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๐๘/๙๓๗๙ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๐
  เรื่อง การกําหนดชื่อที่จะใชในการจดทะเบียนสหกรณ

สมาชิกสมทบ

 - ประกาศนายทะเบียนสหกรณ เรื่อง กําหนดประเภทของสหกรณ ที่สามารถรับสมาชิกสมทบได
 - คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ ที่ ๗๘๙/๒๕๕๒ เรื่อง การจดทะเบียนขอบังคับสหกรณ
  กําหนดคุณสมบัติสมาชิกสมทบตามมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒

ขอบังคับและการแกไขเพิ่มเติม

 - คําสั่งนายทะเบียนสหกรณที่ ๒๗๘/๒๕๔๙ เรื่อง ใหสหกรณและชุมนุมสหกรณกําหนด
  เรื่อง การจายคืนคาหุนในกรณีที่ขาดทุนเกินทุนสํารองที่มีอยูไวในขอบังคับ
 - คําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจายคืนคาหุน
  กรณีสหกรณ/ชุมนุมสหกรณขาดทุนสะสม พ.ศ. ๒๕๔๙
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 - ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการจัดทําขอบังคับสหกรณเพื่อใชในการจดทะเบียน
  พ.ศ. ๒๕๔๕
 - ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการดําเนินการของสหกรณ กรณีความในขอบังคับ
  สหกรณขัดหรือแยงกับกฎหมาย ระเบียบ คําสั่งนายทะเบียนสหกรณหรือขัด หรือแยงกันเอง
  พ.ศ. ๒๕๔๔
 - ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการวินิจฉัยขอบังคับสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๖
 - ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการรับจดทะเบียนขอบังคับชุมนุมสหกรณเกี่ยวกับ
  การกําหนดการออกเสียงของผูแทนสหกรณในที่ประชุมใหญของชุมนุมสหกรณ 
  พ.ศ. ๒๕๔๗
 - หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๐๘/๔๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๘ 
  เรื่อง ยกเลิกหนังสือเวียนและคําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณ
  (การกําหนดแดนดําเนินงานของสหกรณ)
 - หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๑๕/๙๘๔๗ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๑
  เรื่อง การกําหนดขอบังคับในการขยายทองที่ดําเนินงานหรือคุณสมบัติสมาชิกของสหกรณ
  เครดิตยูเนี่ยน
 - หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๑๕/๐๒๒ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๓
  เรื่อง ตอบขอหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขยายทองที่ดําเนินงานของสหกรณ
 - หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๑๕/๑๑ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖
  เรื่อง การรับจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับเกี่ยวกับการมอบหมายงานในหนาที่ผูจัดการ
 - ระเบียบกรมสงเสริมสหกรณ วาดวยขอหารือการดําเนินการตามกฎหมาย
  ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ กรมสงเสริมสหกรณ หรือนายทะเบียนสหกรณ ขอบังคับ
  ระเบียบของสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๖
 - หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๐๘/๕๗๘๘ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 
  เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการขอหารือแนวทางการดําเนินงานและการวินิจฉัยขอบังคับ
  ของสหกรณ

การดําเนินงานของสหกรณ

 อํานาจกระทําการ
 - การรับฝากเงินของสหกรณ
  ๏ ประกาศนายทะเบียนสหกรณ เรื่อง กําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ
  ๏ คําแนะนํา การจัดทําระเบียบวาดวยการรับเงินฝากออมทรัพย เงินฝากออมทรัพยพิเศษ
   เงินฝากประจําและเงินฝากประจําที่ไดรับการยกเวนภาษี
  ๏ หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๑๐/ว๑ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๑
   เรื่อง เห็นชอบใหสหกรณถือใชระเบียบวาดวยเรื่องเงินฝาก 
  ๏ หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๑๕/๑๒๔๑๘ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔
   เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาใหความเห็นชอบระเบียบวาดวยการรับฝากเงิน
   จากสหกรณอื่น (เห็นชอบรางระเบียบ)
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  ๏ หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๑๕/๐๔๘ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓
   เรื่อง เห็นชอบใหสหกรณถือใชระเบียบวาดวยการรับฝากเงินจาก
   สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
 - การใหสหกรณกูยืมเงิน
  ๏ หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๐๑/ว ๒ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๔๒
   เรื่อง เห็นชอบใหสหกรณถือใชระเบียบวาดวยการใหสหกรณอื่นกูยืมเงิน
 - เรื่องอื่นๆ
  ๏ คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ ที่ ๒/๒๕๕๗ เรื่อง ใหสหกรณแท็กซี่ดําเนินการตามนโยบาย
   จัดระเบียนรถแท็กซี่
  ๏ ประกาศนายทะเบียนสหกรณ เรื่อง ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการยกเลิกตราประทับ
   ตามขอแนะนําของธนาคารแหงประเทศไทย
  ๏ ประกาศนายทะเบียนสหกรณ เรื่อง คําแนะนําการผลิตหรือจัดหาปุยไวขายของ
   สหกรณ
  ๏ คําแนะนํานายทะเบียนสหกรณ เรื่อง การกําหนดระเบียบเกี่ยวกับการยืมเงินทดรองจาย
   ขึ้นถือใช
  ๏ หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๑๕/๐๗๓ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๓
   เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีสหกรณจะดําเนินธุรกิจจัดหาสลากกินแบงรัฐบาลมาจําหนาย
   แกสมาชิก
  ๏ หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๑๕/๒๕ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔
   เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจจัดหาสลากกินแบงรัฐบาลมาจําหนาย
   (เพิ่มเติม)
  ๏ คําแนะนํานายทะเบียนสหกรณ เรื่อง การออกตั๋วสัญญาใชเงินสําหรับสหกรณ 
   พ.ศ. ๒๕๕๔
  ๏ หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๐๑/๑๐๒๖ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๓ 
   เรื่อง การจัดสวัสดิการของสหกรณ มีลักษณะอันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติ
   ประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕
  ๏ หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๑๐/๔๓๖๕ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๓ 
   เรื่อง แจงหลักเกณฑการกระทําการเปนผูรับประกันภัย โดยมิไดรับใบอนุญาต
   ของกรมการประกันภัย
  ๏ หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๐๑.๑๑/๘๓๐ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๕ 
   เรื่อง หามสหกรณดําเนินธุรกิจประกันชีวิต
  ๏ หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๐๘/๑๐๔๖๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๗
   เรื่อง คําแนะนําเกี่ยวกับการใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณ
  ๏ หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๑๕/๒๙๖๘ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ 
   เรื่อง การดําเนินธุรกิจจัดหาปจจัยการผลิตมาจําหนายของสหกรณ
  ๏ หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๑๕/๔๑๐๑ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘
   เรื่อง คําแนะนําเกี่ยวกับการกําหนดงวดชําระหนี้เงินกูของสหกรณออมทรัพย
   และสหกรณเครดิตยูเนี่ยน
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  ๏ หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๑๕/๔๑๐๒ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ 
   เรื่อง คําแนะนําเกี่ยวกับการกําหนดงวดชําระหนี้เงินกูของสหกรณออมทรัพย
   และสหกรณเครดิตยูเนี่ยน
  ๏ หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ดวนที่สุด ที่ กษ ๑๑๑๕/๘๕๓๒ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
   เรื่อง บริษัทเอกชนขอเชาพื้นที่บนที่ดินของสหกรณเพื่อดําเนินธุรกิจ
  ๏ ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เรื่อง วิธีการจายเงิน
   คาจัดการศพ หรือคาจัดการศพและสงเคราะหครอบครัว การใชจายและการเก็บ
   รักษาเงินของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห (ฉบับที่ ๒) 
  ๏ หนังสือกรมการประกันภัย ที่ พณ ๐๕๐๓/๔๓๓๐ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๔ 
   เรื่อง ตอบขอหารือ (การประกอบธุรกิจประกันชีวิต)
  ๏ หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๑/ว ๑๖๐ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๗
   เรื่อง ขอใหกรรมการดําเนินการของสหกรณที่เปนขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
   หรือลูกจางของสวนราชการไปประชุมประจําเดือนไดโดยไมถือเปนวันลา
 วงเงินกูยืมและคํ้าประกันของสหกรณ
 - ประกาศนายทะเบียนสหกรณ เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาใหความเห็นชอบวงเงิน
  การกูยืมเงินหรือการคํ้าประกันของสหกรณ
 - ประกาศนายทะเบียนสหกรณ เรื่อง คํานิยามวงเงินกูยืมหรือคํ้าประกันของสหกรณ
 - คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ ที่ ๑๑๑๕/๒๕๔๗ เรื่อง ยกเลิกระเบียบนายทะเบียนสหกรณ
  วาดวยวงเงินกูยืมหรือคํ้าประกันของสหกรณ
 การดํารงสินทรัพยสภาพคลอง
 - กฎกระทรวง วาดวย การดํารงสินทรัพยสภาพคลองของสหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 - ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง การกําหนดอัตราการดํารงสินทรัพย
  สภาพคลองของสหกรณ
 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
 - คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ เรื่อง ใหสหกรณจัดทําทะเบียนคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
 - ประกาศนายทะเบียนสหกรณ เรื่อง ขอแนะนําวิธีดําเนินการเกี่ยวกับการถอดถอน
  คณะกรรมการหรือกรรมการดําเนินการสหกรณ และการยื่นอุทธรณของสมาชิก
  กรณีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีมติใหพนจากสมาชิกภาพ
 - คําแนะนํานายทะเบียนสหกรณ ประเด็นปญหาและแนวทางปฏิบัติวาระการดํารง
  ตําแหนงของกรรมการดําเนินการสหกรณ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒
 ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ
 - ประกาศนายทะเบียนสหกรณ เรื่อง กําหนดจํานวนผูตรวจสอบกิจการ
 - คําแนะนํานายทะเบียนสหกรณ เรื่อง การตรวจสอบกิจการสหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๖
 - หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๑๕/๙๕๙๓ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗
  เรื่อง ใหผูตรวจสอบกิจการสงรายงานตรวจสอบตอรองนายทะเบียนสหกรณ
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 การประชุมใหญของสหกรณ
 - หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๐๘/๑๘ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ 
  เรื่อง การประชุมใหญสามัญประจําปภายในหนึ่งรอยหาสิบวัน นับแตวันสิ้นป
  ทางบัญชีของสหกรณ 
 - หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๐๘/๒๖ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๗ 
  เรื่อง การใชอํานาจนายทะเบียนสหกรณตามมาตรา ๕๕ วรรคทาย 
  แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒
 - หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่ กษ ๐๒๑๖/๒๙๖๑๒ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๓
  เรื่อง ตอบขอหารือเรื่องการเพิ่มวาระการประชุมใหญของสหกรณโดยสมาชิก
  ในวันประชุมใหญ 
 - หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่ กษ ๐๒๑๖/๐๙๖๓๙ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๓
  เรื่อง ตอบขอหารือเกี่ยวกับการรับรองรายงานการประชุม
 - หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่ กษ ๐๒๑๖/๒๘๒๒๗ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๔ 
  เรื่อง ตอบขอหารือเกี่ยวกับการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
  (ในสวนที่เกี่ยวของกับการประชุมใหญของสหกรณ)
 การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป
 - กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒
  (การจายเงินปนผลตามหุน)
 - หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่ กษ ๐๔๐๖/ว.๒๕๗๕๘ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๐ 
  เรื่อง คําแนะนําวิธีปฏิบัติกรณีเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจายเปนระยะเวลานาน
 - หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๑๕/๒๕ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕
  เรื่อง ขอหารือแนวทางปฏิบัติกรณีสมาชิกขาดสมาชิกภาพแตยังไมถอนคาหุนคืน
 - หนังสือสํานักงานพัฒนาสถาบันเกษตรกร ที่ กษ ๐๒๑๖/๑๒๙๗๐ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๔
  เรื่อง การแกไขระเบียบสหกรณวาดวยการทําการตางๆ เกี่ยวกับทรัพยสินของสหกรณ
 - หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่ กษ ๐๒๑๖/๔๕๘๘ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๕ 
  เรื่อง คําวินิจฉัยการลงมติของที่ประชุมใหญของสหกรณ (กรณีไมเห็นดวยกับการจัดสรร
  กําไรสุทธิ)
 - คําแนะนํานายทะเบียนสหกรณ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีสําหรับสหกรณที่ประสงค
  จะผอนใชคืนเงินคางขาดทุนสะสมบางสวน พ.ศ. ๒๕๔๙
 - หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๐๑.๑๑/๑๓๗๖๔ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๔ 
  เรื่อง การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณการเกษตรกรณีมีรายไดคางรับ
 - หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๐๑.๑๑/๐๙๒๑๕ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๔ 
  เรื่อง การแกไขระเบียบสหกรณวาดวยการกระทําการตางๆ เกี่ยวกับทรัพยสินของสหกรณ
 - หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๐๘/๓๔๖ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๐ 
  เรื่อง การกําหนดระเบียบขึ้นถือใชของสหกรณ
 - หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๑๕/๘๐๑๖ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘
  เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติในการอนุมัติคาใชจายเปนคาตอบแทนการถือหุนของสมาชิก
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 การฝากหรือลงทุนของสหกรณ
 - ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ เรื่อง ขอกําหนดการฝาก
  หรือลงทุนอยางอื่นของสหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 - หนังสือคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ กษ ๑๑๐๔/๑๓๖๒๒ 
  ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ เรื่อง การลงทุนในหลักทรัพยที่คณะกรรมการพัฒนาการ
  สหกรณแหงชาติใหความเห็นชอบ
 - หนังสือคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ กษ ๑๑๐๔/๓๐๐๒
  ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๗ เรื่อง แจงมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ
  เรื่อง เห็นชอบใหสหกรณลงทุนในหลักทรัพยของบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
 - หนังสือคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ กษ ๑๑๐๔/๓๐๐๑
  ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๗ เรื่อง แจงมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ
  เรื่อง การลงทุนของสหกรณตามโครงการธนาคารสหกรณในธนาคารเพื่อการเกษตร
  และสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.)
 - หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่ กษ ๐๒๑๕/๖๒๕๑ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๓๕ 
  เรื่อง ขอความเห็นชอบเปนกรณีพิเศษใหสหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส.
  ถือหุนในบริษัทรวมทุน
 - หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ดวนที่สุด ที่ กษ ๑๑๐๘/๑๓ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๙
  เรื่อง การสงเสริมธุรกิจประกันชีวิตในสหกรณ
 - หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๑๕/๐๕๙ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓
  เรื่อง การลงทุนในสลากออมสินพิเศษ ๕ ป
 - หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๑๕/๑๓๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
  เรื่อง การฝากหรือลงทุนเงินของสหกรณในสลากออมทรัพยของธนาคารเพื่อการเกษตร
  และสหกรณการเกษตร
 - หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๑๕/๗๕๗๐ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
  เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีสหกรณนําเงินไปลงทุนตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติ
  สหกรณ พ.ศ.๒๕๔๒
 - หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ดวนที่สุด ที่ กษ ๑๑๑๕/๑๐๑๙๔ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
  เรื่อง การลงทุนตามโครงการศูนยธุรกิจบริการชุมชนสหกรณรวมกับบริษัทเอกชน
 การแยกสหกรณ
 - ประกาศนายทะเบียนสหกรณ เรื่อง กําหนดวิธีการพิจารณาแบงแยกทรัพยสิน ทุน 
  ทุนสํารอง หนี้สิน สิทธิ และความรับผิดของสหกรณ
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สารบัญ (ตอ)
 หนา

หมวดที่ ๓ การเลิกและชําระบัญชีสหกรณ

การเลิกสหกรณ

 - ประกาศนายทะเบียนสหกรณ เรื่อง อัตราเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลว ในกรณีเลิกสหกรณ
 - หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๐๑/๑๐๔๙๐ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๒ 
  เรื่อง การสั่งเลิกสหกรณ

การชําระบัญชีสหกรณ

 - คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ ที่ ๑๔๖/๒๕๔๖ เรื่อง ใหผูชําระบัญชีสหกรณดําเนินการ
  ชําระบัญชีตามคําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณ
 - หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๑๕/๓๔ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
  เรื่อง หลักเกณฑพิจารณาการเปลี่ยนตัวผูชําระบัญชี
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หมวด ๑

การกํากับและสงเสริมสหกรณ
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การแตงตั้งและมอบอํานาจ

 พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้...
  “พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้...
 มาตรา ๑๕ ใหอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณเปนนายทะเบียนสหกรณ
 ใหนายทะเบยีนสหกรณแตงตัง้ขาราชการในสงักัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึง่ดํารงตาํแหนงไมต่ํากวา
ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาเปนรองนายทะเบียนสหกรณ มีอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้       
หรือตามที่นายทะเบียนสหกรณมอบหมาย
 การแตงตั้งในวรรคสองใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 มาตรา ๑๖ ใหนายทะเบียนสหกรณมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
 (๑) รับจดทะเบียน สงเสริม ชวยเหลือ แนะนํา และกํากับดูแลสหกรณใหเปนไปตามบทแหงพระราช
บัญญัตินี้และกฎหมายอื่น
 (๒) กําหนดระบบบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชีตลอดจนสมุดและแบบรายงานตาง ๆ ที่สหกรณ
ตองยื่นตอนายทะเบียนสหกรณ รวมทั้งแบบพิมพอื่นๆ ที่ตองใชในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
 (๓) แตงตั้งผูสอบบัญชี ผูตรวจการสหกรณ และผูชําระบัญชี
 (๔) ออกคําสั่งใหมีการตรวจสอบ หรือไตสวนเกี่ยวกับการจัดตั้ง การดําเนินงาน หรือฐานะการเงินของ
สหกรณ
 (๕) สั่งใหระงับการดําเนินงานทั้งหมดหรือบางสวนของสหกรณ หรือใหเลิกสหกรณ ถาเห็นวาสหกรณ
กระทําการหรืองดเวนกระทําการอันอาจจะกอใหเกิดความเสียหายแกสหกรณหรือสมาชิก
 (๖) ถอนชื่อสหกรณออกจากทะเบียนสหกรณ
 (๗) จดัทํารายงานประจาํปแยกตามประเภทสหกรณเสนอตอคณะกรรมการพฒันาการสหกรณแหงชาติ
 (๘) ออกระเบียบ หรือคําสั่ง เพ่ือใหมีการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้และเพื่อประโยชนในการ
ดําเนินกิจการของสหกรณ
 (๙) กระทําการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของนายทะเบียนสหกรณ        
หรือ ตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
 บรรดาอํานาจของนายทะเบียนสหกรณในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือดําเนินการอื่นใด              
ตามพระราชบัญญัตินี้ นายทะเบียนสหกรณอาจมอบอํานาจใหรองนายทะเบียนสหกรณ ผูตรวจการสหกรณ              
หรือ พนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมายใหปฏิบัติการแทนได 
 การมอบอํานาจตามวรรคสองใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 - คาํสัง่กระทรวงเกษตรและสหกรณ ที ่๑๓๗/๒๕๕๓ สัง่ ณ วนัที ่๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เรือ่ง แตงตัง้
พนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒

นายทะเบียนสหกรณ

 - คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ ที่ ๑๓๐/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง แตงตั้ง       
รองนายทะเบียนสหกรณ
 - คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ ที่ ๕๕๖/๒๕๕๐ สั่ง ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เรื่อง มอบอํานาจ
ใหรองนายทะเบียนสหกรณปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ
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 - คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ ที่ ๑๓๑/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง มอบอํานาจ
หนาที่ใหรองนายทะเบียนสหกรณปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ
 - คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ ที่ ๑๔/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง มอบอํานาจ
หนาที่ใหพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ
 - หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๐๘/๑๕ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๐ เรื่อง มอบอํานาจในการ
รับทราบระเบียนตาง ๆ ของสหกรณแทนนายทะเบียนสหกรณ

การสงเสริมสหกรณ

 - หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๐๑/๑๕๗๗๕ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๙ เรื่อง มอบอํานาจ    
การใหความเห็นชอบระเบียบตางๆ ของสหกรณแทนกรมสงเสริมสหกรณ
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คําสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ที่ ๑๓๗/๒๕๕๓

เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒
...................................................................

 โดยท่ีไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎกระทรวง           
แบงสวนราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนผลใหมีการเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับตําแหนงขาราชการและอํานาจหนาที่ของหนวยงานภายในกรมตรวจบัญชีสหกรณ ฉะนั้น เพื่อใหการ          
ปฏิบัติราชการของขาราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ ผูมีหนาที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ในการตรวจสอบและการบริหารงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ และกลุมเกษตรกร เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ                  
และเรียบรอย

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.๒๕๔๒ จึงยกเลิกคําสั่งกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ที่ ๕๕๘/๒๕๔๕ เรื่องแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติสหกรณ           
พ.ศ.๒๕๔๒ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ          
ซึ่งดํารงตําแหนงตอไปนี้ เปนพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒

(1) อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ
(2) รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ
(3) นักวิชาการตรวจสอบบัญชีเชี่ยวชาญ
(4) ผูอํานวยการสํานัก
(5) ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ
(6) หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ
(7) นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ระดับปฏิบัติการขึ้นไป
(8) เจาพนักงานตรวจสอบบัญชี ระดับปฏิบัติงานขึ้นไป

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

 สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 (ลงนาม)    ธีระ วงศสมุทร

 (นายธีระ วงศสมุทร)
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ



ประมวลคําสั่ง ระเบียบ และขอกําหนดตามกฎหมายวาดวยสหกรณ

กรมสงเสริมสหกรณ
4

คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ
ที่ ๑๓๐/๒๕๕๕

เรื่อง แตงตั้งรองนายทะเบียนสหกรณ

 เพือ่ใหการแตงตัง้รองนายทะเบยีนสหกรณ สอดคลองกบัหนวยงานและตําแหนงขาราชการกรมสงเสรมิ
สหกรณที่กําหนดขึ้นใหมตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ         
พ.ศ. ๒๕๕๔ สมควรยกเลิกคําสั่งแตงตั้งรองนายทะเบียนสหกรณเดิม และมีคําสั่งแตงตั้งขึ้นใหม
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณในฐานะนายทะเบียนสหกรณจึงออก 
คําสั่งไว ดังตอไปนี้
 ขอ ๑ ใหยกเลิกคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ ท่ี ๑๓๐/๒๕๕๔ เรื่อง แตงต้ังรองนายทะเบียนสหกรณ        
ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๔
 ขอ ๒ แตงต้ังใหขาราชการในสงักดักรมสงเสริมสหกรณ ผูดาํรงตาํแหนงดงัตอไปน้ีเปนรองนายทะเบยีน
สหกรณ
 (๑) รองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
 (๒) ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาสหกรณ
 (๓) ผูตรวจราชการกรมสงเสริมสหกรณ
 (๔) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑-๒
 (๕) สหกรณจังหวัด
 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

 สั่ง ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๕

 สมชาย ชาญณรงคกุล
 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
 นายทะเบียนสหกรณ 
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คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ
ที่ ๕๕๖/๒๕๕๐

เรื่อง มอบอํานาจใหรองนายทะเบียนสหกรณปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ

 โดยที่กฎกระทรวงวาดวยการดํารงสินทรัพยสภาพคลองของสหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งออกตามความใน
มาตรา ๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๑๐๕ แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดอํานาจหนาที่ของ             
นายทะเบียนสหกรณไว นั้น
 ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ (๘) และมาตรา ๑๖ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติสหกรณ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ นายทะเบียนสหกรณมอบอํานาจใหรองนายทะเบียนสหกรณที่แตงตั้งจากผูอํานวยการสํานักงาน          
สงเสริมสหกรณ พื้นที่ ๑ พื้นที่ ๒ และสหกรณจังหวัด ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ ดังนี้
 ๑. รับรายงานและตรวจสอบเกี่ยวกับการดํารงสินทรัพยสภาพคลองของสหกรณ
 ๒. ดําเนนิการและสัง่การตามอํานาจหนาทีข่องนายทะเบยีนสหกรณทีก่าํหนดในขอ ๖ ของกฎกระทรวง
วาดวยการดาํรงสนิทรพัยสภาพคลองของสหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๐
 ๓. ใหรองนายทะเบียนสหกรณปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ ตามขอ ๑ และ ๒ เฉพาะสหกรณ
ที่อยูในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานสงเสริมสหกรณ พื้นที่ ๑ พื้นที่ ๒ และสํานักงานสหกรณจังหวัดแลวแตกรณี
 ทั้งนี้ ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 สั่ง ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐

 สุพัตรา ธนเสนีวัฒน
 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
 นายทะเบียนสหกรณ
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คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ
ที่ ๑๓๑/๒๕๕๕

เรื่อง มอบอํานาจใหรองนายทะเบียนสหกรณปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ

 ดวยนายทะเบียนสหกรณมีคําสั่งแตงตั้งรองนายทะเบียนสหกรณ ตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ          
ที่ ๑๓๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ และสมควรมอบหมายใหรองนายทะเบียนสหกรณตามคําสั่งดังกลาว       
มีอํานาจปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณตอไป
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ อธิบดีกรม 
สงเสริมสหกรณในฐานะนายทะเบียนสหกรณจึงออกคําสั่งไว ดังตอไปนี้
 ขอ ๑ ใหยกเลิกคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ ที่ ๑๓๑/๒๕๕๔ เรื่อง มอบหมายใหรองนายทะเบียนสหกรณ
ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๔
 ขอ ๒ ใหรองนายทะเบียนสหกรณ ตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ ที่ ๑๓๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ 
๒๕๕๕ มีอํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติในการปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณได ในเรื่องดังตอไปนี้
 (๑) รองนายทะเบียนสหกรณที่แตงตั้งจากรองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณที่ไดรับมอบหมายใหกํากับ
ดูแลสํานักสงเสริมและพัฒนาสหกรณ มีอํานาจปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ ในกรณีดังตอไป
  (๑.๑) ออกระเบียบ หรือคําส่ัง เพ่ือใหมีการปฏิบัติการตามกฎหมายวาดวยสหกรณและเพื่อ      
ประโยชนในการดําเนินกิจการของสหกรณตามมาตรา ๑๖ (๘)
  (๑.๒) วินิจฉัยการตีความในขอบังคับตามมาตรา ๔๕
  (๑.๓) ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ ตามอํานาจหนาที่ที่นายทะเบียนสหกรณพึงปฏิบัติ
หรอืดาํเนนิการตามกฎหมายวาดวยสหกรณ เวนแตเรือ่งทีเ่ปนนโยบายหรอืเรือ่งทีน่ายทะเบยีนสหกรณไดมอบหมาย
ใหรองนายทะเบียนสหกรณอื่น ผูตรวจการสหกรณหรือพนักงานเจาหนาที่ ปฏิบัติการแทนแลว
 (๒) รองนายทะเบียนสหกรณที่แตงต้ังจากผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาสหกรณ มีอํานาจ
ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ ในกรณีดังตอไปนี้
  (๒.๑) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการกําหนดแผนดําเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของ
สหกรณที่จะจัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๓๔ (๒) รวมทั้งกําหนดแบบการขอจดทะเบียนสหกรณตามมาตรา ๓๕
  (๒.๒) แตงตัง้ผูตรวจการสหกรณตามมาตรา ๑๖ (๓) รวมทัง้กาํหนดหนาทีข่องผูตรวจการสหกรณ
ตามมาตรา ๑๙
  (๒.๓) ประกาศกําหนดประเภทของสหกรณที่สามารถรับสมาชิกสมทบตามมาตรา ๔๑
  (๒.๔) กําหนดแบบรายงานการชําระบัญชีตามมาตรา ๘๕ วรรคแรก
  (๒.๕) กําหนดอัตราเงินปนผลตามหุนซึ่งชําระแลวสําหรับสหกรณที่เลิกตามมาตรา ๔๖ (๒)
  (๒.๖) กําหนดแบบคําขอจดทะเบียนเปนสหกรณใหมโดยควบเขากันตามมาตรา ๙๓
  (๒.๗) กําหนดวิธีการแบงแยกทรัพยสิน ทุน ทุนสํารอง หนี้สิน สิทธิและความรับผิดชอบของ
สหกรณตามมาตรา ๙๖ วรรคสาม
  (๒.๘) ปฏิบัติงานอื่นตามที่นายทะเบียนสหกรณมอบหมาย
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 (๓.) รองนายทะเบยีนสหกรณทีแ่ตงต้ังจากผูตรวจราชการกรมสงเสรมิสหกรณ มีอาํนาจปฏบิติัการแทน
นายทะเบียนสหกรณภายในเขตตรวจราชการ ในกรณีดังตอไปนี้
  (๓.๑) ออกคําสั่งเปนหนังสือใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณพนจากตําแหนงตามมาตรา 
๒๒ (๔)
  (๓.๒) แตงตั้งคณะกรรมการชั่วคราวตามมาตรา ๒๔
  (๓.๓) แตงตัง้สมาชกิสหกรณเปนกรรมการดําเนินการสหกรณแทนตําแหนงทีว่างตามมาตรา ๒๕
  (๓.๔) ปฏิบัติงานอื่นตามที่นายทะเบียนสหกรณมอบหมาย
 (๔.) รองนายทะเบียนสหกรณที่แตงต้ังจากผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร 
พื้นที่ ๑-๒ หรือสหกรณจังหวัด มีอํานาจปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณเฉพาะสหกรณที่อยูในความรับผิดชอบ
ของสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑-๒ หรือสํานักงานสหกรณจังหวัด ในกรณีดังตอไปนี้
  (๔.๑) สงเสริมแนะนาํ และกาํกบัดูแลสหกรณใหเปนไปตามบทบัญญัตแิหงพระราชบญัญัตสิหกรณ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายอื่น ตามมาตรา ๑๖ (๑)
  (๔.๒) แตงตั้งผูตรวจการสหกรณตามมาตรา ๑๖ (๓)
  (๔.๓) ออกคําสั่งใหมีการตรวจสอบ หรือไตสวนเกี่ยวกับการจัดตั้ง การดําเนินงานหรือฐานะ    
การเงินของสหกรณตามมาตรา ๑๖ (๔)
  (๔.๔) ส่ังใหระงับการดําเนินงานทั้งหมดหรือบางสวนของสหกรณ ถาเห็นวาสหกรณกระทํา        
หรืองดเวนกระทําการอันอาจจะกอใหเกิดความเสียหายแกสหกรณหรือสมาชิกตามมาตรา ๑๖ (๕)
  (๔.๕) พิจารณารายงานการตรวจสอบของผูตรวจการสหกรณตามมาตรา ๑๙
  (๔.๖) ออกคําสั่งเปนหนังสือใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณปฏิบัติการตามมาตรา ๒๒ (๑) 
(๒) และ (๓)
  (๔.๗) รบัจดทะเบยีนและออกใบสาํคัญรับจดทะเบยีนใหแกสหกรณตามมาตรา ๓๗ และแจง  คํา
สั่งไมรับจดทะเบียนตามมาตรา ๓๘
  (๔.๘) ส่ังใหคณะผูจดัตัง้สหกรณแกไขหรือดําเนนิการใหถูกตอง ในกรณเีหน็วารายการทีเ่กีย่วของ
กับคําขอหรือรายการในขอบังคับสหกรณที่จะจัดตั้งขึ้นไมถูกตอง หรือยังมิไดดําเนินการตามมาตรา ๓๔ ตามมาตรา 
๓๖ วรรคสอง
  (๔.๙) แตงตั้งผูชําระบัญชีตามมาตรา ๑๖ (๓) มาตรา ๗๕ วรรคสองและวรรคสาม
  (๔.๑๐) สั่งเลิกสหกรณตามมาตรา ๑๖ (๕) และมาตรา ๗๑
  (๔.๑๑) ถอนชื่อสหกรณออกจากทะเบียนสหกรณตามมาตรา ๑๖ (๖)
  (๔.๑๒) ส่ังใหผู ตรวจการสหกรณ หรือพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย        
เขาชวยเหลือดําเนินกิจการของสหกรณทั้งหมดหรือบางสวนตามมาตรา ๒๓ 
  (๔.๑๓) รับจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับตามมาตรา ๔๔ 
  (๔.๑๔) ใหความเห็นชอบระเบียบสหกรณวาดวยการรับฝากเงินและใหสหกรณอ่ืนกู ยืมเงิน            
ตามมาตรา ๔๖ (๕), (๘)
  (๔.๑๕) ใหความเห็นชอบวงเงินกูยืมหรือการคํ้าประกันของสหกรณตามมาตรา ๔๗
  (๔.๑๖) แจงและเรียกประชุมใหญวิสามัญตามมาตรา ๕๕ วรรคแรกและวรรคทาย
  (๔.๑๗) ให ความเห็นชอบซื้อหุ นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทําให เกิดความสะดวก                      
หรือสงเสริมความเจริญแกกิจการของสหกรณตามมาตรา ๖๒ (๖)
  (๔.๑๘) รับและเก็บรักษาสําเนาทะเบียนสมาชิก สําเนาทะเบียนหุนของสหกรณและรายงาน      
การเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตามมาตรา ๖๔
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  (๔.๑๙) รับและเก็บรักษาสําเนารายงานประจําปและงบดุลของสหกรณตามมาตรา ๖๗ 
  (๔.๒๐) รับทราบการเลิกสหกรณและปดประกาศการเลิกสหกรณตามมาตรา ๗๐
  (๔.๒๑) ใหความเห็นชอบการเลือกตั้งผูชําระบัญชีสหกรณที่เลิกตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง
  (๔.๒๒) จดทะเบียนผูชําระบัญชีและปดประกาศชื่อผูชําระบัญชีตามมาตรา ๗๕ วรรคสี่
  (๔.๒๓) กําหนดคาตอบแทนของผูชําระบัญชีตามมาตรา๗๕ วรรคทาย
  (๔.๒๔) รับวางเงินจากผู ชําระบัญชีและจัดส งเ งินที่ เจ าหนี้ ไม รับให สันนิบาตสหกรณ                           
แหงประเทศไทย ตามมาตรา ๘๔
  (๔.๒๕) รับทราบรายงานของผูชําระบัญชีและสั่งใหผูชําระบัญชีแกไขขอบกพรองตามมาตรา ๘๕
  (๔.๒๖) ใหความเห็นชอบการโอนทรัพยสินที่เหลือจากการชําระบัญชีในกรณีที่ไมอาจเรียก    
ประชุมใหญ ไดตามมาตรา ๘๖ วรรคสอง
  (๔.๒๗) ใหความเห็นชอบรายงานการชําระบัญชีของผูชําระบัญชีและถอนชื่อสหกรณออกจาก
ทะเบียนตามมาตรา ๘๗ วรรคสอง
  (๔.๒๘) รับมอบสมุดบัญชีและเอกสารที่ไดชําระบัญชีเสร็จแลวจากผู ชําระบัญชีและรักษา         
สมุดบัญชีและเอกสารตามมาตรา ๘๘
  (๔.๒๙) ใหความเห็นชอบการควบสหกรณตามมาตรา ๙๐
  (๔.๓๐) รบัจดทะเบียนสหกรณท่ีควบเขากนัเปนสหกรณใหม และถอนชือ่สหกรณเดมิท่ีไดควบเขากัน 
ออกจากทะเบียนตามมาตรา ๙๔
  (๔.๓๑) เรยีกประชมุใหญ หากคณะกรรมการดําเนนิการสหกรณไมเรยีกอนัเนือ่งมาจากการรองขอ
ของสมาชิกใหแยกสหกรณตามมาตรา ๙๖ วรรคทาย
  (๔.๓๒) วนิจิฉยัเรือ่งขอแยกสหกรณ กรณทีีป่ระชมุใหญมีมติไมเห็นชอบใหแยกสหกรณแตสมาชกิ
ลงลายมือชื่อทําหนังสือรองขอแยกสหกรณตามมาตรา ๙๗
  (๔.๓๓) รับจดทะเบียนชุมนุมสหกรณตามมาตรา ๑๐๓
  (๔.๓๔) รับจดทะเบียนเปลี่ยนฐานะจากกลุมเกษตรกรเปนสหกรณตามมาตรา ๑๒๒
  (๔.๓๕) ปฏิบัติงานอื่นตามที่นายทะเบียนสหกรณมอบหมาย
 ขอ ๓ ในกรณีที่รองนายทะเบียนสหกรณตามขอ ๒ (๑) ไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดมอบหมายให
รองนายทะเบียนสหกรณที่แตงตั้งจากรองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณคนอื่นปฏิบัติหนาที่นั้นแทน
 ขอ ๔ คําสั่งนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

 สั่ง ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๕

 สมชาย ชาญณรงคกุล
 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
 นายทะเบียนสหกรณ
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คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ
ที่ ๑๔/๒๕๕๘ 

เรื่อง มอบอํานาจหนาที่ใหพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ

 โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงคําสั่งมอบอํานาจการปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณเพื่อให            
การปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชกฤษฏีกาวาดวยกลุมเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๗        
เปนไปโดยเหมาะสมและสอดคลองกับสภาวการณ
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ วรรคสอง มาตรา ๑๒๑ แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณในฐานะนายทะเบียนสหกรณจึงออกคําสั่งไว ดังตอไปนี้
 ขอ ๑ ใหยกเลิกคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ ที่ ๗๐๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ เรื่อง                   
มอบอํานาจหนาที่ใหรองนายทะเบียนสหกรณปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ
 ขอ ๒ ใหพนักงานเจาหนาที่ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณแตงต้ัง มีอํานาจในการ         
สัง่การอนญุาต การอนมุตัใินการปฏิบตักิารแทนนายทะเบยีนสหกรณ รวมทัง้การดําเนนิการอืน่ใดในสวนทีเ่กีย่วของ
กบัเรื่องที่ไดรับมอบอํานาจ ดังตอไปนี้
 (๑) พนักงานเจาหนาที่ที่แตงตั้งจากอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ มีอํานาจหนาที่ปฏิบัติการแทน     
นายทะเบียนสหกรณ ในกรณีดังตอไปนี้
  (๑.๑) กําหนดระบบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี ตลอดจนสมุดและแบบรายงานตาง ๆ                
ที่สหกรณและกลุมเกษตรกรตองยื่นตอนายทะเบียนสหกรณ รวมทั้งแบบการทําบัญชีและแบบพิมพอื่น ๆ ที่ตองใช
ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๒) มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๙ วรรคสอง 
มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๑๘ และพระราชกฤษฎีกาวาดวยกลุมเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕
  (๑.๒) จัดทํารายงานประจําปแยกตามประเภทสหกรณ เพื่อเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณแหงชาติ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๗)
  (๑.๓) กําหนดจํานวนผูตรวจสอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๓
  (๑.๔) ออกระเบยีบ คาํแนะนาํ คําสัง่ หรอืประกาศ เพ่ือใหมีการปฏบิติัการตามพระราชบญัญตันิี้
และเพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการของสหกรณ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๘)            
เฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบกิจการ รวมทั้งหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเงินการบัญชี การสอบ
บัญชี และการแตงตั้งผูสอบบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร
 (๒) พนักงานเจาที่ที่แตงตั้งจากรองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ มีอํานานหนาที่ปฏิบัติการแทน       
นายทะเบียนสหกรณ และปฏิบัติการแทนนายทะเบียนกลุมเกษตรกรกรุงเทพมหานครในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ           
ตามที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณมอบหมาย ในกรณีดังตอไปนี้
  (๒.๑) พจิารณาแตงตัง้ผูสอบบญัชสีหกรณ ตามพระราชบญัญตัสิหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๓) 
มาตรา ๖๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๐๕ และพระราชกฤษฎีกาวาดวยกลุมเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๕ ในกรณี        
ที่มีเหตุจําเปนเรงดวนและอยูนอกเหนืออํานาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามขอ ๒ (๓) (๓.๑) และขอ ๒ (๔) 
(๔.๑)
  (๒.๒) ปฏิบัติงานอื่นตามที่นายทะเบียนสหกรณมอบหมาย
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 (๓) พนักงานเจาหนาที่ท่ีแตงตั้งจากผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชีมีอํานาจ
หนาที่ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ สําหรับสหกรณที่อยู ในกํากับดูแลของสํานักมาตรฐานการบัญชี        
และการสอบบัญชี ในกรณีดังตอไปนี้
  (๓.๑) พจิารณาแตงตัง้ผูสอบบญัชสีหกรณ ตามพระราชบญัญัตสิหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๓) 
มาตรา ๖๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๐๕ 
  (๓.๒) รับทราบรายงานการสอบบัญชีของสหกรณ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๖๙ มาตรา ๑๐๕
  (๓.๓) ปฏิบัติงานอื่นตามที่นายทะเบียนสหกรณมอบหมาย
 (๔) พนักงานเจาหนาที่ที่แตงตั้งจากผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ ๑-๙ มีอํานาจหนาที่
ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ในกรณีดังตอไปนี้
  (๔.๑) พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร ตามพระราชบัญญัติสหกรณ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๓) มาตรา ๖๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๒๑ และพระราชกฤษฎีกาวาดวย               
กลุมเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๕
  (๔.๒) รับทราบรายงานการสอบบัญชีของสหกรณและกลุ มเกษตรกรตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖๙ มาตรา ๑๐๕ และพระราชกฤษฎีกาวาดวยกลุมเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๕
  (๔.๓) แตงตั้งผูสอบบัญชี เพื่อตรวจสอบและรับรองงบดุลของผูชําระบัญชีตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๘๐ มาตรา ๘๗ และพระราชกฤษฎีกาวาดวยกลุมเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๓๔
  (๔.๔) รับทราบงบดุลของผูชําระบัญชีที่ผูสอบบัญชีรับรองและที่ประชุมใหญอนุมัติแลวรวมทั้ง
อนุมัติงบดุลของผูชําระบัญชี ในกรณีที่ประชุมใหญไมครบองคประชุม ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๘๐
  (๔.๕) ปฏิบัติงานอื่นตามที่นายทะเบียนสหกรณมอบหมาย
 (๕) พนักงานเจาหนาที่ที่แตงตั้งจากผู อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ ๑๐ มีอํานาจ              
หนาที่ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ และปฏิบัติการแทนนายทะเบียนกลุมเกษตรกร
กรุงเทพมหานคร ดังนี้
  (๕.๑) พจิารณาแตงตัง้ผูสอบบญัชีของสหกรณ สนันบิาตสหกรณแหงประเทศไทยและกลุมเกษตรกร 
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๓) มาตรา ๖๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๑๘               
มาตรา ๑๒๑ และพระราชกฤษฎีกาวาดวยกลุมเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๕
  (๕.๒) รับทราบรายงานการสอบบัญชีของสหกรณ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยและกลุม
เกษตรกร ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖๙ มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๑๘ และพระราชกฤษฎีกา  
วาดวยกลุมเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๕
  (๕.๓) แตงตั้งผูสอบบัญชี เพื่อตรวจสอบและรับรองงบดุลของผูชําระบัญชีตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๘๐ มาตรา ๘๗ และพระราชกฤษฎีกาวาดวยกลุมเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๓๔
  (๕.๔) รับทราบงบดุลของผูชําระบัญชีที่ผูสอบบัญชีรับรองและที่ประชุมใหญอนุมัติแลว รวมทั้ง
อนุมัติงบดุลของผูชําระบัญชี ในกรณีที่ประชุมใหญไมครบองคประชุม ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๘๐ และรับทราบงบดุลที่ผูสอบบัญชีอนุมัติ ในกรณีที่ที่ประชุมใหญไมครบองคประชุมตามพระราชกฤษฎีกา
วาดวยกลุมเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๓๔
  (๕.๕) ปฏิบัติงานอื่นตามที่นายทะเบียนสหกรณมอบหมาย
 ขอ ๓ ใหพนักงานเจาหนาที่ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณแตงตั้งปฏิบัติงานในการ
ตรวจสอบการดําเนินงานและฐานะการเงินของสหกรณตามที่นายทะเบียนสหกรณมอบหมายตามพระราชบัญญัติ
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สหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๔) และใหมอีาํนาจปฏิบติัการตาม พระราชบญัญติัสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๗ 
มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๒๔ และมาตรา ๑๒๘
 ขอ ๔ ใหพนักงานเจาหนาที่ตามขอ ๒ (๓) (๔) และ (๕) รายงานขอบกพรองหรือขอสังเกตที่ตรวจพบ
จากการตรวจสอบบัญชีหรือการกํากับสหกรณ เพื่อเสนอใหรองนายทะเบียนสหกรณที่แตงตั้งจากผูอํานวยการ
สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑-๒ หรือสหกรณจังหวัดที่รับผิดชอบสหกรณนั้น พิจารณาตาม 
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๒
 ขอ ๕ บรรดาระเบียบ คําสั่ง คําแนะนํา และหนังสือเวียนที่เกี่ยวของ ที่ไดออกโดยอาศัยอํานาจตาม     
คําส่ังนายทะเบียนสหกรณในเรื่องมอบอํานาจใหพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณที่ใชบังคับ
อยูในวันท่ีคําสั่งฉบับนี้ใชบังคับ ใหยังคงถือใชบังคับตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับคําสั่งฉบับนี้จนกวาจะมีระเบียบ         
คําสั่ง คําแนะนํา และหนังสือเวียน ที่ออกตามคําสั่งฉบับนี้ใชบังคับ
 ขอ ๖ คําสั่งนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

 สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

 วิณะโรจน ทรัพยสงสุข
 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
 นายทะเบียนสหกรณ
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บันทึกขอความ

สวนราชการ กรมสงเสริมสหกรณ สํานักจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๖๕๙๕

ที่  กษ ๑๑๐๘/๑๕                                       วันที่   ๒๖ เมษายน ๒๕๕๐ 

เรื่อง มอบอํานาจในการรับทราบระเบียบตางๆ ของสหกรณแทนนายทะเบียนสหกรณ

เรียน สหกรณจังหวัดทุกจังหวัด

 ตามหนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๐๘/๕๓๙ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๖ นายทะเบียนสหกรณ
ไดมอบอํานาจในการรับทราบระเบียบตางๆ ของสหกรณแกสหกรณจังหวัดในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ นั้น
 นายทะเบยีนสหกรณพจิารณาแลวเหน็วา หนังสอืมอบอาํนาจดงักลาวไดอางองิคาํสัง่นายทะเบยีนสหกรณ 
ที่ ๙๒/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๕ จึงไดยกเลิกไปแลว ทําใหหนังสือมอบอํานาจดังกลาวไมสามารถบังคับ
ใชได ดังนั้นจึงยกเลิกความที่เกี่ยวของในหนังสือดังกลาวทั้งหมด และใหสหกรณจังหวัดในฐานะรองนายทะเบียน
สหกรณถือปฏิบัติในการับทราบระเบียบตางๆ แทนนายทะเบียนสหกรณ ดังนี้
 ๑. ระเบียบอื่นใดที่กําหนดขึ้นถือใชนอกเหนือจากมาตรา ๔๖ (๕) และ (๘) แหงพระราชบัญญัติ             
สหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ กาํหนดไว และขอบงัคบัของสหกรณกาํหนดวาจะตองสงใหนายทะเบียนสหกรณรบัทราบดวย        
ทกุครัง้ เพือ่เปนการลดข้ันตอนในการปฏบิตัริาชการและเพ่ือใหการบรหิารงานของสหกรณเปนไปอยางรวดเรว็ อกีทัง้
เพื่อลดการจัดเก็บเอกสารซ้ําซอน ใหสหกรณจังหวัดในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณเปนผูรับทราบระเบียบตางๆ 
แทนนายทะเบยีนสหกรณ สําหรบัสาํเนาระเบยีบทีร่บัทราบแลวนัน้ ใหเกบ็ไวเปนหลกัฐานในแฟมสหกรณทีส่าํนกังาน
สหกรณจงัหวดั
 ๒. การรบัทราบระเบยีบตาง ๆ  เปนเพยีงการรบัทราบวาสหกรณไดกาํหนดระเบยีบเพือ่กาํหนดวธิปีฏบิตัิ
เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งไวเปนการเฉพาะ และตรวจสอบวาการกําหนดระเบียบนั้น ๆ ไมขัดตอขอบังคับ กฎหมาย
สหกรณ หรอืกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วของ แตหากปรากฏในภายหลงัวาระเบยีบนัน้ๆ มีปญหาในทางปฏบิติัหรอืตองวนิจิฉยั
จะตองใหคณะกรรมการดําเนินการซึ่งเปนผูกําหนดระเบียบเปนผูวินิจฉัยหรือตีความระเบียบ เนื่องจากจะทราบ
เจตนารมณในการกาํหนดระเบยีบตางๆ โดยทีร่องนายทะเบยีนสหกรณหรอืนายทะเบยีนสหกรณจะสามารถพจิารณา
ไดเพียงวาระเบียบนั้นๆ กําหนดขัดตอขอบังคับ กฎหมายสหกรณ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของหรือไม

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

 (ลงนาม)   สุพัตรา ธนเสนีวัฒน

  (นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน)
  อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
  นายทะเบียนสหกรณ
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ที่กษ ๑๑๐๑/๑๕๗๗๕ กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐
 

            ๔ ธันวาคม ๒๕๓๙

เรื่อง มอบอํานาจการใหความเห็นชอบระเบียบตางๆ ของสหกรณแทนกรมสงเสริมสหกรณ

เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่สงมาดวย สําเนาหนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๐๙/๑๒๔๙๘ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๓๗

 ดวยขอบังคับของสหกรณและชุมนุมสหกรณไดกําหนดใหขอความเห็นชอบระเบียบบางระเบียบตอ         
กรมสงเสริมสหกรณกอน ซึ่งในปจจุบันหากสงระเบียบไปใหกรมสงเสริมสหกรณเห็นชอบ หรือรับทราบ อาจทําให
การดําเนินงานของสหกรณเกิดความลาชา และไมตอเนื่องอันจะเปนอุปสรรคตอการพัฒนาธุรกิจในเชิงของ              
การแขงขัน ประกอบกับสหกรณจังหวัดมีประสบการณและใกลชิดกับสหกรณ ยอมเห็นวา ระเบียบที่สหกรณ                
ขอถอืใชมคีวามเหมาะสมหรอืไมเพยีงใดไดชดัเจนกวา

 กรมสงเสรมิสหกรณพจิารณาแลวเหน็วา เพือ่ใหการดําเนนิกจิการของสหกรณเปนไปดวยความรวดเรว็
และตอเนือ่ง จงึอาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๓๘ แหงพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผนดนิ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดใหความเห็นชอบระเบียบตาง ๆ ของสหกรณ และชุมนุมสหกรณแทนอธิบดี               
กรมสงเสรมิสหกรณ ตามทีก่าํหนดในขอบงัคบัของสหกรณดงักลาว รวมทัง้การใหความเหน็ชอบระเบยีบ หรอืรบัทราบ
ระเบียบวาดวยเงนิกูของสหกรณออมทรพัย ตามหนงัสอืกรมสงเสริมสหกรณ ที ่กษ ๑๑๐๙/๑๒๔๙๘ ลงวันที ่๑๐ ตลุาคม 
๒๕๓๗ ดวย

 อนึ่ง ถาผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควรจะมอบอํานาจตอไปใหสหกรณจังหวัดปฏิบัติราชการแทน               
กใ็หกระทําได สาํหรบัสาํเนาระเบยีบท่ีใหความเห็นชอบแลว เหน็ควรเกบ็ไวเปนหลกัฐานทีส่าํนกังานสหกรณจงัหวัด 
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

 จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ

 ขอแสดงความนับถือ

 (ลงนาม)   พีรรัตน อังกุรรัต

 (นางสาวพีรรัตน อังกุรรัต)
 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

สํานักงานเลขานุการกรม
โทร. (๐๒) ๒๘๒๕๐๔๒ 
โทรสาร (๐๒) ๒๘๒๖๐๗๘

ที่กษ ๑๑๐๑/๑๕๗๗๕ กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐
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การกํากับดูแลสหกรณ

การตรวจการสหกรณ

 พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒
 มาตรา ๑๘ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี ใหนายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ        
ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบญัช ีหรือพนกังานเจาหนาทีซ่ึ่งนายทะเบยีนสหกรณมอบหมาย มีอาํนาจเขาไปตรวจสอบ
ในสํานักงานของสหกรณในระหวางเวลาทํางานของสหกรณได และใหผู ซ่ึงเกี่ยวของอํานวยความสะดวก                    
หรือชวยเหลือหรือใหคําชี้แจงแกผูปฏิบัติการตามสมควร
 ใหผูปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง แสดงบัตรประจําตัวตอผูซึ่งเกี่ยวของ
 บัตรประจําตัวตามวรรคสอง ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนด
 มาตรา ๑๙ ใหผูตรวจการสหกรณมีอํานาจหนาที่ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณตามที่
นายทะเบียนสหกรณกําหนด เมื่อตรวจสอบแลวใหเสนอรายงานการตรวจสอบตอนายทะเบียนสหกรณ

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ
 - ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ วาดวยบัตรประจําตัวผูปฏิบัติการตามกฎหมายสหกรณ             
พ.ศ. ๒๕๔๓ ใหไว ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๓

 นายทะเบียนสหกรณ
 - คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ ท่ี ๘/๒๕๕๙ เรื่อง กําหนดอํานาจหนาที่ของผูตรวจการสหกรณ                 
สั่ง ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ 
 - ระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ วาดวยผูตรวจการสหกรณ ประกาศ ณ วนัที ่๓๐ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
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ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ
วาดวยบัตรประจําตัวผูปฏิบัติการตามกฎหมายสหกรณ

พ.ศ. ๒๕๔๓

 โดยที่เปนการสมควรที่จะกําหนดระเบียบวาดวยบัตรประจําตัวผู ปฏิบัติการตามกฎหมายสหกรณ             
เพื่อใหเหมาะสมและสอดคลองกับพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒
 ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒            
รฐัมนตรวีาการกระทรวงเกษตรแหละสหกรณ จงึกาํหนดระเบยีบ แบบ วธิกีารและการออกบัตรประจาํตัวผูปฏิบติัการ
ตามกฎหมายสหกรณ เพื่อใชแสดงเมื่อเขาไปตรวจสอบในสํานักงานสหกรณไวดังตอไปนี้
 ขอ ๑. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณวาดวยบัตรประจําตัวผูปฏิบัติการ       
ตามกฎหมายสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๓”
 ขอ ๒. ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
 ขอ ๓. ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณวาดวยบัตรประจําตัวผูปฏิบัติการตามกฎหมาย
วาดวยสหกรณ พ.ศ. ๒๕๓๐
 ขอ ๔. ในระเบียบนี้
   “ผูปฏิบัติการตามกฎหมายสหกรณ” หมายความวา นายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียน
สหกรณ ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญชี และพนักงานเจาหนาที่
 ขอ ๕. ใหนายทะเบยีนสหกรณ หรอืรองนายทะเบยีนสหกรณผูไดรบัมอบอาํนาจใหปฏบิตัริาชการแทน
นายทะเบียนสหกรณในการแตงตั้งผูปฏิบัติการตามกฎหมายสหกรณ เปนผูมีอํานาจออกบัตรประจําตัวผูปฏิบัติการ
ตามกฎหมายสหกรณ ตามแบบทายระเบียบนี้
 ขอ ๖. ใหบุคคลผูซ่ึงไดรับแตงตั้งใหเปนผูปฏิบัติการตามกฎหมายสหกรณ ใชบัตรประจําตัวหรือมี   
บัตรประจําตัว ดังนี้
   (๑) กรณีบุคคลเปนขาราชการใหใชบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติ        
บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนบัตรประจําตัวผูปฏิบัติการตามกฎหมายสหกรณตามระเบียบนี้
   (๒) กรณบีคุคลนอกจาก (๑) ใหยืน่คําขอมีบตัรประจาํตัวตามแบบทายระเบยีบนี ้พรอมรปูถาย 
ไมเกิน ๖ เดือน กอนวันยื่นขอมีบัตรจํานวน ๒ รูป ขนาด ๓ X ๔ เซนติเมตร หนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตา
สีเขม แตงกายสากล ตอผูมีอํานาจออกบัตรตามขอ ๕
 ขอ ๗. ใหผู มีอํานาจในการออกบัตรประจําตัวกําหนดวันบัตรหมดอายุไดตามความเหมาะสม            
ของลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ขอ ๘. เมื่อไดออกบัตรประจําตัวใหแกผู ใดแลว ใหผู ออกบัตรประจําตัวจัดใหมีสําเนาขอความ                
และรายการบัตรประจําตัว พรอมใหมีรูปถายที่ชัดเจนของผูนั้นไวดวยหนึ่งฉบับเก็บไวเปนหลักฐาน
 ขอ ๙. เมื่อมีเหตุอันสมควร ผูมีอํานาจออกบัตรประจําตัวจะเรียกคืนบัตรประจําตัวในเวลาใดก็ได         
และใหผูถือบัตรสงคืนแกผูมีอํานาจออกบัตร หรือผูที่ไดรับมอบหมายโดยไมชักชา

ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ
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 ขอ ๑๐. ผู ถือบัตรประจําตัวผูปฏิบัติการตามกฎหมายสหกรณมีอํานาจทําการตรวจสอบสหกรณ           
เฉพาะสหกรณที่ตนมีอํานาจตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ เทานั้น

 ใหไว ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 (ลงนาม)   ประภัตร โพธสุธน
 
 (นายประภัตร โพธสุธน)
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
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คําขอมีบัตรประจําตัวผูปฏิบัติการตามกฎหมายสหกรณ
ตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณวาดวยบัตรประจําตัวผูปฏิบัติการ

ตามกฎหมายสหกรณ 
พ.ศ. ๒๕๔๓

เขียนที่ ...................................................

วันที่..................เดือน....................................พ.ศ...................

 ขาพเจาชื่อ...............................................................................ชื่อสกุล............................................................................. 

เกิดวันที่...........เดือน.....................................พ.ศ..........................อายุ........................สัญชาติ.....................เชื้อชาติ.......................

มีชื่ออยูในทะเบียนบานเลขที่.............................ตรอก/ซอย...........................................ถนน..........................................................

ตําบล/แขวง................................................อําเภอ/เขต......................................................จังหวัด......................................................

เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชนของผูยื่นคําขอ

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

ที่อยูปจจุบันที่สามารถติดตอได............................................................................................................................................................

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

ไดรับคําสั่งใหเปนผูปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ ประเภท.................................................................

ตามคําสั่ง...................................................................................................................................................................................................

มีความประสงคจะขอมีบัตรประจําตัวผูปฏิบัติการตามกฎหมายสหกรณ ตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ

วาดวยบัตรประจําตัวผูปฏิบัติการตามกฎหมายสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๓

 กรณี

   ๑. ขอมีบัตรครั้งแรก

   ๒. ขอใหบัตรใหม เนื่องจาก         บัตรหมดอายุ        บัตรหายหรือถูกทําลาย

    หมายเลขบัตรเดิม.................................................................................................

   ๓. ขอเปลี่ยนบัตรเนื่องจาก  เปลี่ยนตําแหนง/เลื่อนระดับ/เลื่อนยศ

     เปลี่ยนชื่อ  เปลี่ยนสกุล         เปลี่ยนชื่อและเปลี่ยนสกุล

     ชํารุด   อื่นๆ.....................................................................................

   ไดแนบรูปถายสองใบมาพรอมกับคําขอนี้แลว และ      หลักฐานอื่น ๆ (ถามี) 

   ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ

 (ลายมือชื่อ)....................................................................ผูทําคําขอ

  (....................................................................)
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แบบบัตรประจําตัวผูปฏิบัติการตามกฎหมายสหกรณ

(ดานหนา)

บัตรประจําตัว

ผูปฏิบัติการตามกฎหมายสหกรณ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ

        วันออกบัตร......../......../........ บัตรหมดอายุ......../......../........

(ดานหลัง)
 

หมายเหตุ
 (๑) ระบุเลขที่ออกบัตร เชน ๑๕/๒๕๔๓ โดยเรียงตามจํานวนที่ออกบัตรในแตละป 
 (๒) ระบุชื่อประเภทของผูปฏิบัติการ เชน ผูสอบบัญชี ผูตรวจการบัญชี พนักงานเจาหนาที่ฯ
 (๓) ระบุชื่อและลายมือชื่อผูออกบัตร เชน นายทะเบียนสหกรณหรือ รองนายทะเบียนสหกรณ
 (๔) ระบตุาํแหนงผูออกบตัร เชน นายทะเบยีนสหกรณ อธบิดีกรมตรวจบญัชสีหกรณ รองนายทะเบยีน
สหกรณ ปฏิบัติราชการแทนนายทะเบียนสหกรณ

๕.๔ ซ.ม

๕.๔ ซ.ม

๘.๔ ซ.ม

๘.๔ ซ.ม

ติดรูปถายขนาด 
๓x๔ สีหรือ
ขาวดํา

...................................
ลายมือชื่อ

เลขที่..............................................
ชื่อ..................................................

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

       .......................................
ตําแหนง........................................

ผูออกบัตร

(๑)

(๒)

(๓)
(๔)



ประมวลคําสั่ง ระเบียบ และขอกําหนดตามกฎหมายวาดวยสหกรณ

กรมสงเสริมสหกรณ
19

คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ 
ที่ ๘/๒๕๕๙

เรื่อง กําหนดอํานาจหนาที่ของผูตรวจการสหกรณ

 เพือ่ใหการปฏบิตัหินาทีข่องผูตรวจการสหกรณ มีความรวดเรว็และมีประสิทธภิาพยิง่ขึน้จงึอาศยัอาํนาจ
ตามความในมาตรา ๑๙ แหงพระราชบญัญตัสิหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ ปรบัปรงุคําสัง่นายทะเบยีนสหกรณกาํหนดอาํนาจ
หนาทีข่องผูตรวจการสหกรณ ดงัน้ี
 ๑. ใหยกเลิกคําส่ังนายทะเบียนสหกรณ ที่ ๓๗๙/๒๕๔๖ เรื่อง กําหนดอํานาจหนาที่ของผูตรวจการ
สหกรณ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๖ คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ ที่ ๖๑๗/๒๕๕๓ เรื่อง แกไขเพิ่มเติมแบบฟอรม       
แนบทายคําสั่งกําหนดอํานาจหนาที่ของผูตรวจการสหกรณ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ และบรรดาคําสั่ง หนังสือ
หรือบันทึกสั่งการใดๆ ที่ขัดหรือแยงกับคําสั่งนี้ และใหใชคําสั่งนี้แทน
 ๒. การตรวจการสหกรณ มีวัตถุประสงคเพื่อการตรวจสอบ ปองกันมิใหมีการกระทําการ หรืองดเวน
กระทําการในลักษณะ ดังนี้
  ๒.๑ ไมเปนไปตามอุดมการณ หลักการสหกรณ ดวยวิธีชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกัน
เพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก
  ๒.๒ ไมเปนไปตามวัตถุประสงคและอํานาจกระทําการของสหกรณ ซึ่งกําหนดในขอบังคับ            
ของสหกรณ
  ๒.๓ ฝาฝนกฎหมาย ขอบังคับ/ระเบียบสหกรณ ระเบียบ/คําสั่งของนายทะเบียนสหกรณ
  ๒.๔ คณะกรรมการดําเนินการสหกรณไมปฏิบัติหนาที่เปนผูแทนที่ดีของสหกรณ
  ในกรณีตรวจสอบพบวาสหกรณใดมีการกระทําหรืองดเวนกระทําการในลักษณะตาม ๒.๑ - ๒.๔ 
ขอใดขอหนึ่งหรือหลายขอ ตองรายงานเพื่อใหมีการพิจารณาสั่งการแกไขโดยเร็ว
 ๓. การตรวจสอบกจิการของสหกรณ ใหตรวจสอบหรอืสอบทานการดาํเนนิงานของสหกรณในขอบเขต
ดังนี้
  ๓.๑ กรณีเกี่ยวกับสมาชิก
   (๑) สัญญาและขอเท็จจริงที่สมาชิกทําไวกับสหกรณที่เปนเรื่องการกูยืมเงิน
   (๒) สวัสดิการที่สมาชิกไดรับหรือจะไดรับจากสหกรณ
   (๓) การฝาก การถอนเงิน หรือการถือหุน หรือการคืนหุนของสมาชิก
   (๔) การจําหนายปจจัยการผลิตหรือสินคาใหสมาชิก และรวบรวมผลผลิตของสมาชิก
   (๕) การใหบริการสมาชิกในรูปแบบตางๆ
   (๖) การรับสมัครสมาชิก สมาชิกสมทบ และการใหพนสมาชิกภาพ
   (๗) เรื่องอื่นๆ ที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
  ๓.๒ กรณีเกี่ยวกับบุคคลอื่น
   (๑) นิติกรรมสัญญาใดๆ ที่มีผลผูกพันสหกรณ ทั้งที่เปนเจาหนี้หรือลูกหนี้
   (๒) การดําเนินการเรื่องคดีความ ไมวาสหกรณเปนโจทกหรือจําเลยหรือผูเสียหาย

   (๓) การฝากเงิน.........................

คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ 
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   (๓) การฝากเงินหรือรับฝากเงินจากสหกรณอื่นหรือธนาคาร และการใชเงินสหกรณลงทุน
   (๔) การจัดหาปจจัยการผลิตหรือจัดหาสินคาจําหนาย
   (๕) การจําหนายผลผลิตที่รวบรวมจากสมาชิก หรือแปรรูปจําหนาย
   (๖) การจัดซื้อ จัดจาง วัสดุ ครุภัณฑ ที่ดิน สิ่งกอสราง หรือจางเหมาบริการ
   (๗) เรื่องอื่นๆ ที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
  ๓.๓ กรณีการบริหารจัดการภายในองคกร
   (๑) การดําเนินการของเจาหนาที่สหกรณ
   (๒) การดําเนินการตามแผนงานงบประมาณ
   (๓) การประชุมและมติของที่ประชุม
   (๔) เอกสารหลักฐานสําหรับใชในการดําเนินการของสหกรณ
   (๕) การจัดใหมีสวัสดิการในลักษณะตางๆ 
   (๖) การดําเนินการตามระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
   (๗) เรื่องอื่นๆ ที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
 ๔. การตรวจสอบฐานะการเงินของสหกรณ ใหตรวจสอบหรือสอบทานสถานภาพการบริหารจัดการ
ทางการเงินของสหกรณ ดังนี้
  ๔.๑ ที่มาของเงินที่เขาสูสหกรณ
  ๔.๒ การใชไปของเงินที่สหกรณไดมา รวมทั้งเสนทางของเงินที่ใชไปในกรณีที่นาสงสัยวาไมปกติ
  ๔.๓ ความสามารถของสหกรณในการชําระหนี้แกเจาหนี้ทุกกรณี
  ๔.๔ การฝาก การเบิกถอนเงินจากธนาคาร จากสหกรณอื่นหรือจากสถาบันการเงินใด ๆ
  ๔.๕ การใชเงินของสหกรณเพื่อการลงทุนและการถอนคืนเงินลงทุน
  ๔.๖ การรักษาสภาพคลอง และการกอหนี้กูยืมเงินหรือคํ้าประกัน
  ๔.๗ เรื่องอื่น ๆ ที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
 ๕. การตรวจสอบกิจการหรือฐานะการเงินของสหกรณ ตามขอ ๓ หรือขอ ๔ ใหนายทะเบียนสหกรณ
กําหนดเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่อง ในการตรวจสอบแตละคราวก็ได
 ๖. ผูตรวจการสหกรณที่ไดรับมอบหมายใหตรวจการสหกรณใด ใหเขาตรวจสอบสหกรณตามที่            
นายทะเบียนสหกรณมอบหมาย
 ๗. การรายงานผลการตรวจสอบหรือสอบทาน ใหผูตรวจการสหกรณเสนอรายงานการตรวจสอบ        
ตามแบบรายงานการตรวจสอบกจิการและฐานะการเงนิทายคําสัง่นี ้ตอสหกรณจงัหวดั หรอืผูอาํนวยการสาํนกังาน
สงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ พื้นที่ ๒ ในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณแลวแตกรณีเพื่อทราบ               
หรือพิจารณาสั่งการ
 ๘. เมื่อสหกรณแจงผลการแกไขขอบกพรองเปนการเสร็จสิ้นแลว ใหผูตรวจการสหกรณตามขอ ๖ 
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของสหกรณตามที่แจงอีกครั้งหนึ่ง แลวรายงานใหนายทะเบียนสหกรณทราบ 

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

 สั่ง ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

 (ลงนาม)  วิณะโรจน ทรัพยสงสุข

 (นายวิณะโรจน ทรัพยสงสุข) 
 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
 นายทะเบียนสหกรณ
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แบบรายงานการตรวจสอบกิจการและฐานะการเงิน

 ขาพเจา.................................................................................................ตําแหนง...............................................................

สํานักงานสหกรณจังหวัด/สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่..................................ผูตรวจการสหกรณ        

ไดตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ......................................................................จํากัด ตามมาตรา ๑๙ แหง

พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อวันที่..............เดือน.........................................พ.ศ...................เวลา......................น.

ณ....................................................................................ปรากฏผลการตรวจสอบ ดังนี้

รายการที่ตรวจสอบ ขอเท็จจริงที่ตรวจพบ (ระบุรายละเอียด)
ขอเสนอความเห็น/

วิธีการแกไข

ระยะเวลา
ที่ควรใหแกไข

(วัน)

 จึงเรียนนายทะเบียนสหกรณ มาเพื่อโปรดพิจารณา

 ......................................................................ผูตรวจการสหกรณ

 (......................................................................)
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ความเห็นของกลุมตรวจการสหกรณ
 ผลการวิเคราะหรายงานการตรวจสอบสหกรณ.............................................................................................จํากัด
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
 ขอเสนอแนะ......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
 เพื่อโปรด  ทราบ
    พิจารณา.............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

 ลงชื่อ..................................................................... 
 (.....................................................................)
 ผูอํานวยการกลุมตรวจการสหกรณ

ขอพิจารณานายทะเบียนสหกรณ

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

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

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

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

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

 ลงชื่อ................................................................
       (................................................................)
 สหกรณจังหวัด....................../ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่......................
 รองนายทะเบียนสหกรณ ปฏิบัติการแทน
 นายทะเบียนสหกรณ
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คําอธิบายแบบรายงานการตรวจสอบกิจการและฐานะการเงิน

แบบรายงานการตรวจสอบกิจการและฐานะการเงิน
 - สําหรับผูตรวจการสหกรณ รายงานผลการตรวจสอบตอนายทะเบียนสหกรณ ผานกลุมตรวจการ
สหกรณ 
 - รายการที่เขาตรวจสอบ ใหระบุรายการที่ตรวจสอบวาตรวจสอบเรื่องใด
 - ขอเท็จจริงที่ตรวจพบ (ระบุรายละเอียด) ใหระบุขอบเขตการตรวจสอบ ผลการตรวจสอบที่ได       
พรอมระบุวามีขอบกพรองหรือไม
 - กรณพีบขอบกพรองจะตองอธบิายถงึ สาเหต/ุขอเทจ็จรงิทีท่าํใหเกดิขอบกพรอง ขอบกพรองเกิดข้ึน
เมื่อใด ปริมาณ/มูลคาความเสียหายที่พบ
 - ขอเสนอความเห็น วิธีการแกไข ใหระบุความเห็น วิธีการใหสหกรณแกไขกรณีมีขอบกพรอง
 - ระยะเวลาทีค่วรใหแกไข (วนั) ใหระบรุะยะเวลาทีส่มควรในการใหสหกรณแกไขกรณมีขีอบกพรอง 
 - ความเห็นของกลุมตรวจการสหกรณ ใหระบุผลการวิเคราะหตามรายงานการตรวจสอบสหกรณ 
อาทิ การตรวจสอบครบถวนเพียงพอหรือไม ควรตรวจสอบเพิ่มเติมเรื่องใด
 - ขอเสนอแนะ เปนการนําผลที่ไดจากการวิเคราะหมาสรุปเสนอนายทะเบียนสหกรณเพื่อทราบ        
หรือพิจารณาสั่งการ/ดําเนินการ เชน
  ๏ แนะนําใหสหกรณปฏิบัติตามมาตรา ๑๖ (๑) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
  ๏ ออกคาํสัง่เปนหนงัสอืใหคณะกรรมการดําเนนิการสหกรณแกไขขอบกพรองตามมาตรา ๒๒ (๑) 
แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒
  ๏ แจงใหเจาหนาที่สงเสริมสหกรณ แนะนําการแกไขขอบกพรอง
  ๏ ใหผูตรวจการสหกรณติดตามตรวจสอบการแกไขขอบกพรอง

ฯลฯ
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ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ
วาดวยผูตรวจการสหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๙

 ดวยเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยผูตรวจการสหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๗                  
เพือ่ใหการแตงตัง้ผูตรวจการสหกรณตามพระราชบญัญตัสิหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนไปในแนวทางเดยีวกนัและเหมาะสม
กบัสถานการณในปจจุบัน ท่ีตองอาศัยผูมคีวามรู ความชาํนาญ รวมท้ังสามารถดาํเนนิการตรวจสอบกจิการและฐานะ
การเงินของสหกรณเปนไปดวยความเรียบรอยและทั่วถึง
 ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ ประกอบกับมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติสหกรณ           
พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงกําหนดระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ดังนี้
 ๑. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยผูตรวจการสหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๙”
 ๒, ระเบียบนี้ใหใชบังคับนับแตวันที่ประกาศเปนตนไป
 ๓. ใหยกเลิกระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยผูตรวจการสหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ๔. บรรดาระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ที่ขัดหรือแยง หรือได กําหนดไวแลวในระเบียบนี้                           
ใหใชระเบียบนี้แทน
 ๕. ใหรองนายทะเบียนสหกรณ ซ่ึงแตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสหกรณ
กรงุเทพมหานคร พืน้ที ่๑ พืน้ที ่๒ และสหกรณจงัหวัด ใชอาํนาจนายทะเบยีนสหกรณตามทีไ่ดรบัมอบหมายพจิารณา
แตงตั้งผูตรวจการสหกรณ
 การแตงตัง้ขาราชการสงักดักรมสงเสรมิสหกรณสวนกลางเปนผูตรวจการสหกรณ นายทะเบยีนสหกรณ
เปนผูใชอาํนาจแตงตัง้ หากแตงตัง้จากขาราชการในสงักัดสาํนกังานสงเสรมิสหกรณกรงุเทพมหานครพ้ืนที ่๑ พ้ืนที ่๒ 
หรือสํานักงานสหกรณจังหวัด ใหรองนายทะเบียนสหกรณซึ่งแตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงาน         
สงเสริมสหกรณกรงุเทพมหานคร พ้ืนท่ี ๑ พืน้ท่ี ๒ หรอืสหกรณจงัหวดัแลวแตกรณเีปนผูใชอาํนาจแตงตัง้ โดยจาํนวน
ผูตรวจการสหกรณมีไดเทาที่รองนายทะเบียนสหกรณผูใชอํานาจแตงตั้งเห็นวาจําเปนตอภารกิจที่พึงตองปฏิบัติ
 ๖. ผูทีไ่ดรบัแตงตัง้เปนผูตรวจการสหกรณ ตองเปนขาราชการกรมสงเสรมิสหกรณ ทัง้นีร้องนายทะเบยีน
สหกรณผูใชอํานาจแตงตั้ง ตองพิจารณาแลวเห็นวาเปนผูเหมาะสม มีความรู ความเขาใจ และสามารถใชกฎหมาย
วาดวยสหกรณ ระเบียบ คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ ขอบังคับ และระเบียบสหกรณไดดี
 ๗. รองนายทะเบยีนสหกรณ ผูใชอาํนาจแตงตัง้ขาราชการสงักดัสํานกังานสงเสรมิสหกรณกรงุเทพมหานคร 
พื้นท่ี ๑ พื้นท่ี ๒ หรือสํานักงานสหกรณจังหวัดใด เปนผูตรวจการสหกรณ ตองสงสําเนาคําสั่งแตงตั้งนั้น                     
ใหนายทะเบียนสหกรณทราบ และแจงทุกสหกรณที่อยูในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานสงเสริมสหกรณ
กรงุเทพมหานคร พื้นที่ ๑ พื้นที่ ๒ หรือสํานักงานสหกรณจังหวัดนั้นทราบดวย
 ๘. ผูตรวจการสหกรณมีอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติในกฎหมายวาดวยสหกรณ และตามที่นายทะเบียน
สหกรณ หรอืรองนายทะเบียนสหกรณผูไดรบัมอบหมายจากนายทะเบยีนสหกรณกาํหนด หรอืตามทีร่องนายทะเบยีน
สหกรณผูใชอาํนาจแตงต้ังตนสัง่การ

ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ
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 ๙. ผูตรวจการสหกรณพนจากตําแหนง เมื่อมีเหตุใดเหตุหนึ่งตอไปนี้
  (๑) ตาย
  (๒) ยายจากการเปนขาราชการในสังกัดสวนกลาง สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร 
พื้นที่ ๑ พื้นที่ ๒ หรือสํานักงานสหกรณจังหวัด ที่ตนไดรับแตงตั้งเปนผูตรวจการสหกรณ
  (๓) นายทะเบียนสหกรณ หรอืรองนายทะเบยีนสหกรณทีใ่ชอาํนาจแตงตัง้ตนสัง่ใหพนจากตาํแหนง
 ๑๐. หลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบกิจการ และฐานะการเงินของสหกรณ ที่ผู ตรวจการสหกรณ                
พึงตองปฏิบัติ ใหเปนไปตามที่นายทะเบียนสหกรณหรือรองนายทะเบียนสหกรณที่ไดรับมอบหมายกําหนด

 ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

 (ลงนาม)   วิณะโรจน ทรัพยสงสุข

 (นายวิณะโรจน ทรัพยสงสุข)
 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
 นายทะเบียนสหกรณ
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การฟองคดีแทน/การสั่งการใหแกไขขอบกพรองของสหกรณ

 พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒

 มาตรา ๒๑ ในกรณีที่กรรมการ ผูจัดการ หรือเจาหนาที่ของสหกรณทําใหสหกรณเสียหาย ถาสหกรณ
ไมรองทุกขหรือฟองคดี ใหนายทะเบียนสหกรณหรือรองนายทะเบียนสหกรณรองทุกขหรือฟองคดีแทนสหกรณได 
และใหพนักงานอัยการรับวาตางใหสหกรณ โดยใหสหกรณเปนผูออกคาใชจายที่เกี่ยวกับการรองทุกข ฟองคดี           
หรือการวาตางแกนายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ หรือพนักงานอัยการแลวแตกรณี
 มาตรา ๒๒ ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณกระทําการหรืองดเวนกระทําการในการปฏิบัติ
หนาท่ีของตน จนทําใหเสื่อมเสียผลประโยชนของสหกรณหรือสมาชิก หรือสหกรณมีขอบกพรองเกี่ยวกับการเงิน     
การบัญชี หรือกิจการหรือฐานะการเงิน ตามรายงานการสอบบัญชีหรือตามรายงานการตรวจสอบใหนายทะเบียน
สหกรณมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหปฏิบัติการ ดังตอไปนี้
 (๑) ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณแกไขขอบกพรองตามวิธีการและระยะเวลาที่นายทะเบียน
สหกรณกําหนด
 (๒) ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณระงับการปฏิบัติบางสวนที่เปนเหตุใหเกิดขอบกพรอง              
หรือเสื่อมเสียผลประโยชนของสหกรณหรือสมาชิก
 (๓) ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณหยุดปฏิบัติหนาที่เปนการชั่วคราวเพ่ือแกไขขอบกพรองน้ัน       
ใหแลวเสร็จตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
 (๔) ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณพนจากตําแหนงทั้งคณะ หรือใหกรรมการซึ่งเกี่ยวของ               
กับการนั้นพนจากตําแหนงกรรมการ

 นายทะเบียนสหกรณ
  - ประกาศนายทะเบียนสหกรณ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   เรือ่ง การกระทาํการหรอืงดเวนกระทาํการจนทาํใหสหกรณเสือ่มเสยีผลประโยชนของสหกรณ        

หรือของสมาชิก

 กรมสงเสริมสหกรณ
  - หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๐๑/ว ๒ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๑
   เรื่อง การดําเนินการกรณีสหกรณไดรับความเสียหาย
  - หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๑๕/๑๓๓๒๐ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
   เรื่อง การปฏิบัติกรณีกระทําโดยทุจริตตอสหกรณ
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ประกาศนายทะเบียนสหกรณ
เรื่อง การกระทําการหรืองดเวนกระทําการจนทําใหสหกรณ

เสื่อมเสียผลประโยชนของสหกรณหรือของสมาชิก

 ดวยปรากฏวามีคณะกรรมการดําเนินการ ผูจัดการ หรือเจาหนาที่ของสหกรณบางแหงกระทําการ           
หรืองดเวนกระทําการในการปฏิบัติหนาที่ที่ไมถูกตอง มีการทุจริตคอรรัปชั่น จนทําใหสหกรณเกิดความเสียหาย         
หรือเส่ือมเสียผลประโยชนของสหกรณหรือของสมาชิก หรือทําใหสหกรณมีขอบกพรองเกี่ยวกับการเงินการบัญชี 
หรือกิจการหรือฐานะการเงิน โดยท่ีมูลคาความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจเปนเหตุใหสหกรณขาดสภาพคลองและ           
สมาชิกไดรับความเดือดรอน จนเกิดความไมนาเชื่อถือในระบบสหกรณ
 ฉะนัน้ เพือ่เปนการกาํกบัดแูลมใิหสหกรณเกดิความเสยีหาย หรอืเสือ่มเสียผลประโยชน และมขีอบกพรอง 
รวมท้ังเพือ่ตอตานการทจุรติคอรรปัชัน่ไมใหมใีนระบบสหกรณ นายทะเบยีนสหกรณจงึขอความรวมมอืคณะกรรมการ
ดําเนินการ ผูจัดการและเจาหนาท่ีของสหกรณ ใหดําเนินกิจการสหกรณดวยความถูกตองชอบธรรม และไมกระทําการ
หรืองดเวนกระทําการดังตอไปนี้
 ๑. ดําเนินการผิดวัตถุประสงคหรือนอกขอบเขตวัตถุประสงคตามที่กําหนดไวในขอบังคับของสหกรณ 
รวมทั้งกระทําการนอกเหนืออํานาจหนาที่หรืออํานาจกระทําการที่กฎหมายหรือขอบังคับของสหกรณกําหนดไว
 ๒. ฝาฝนกฎหมายวาดวยสหกรณหรือกฎหมายอื่น ขอบังคับหรือระเบียบสหกรณ คําสั่งระเบียบ          
หรือคําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ
 ๓. ดําเนินกิจการเพื่อแสวงหากําไรจากกิจกรรม อันมิใชวัตถุประสงคหรือสิทธิและอํานาจหนาที่           
ของสหกรณ รวมทัง้การใหกูยมืเงนิหรอืรับฝากเงนิจากบคุคลทีมิ่ใชสมาชกิสหกรณหรือประกอบกจิการคาอนัเปนธุรกจิ      
ที่มิใชเพื่อประโยชนของสมาชิกสหกรณ
 ๔. กระทําการโดยทุจริต ประพฤติมิชอบเพื่อแสวงหาผลประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย
สําหรับตนเองหรือผูอื่น
 หากกรรมการดําเนินการ ผูจัดการ หรือเจาหนาที่สหกรณ กระทําการหรืองดเวนกระทําการตามขอ ๑, 
๒, ๓ หรือ ๔ กรณีเกิดความเสียหายแกบุคคลใด ผูกระทําหรืองดเวนกระทําการนั้น ตองรับผิดชอบเปนการสวนตัว 
แตถาเปนกรณีสหกรณเกิดความเสียหาย ผูกระทําตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหกับสหกรณ และถาเปน        
ความผิดทางอาญาจะตองถูกดําเนินคดีอาญาดวย และจะใหรองนายทะเบียนสหกรณใชอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
วาดวยสหกรณดําเนินการโดยเครงครัด 

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

 (ลงนาม)  วิณะโรจน ทรัพยสงสุข

 (นายวิณะโรจน ทรัพยสงสุข)
 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
 นายทะเบียนสหกรณ
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(สําเนา)

ที่ กษ ๑๑๐๑/ว ๒  กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐

        ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๑

เรื่อง การดําเนินการกรณีสหกรณไดรับความเสียหาย

เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อางถึง หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๐๗/ ว.๕๐ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๒๔

 ตามหนงัสอืทีอ่างถงึ ไดใหขอแนะนําวธิกีารปฏบิตัแิกสหกรณ กรณสีหกรณไดรบัความเสยีหาย อนัเนือ่ง
มาจากกรรมการ สมาชิก พนักงานหรือลูกจางของสหกรณกระทําการทุจริต ในสวนความผิดทางอาญา สหกรณตอง
มอบหมายใหกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนผูแทนของสหกรณไปรองทุกขตอเจาหนาที่ตํารวจ ถาเกิดความเสียหาย         
แกทรพัยสินของสหกรณซึง่มใิชการทจุรติ สหกรณตองดาํเนนิการใหผูรบัผดิขอบทาํหนงัสอืรบัสภาพหน้ีไวเปนหลกัฐาน
ทันที พรอมทั้งจัดหาหลักประกันใหคุมกับหนี้ดวย ความละเอียดแจงแลวนั้น
 กรมสงเสรมิสหกรณพจิารณาเหน็วา ความผดิทีเ่กดิจากการทจุรติทีส่หกรณตกเปนผูเสยีหายจะเปนความผดิ
เก่ียวกับทรัพยก็ดี ความผิดเกี่ยวกับเอกสารก็ดี นอกจากจะปรากฏเปนความผิดทางอาญาแลวสหกรณยังไดรับ         
ความเสียหายในทางแพงดวย เพราะสหกรณตองสูญเสียเงินหรือทรัพยสินอื่นไป สหกรณสามารถเรียกรองเอาเงิน
หรอืทรพัยสนิอ่ืนเหลานัน้จากผูกระทาํผดิได กบัทัง้ยงัเรยีกรองเอาคาสนิไหมทดแทนไดอกีสวนหนึง่ดวย แมวาในการ
ดําเนินคดีพนักงานอัยการจะฟองเปนคดีแพงเกี่ยวเนื่องคดีอาญาและพนักงานอัยการเรียกทรัพยสิน หรือราคาของ
ทรัพยสินแทนสหกรณดวย ซึ่งสหกรณจะไดรับทรัพยสินสวนที่เสียหายคืนจากจําเลยเมื่อศาลมีคําพิพากษา                   
ในคดีอาญาแลวก็ตาม แตการไดรับทรพัยสนิคืนนัน้อาจมคีวามลาชาไมทนัการ และไมอาจเรยีกดอกเบีย้ได หรอืหาก          
สหกรณแพความในคดีอาญาก็อาจจะไมไดรับชดใชคาเสียหาย ประกอบกับการกระทําการทุจริตที่ผานมามีแนวโนม
สหกรณสูญเสียเงินหรือทรัยพสินอ่ืน ในแตละคร้ังมีจํานวนมากขึ้นเปนลําดับ ดังนั้น เพื่อใหสหกรณสามารถไดรับ
ชําระคืนความสูญเสียดังกลาว โดยรวดเร็วขึ้น สมควรแนะนําใหสหกรณดําเนินการกับผูทุจริต ดังนี้
 ๑. ใหสหกรณรองทุกขตามนยัแหงหนงัสือทีอ่างถงึดังกลาวโดยอาจรองทกุขดวยวาจาหรอืทาํเปนหนงัสอื
ก็ได
 ๒. เมือ่ไดรองทกุขแลว หากการทจุรติน้ันเปนเหตุใหสหกรณไดรบัความเสยีหายมมีลูคามากพอสมควร 
ใหสหกรณรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิด ท้ังพยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล ใหสมบูรณ และนําไป
ปรึกษาสํานักงานอัยการจังหวัด หรือฝายนิติการ สํานักงานเลขานุการกรม กรมสงเสริมสหกหรณ กอนที่จะวาจาง
ทนายความเพื่อดําเนินคดีสวนแพง
  ๒.๑ ความเสยีหายทีเ่กดิจากคณะกรรมการ สมาชกิ หรอืบคุคลอืน่ใหฟองฐานละเมิดทีศ่าลจงัหวดั 
หรอืศาลแขวง แลวแตกรณ ีอายคุวามในการฟองคดีละเมิดตองฟองภายในหนึง่ปนบัแตวนัทีส่หกรณรูถงึการละเมดิ
และรูตัวผูจะพึงใชคาสินไหมทดแทน
  ๒.๒ ความเสยีหายท่ีเกดิจากผูจดัการหรอืพนกังานของสหกรณใหฟองฐานผดิสัญญาจางแรงงาน
ที่ศาลแรงงาน อายุความในการฟอง กรณีนี้มีกําหนดสิบป
 ๓. สหกรณที่ไดรับความเสียหายที่มิใชมีเหตุมาจากการทุจริต หากการทําหนังสือรับสภาพหน้ี                    
มีเหตุอันควรเชื่อวาจะไมเปนผลดีตอสหกรณ หรือไมคุมกับความเสียหายที่สหกรณไดรับ ควรใหสหกรณดําเนินการ            
ในสวนแพงตามขอ ๒ 
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 ๔. เมือ่สหกรณไดรบัความเสยีหาย ซึง่สหกรณอาจดาํเนินคดอีาญาหรอืคดแีพงได ถาสหกรณไมรองทกุข
หรือฟองคดีในเวลาอันควร ใหเจาหนาที่สงเสริมสหกรณผูรับผิดชอบนั้น รายงานไปยังสหกรณจังหวัดในฐานะ            
รองนายทะเบียนสหกรณที่ไดรับมอบอํานาจจากนายทะเบียนสหกรณ รองทุกขหรือฟองคดีแทนสหกรณตามนัย         
แหงกฎหมายสหกรณ และการดําเนินการเชนวานี้ตองอยูภายในอายุความของคดีแตละเรื่องดวย

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจงใหสหกรณจังหวัดทราบ และมอบหมายใหเจาหนาที่สงเสริมสหกรณที่มีหนาที่
รับผิดชอบแนะนําแกสหกรณตอไป

 ขอแสดงความนับถือ

 (ลงชื่อ) วัลลภ วิทยประพัฒน 
   (นายวัลลภ วิทยประพัฒน)
   อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

สํานักงานเลขานุกรม
โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๐๗๘๔
โทรสาร. ๐ ๒๒๘๒ ๖๐๗๘
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ที่ กษ ๑๑๑๕/๑๓๓๒๐ กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐

        ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง การปฏิบัติกรณีกระทําโดยทุจริตตอสหกรณ

เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่สงมาดวย รางตัวอยางหนังสือสั่งการ                จํานวน ๑ ชุด

 ดวยปรากฏวามีการกระทําโดยทุจริตในการดําเนินกิจการของสหกรณ อันเปนเหตุใหสหกรณ                      
มีความบกพรอง เสือ่มเสียผลประโยชนหรอืเกดิความเสียหาย สงผลใหสหกรณขาดสภาพคลอง ไมสามารถดาํเนนิกจิการ
ใหความชวยเหลือสมาชิกไดตามวัตถุประสงคในการจัดตั้ง หรือไมสามารถปฏิบัติตามสัญญากับสมาชิก

 การกระทําโดยทุจรติ หมายถึง บุคคลใดเอาไปหรอืสนบัสนนุใหเอาไปซึง่ทรพัยสนิของสหกรณหรอืกระทาํ
การอยางใด เพื่อแสวงหาผลประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอื่น อันเปนความผิด         
ทางอาญาไมวาจะเปนความผิดตอแผนดินหรือเปนความผิดตอสวนตัว

 เม่ือมีการกระทําโดยทุจริตตอสหกรณ ใหสหกรณจังหวัดในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ ถือปฏิบัติ       
และพิจารณาสั่งการตามอํานาจหนาที่ ดังนี้
 ๑. กรรมการดําเนินการสหกรณคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนหรือทั้งคณะ กระทําโดยทุจริต ตองสั่งการ
เปนหนังสือใหหยุดหรือเลิกการกระทํานั้นทันที ตามมาตรา ๒๒ (๑) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒          
หากยังฝาฝนไมปฏิบัติตามคําส่ัง ใหใชอํานาจรองทุกขฐานฝาฝนไมแกไขขอบกพรอง ตามมาตรา ๑๓๓ และเสนอ 
รองนายทะเบียนสหกรณท่ีไดรับมอบอํานาจจากนายทะเบียนสหกรณ เพ่ือพิจารณาสั่งการ ตามมาตรา ๒๒ (๔) 
ภายใน ๗ วัน นับแตวันรองทุกข
 ๒. ถาผูจัดการหรือเจาหนาที่สหกรณหรือบุคคลใด กระทําโดยทุจริตใหสั่งการเปนหนังสือถึงประธาน
กรรมการสหกรณหรือผูทําหนาที่แทนแลวแตกรณี เพื่อสั่งใหหยุดหรือเลิกการกระทํานั้นทันทีตามมาตรา ๒๒ (๑) 
แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ หากประธานกรรมการสหกรณหรือผูทําหนาที่แทนยังฝาฝนไมปฏิบัติตาม
คําส่ังใหใชอํานาจรองทุกขฐานฝาฝนไมแกไขขอบกพรอง ตามมาตรา ๑๓๓ และเสนอรองนายทะเบียนสหกรณ              
ทีไ่ดรบัมอบอาํนาจจากนายทะเบียนสหกรณ เพือ่พจิารณาส่ังการ ตามมาตรา ๒๒ (๔) ภายใน ๗ วัน นับแตวนัรองทกุข
 ๓. เม่ือมกีารกระทาํโดยทจุรติและสหกรณมคีวามเสยีหายหรอือาจเกดิความเสยีหาย ใหส่ังการเปนหนงัสอื
ใหคณะกรรมดําเนินการสหกรณ
  (๑) ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือใหทราบขอเท็จจริงถึงการกระทําโดยทุจริตนั้น ทําอยางไร       
ผูใดกระทํา ผูตองรับผิดชอบ จํานวนความเสียหายที่พบ พรอมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานการกระทําโดยทุจริต          
และนําเสนอผลสอบสวนตอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ การต้ังคณะกรรมการสอบสวนและการสอบสวน              
ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแตวันรับทราบคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ
  (๒) คณะกรรมการดําเนินการสหกรณตองประชุมภายใน ๗ วัน นับแตวันที่คณะกรรมการ
สอบสวนเสนอผลสอบสวน เพื่อพิจารณาใหรูวาเปนการกระทําโดยทุจริตหรือไม
   หากพิจารณาวาเปนการกระทําโดยทุจริตและรูตัวผูกระทําผิด ใหมีมติมอบหมายกรรมการ    
ผูใดผูหนึ่งหรือผูจัดการไปรองทุกขภายใน ๓ วัน นับแตวันมีมติ

ที่ กษ ๑๑๑๕/๑๓๓๒๐ กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐
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  (๓) กอนการรองทุกข หามมิใหสหกรณยอมรับหนังสือรับสภาพหนี้หรือยอมความในความผิด
อาญา เวนแตผูกระทําผิดไดชําระคาเสียหายใหแกสหกรณแลวโดยสิ้นเชิง หรือมีหลักประกันที่คุมกับความเสียหาย
 ๔. หากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณไมปฏิบัติตามคําสั่งขอ ๓ ใหสหกรณจังหวัดในฐานะ                   
รองนายทะเบียนสหกรณ รองทุกขฐานฝาฝนไมแกไขขอบกพรองตามมาตรา ๑๓๓ แหงพระราชบัญญัติสหกรณ               
พ.ศ. ๒๕๔๒ ภายใน ๕ วัน นับแตวันสิ้นสุดคําสั่งใหปฏิบัติ และเสนอรองนายทะเบียนสหกรณที่ไดรับมอบอํานาจ  
จากนายทะเบียนสหกรณ เพื่อพิจารณาสั่งการตามมาตรา ๒๒ (๔) ภายใน ๗ วัน นับแตวันรองทุกข 
 ๕. ไมวากรณีใดก็ตาม ถารูการกระทาํโดยทจุรติและรูตวัผูกระทาํผดิ คณะกรรมการดําเนนิการสหกรณ
ไมพิจารณา หรือไมมีมติใหรองทุกขในเวลาที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด ใหถือวาสหกรณไมรองทุกข
  ถาผูกระทําผิดเปนกรรมการหรือผูจัดการหรือเจาหนาที่สหกรณ ใหสหกรณจังหวัดในฐานะรอง      
นายทะเบียนสหกรณ รองทุกขแทนสหกรณตามมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยไมชักชา
และเสนอรองนายทะเบยีนสหกรณทีไ่ดรบัมอบอาํนาจจากนายทะเบยีนสหกรณ เพือ่พจิารณาสัง่การตามมาตรา ๒๒ 
(๔) ภายใน ๗ วัน นับแตวันรองทุกข
  หากผูกระทําผิดมิใชกรรมการหรือผูจัดการหรือเจาหนาที่สหกรณ และคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณไมดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหเสนอรองนายทะเบียนสหกรณที่ไดรับมอบอํานาจจากนายทะเบียนสหกรณ 
เพื่อพิจารณาสั่งการตามมาตรา ๒๒ (๔) ภายใน ๗ วัน นับแตวันสิ้นสุดคําสั่งใหปฏิบัติ
 ๖. ความเสียหายของสหกรณซึ่งเกิดจากการกระทําโดยทุจริต คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ          
ตองรับผดิชอบแกไขเยียวยาและรองทุกขใหผูกระทาํรบัผดิตามกฎหมาย หากละเวนหรอืดาํเนนิการลาชา จะโดยจงใจ
หรอืประมาทเลนิเลอกต็าม ใหถอืวาคณะกรรมการดําเนนิการสหกรณเปนผูทาํใหเสือ่มเสยีผลประโยชนของสหกรณ
และสมาชิก ใหเสนอรองนายทะเบียนสหกรณที่ไดรับมอบอํานาจจากนายทะเบียนสหกรณ เพ่ือพิจารณาสั่งการ        
ตามมาตรา ๒๒ (๔) ภายใน ๗ วัน นับแตวันสิ้นสุดคําสั่งใหปฏิบัติ

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจงใหสหกรณจังหวัดถือปฏิบัติตอไป

 ขอแสดงความนับถือ

 (ลงนาม)  วิณะโรจน ทรัพยสงสุข

 (นายวิณะโรจน ทรัพยสงสุข)
 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

สํานักนายทะเบียนและกฎหมาย
โทร./โทรสาร. ๐ ๒๖๒๘ ๕๑๓๗, ๐ ๒๖๒๘ ๕๑๓๗
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : cpd_rlo@cpd.go.th
www.cpd.go.th
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รางตัวอยางหนังสือสั่งการ

๑. การสั่งการตามมาตรา ๑๗ 
 - ขอเชิญชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ
 - ขอใหจัดสงเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงานสหกรณ/รายงานการประชุม
 - การรองทุกขกลาวโทษตามมาตรา ๑๗ ประกอบมาตรา ๑๓๐ (กรณีผูออกคําสั่งเปนผูรองทุกข

กลาวโทษเอง)
 - การรองทุกขกลาวโทษตามมาตรา ๑๗ ประกอบมาตรา ๑๓๐ (กรณีผูออกคําสั่งมอบอํานาจใหผูอื่น

เปนผูรองทุกขกลาวโทษ)
 - หนังสือมอบอํานาจ
๒. การเพิกถอนมติที่ประชุมตามมาตรา ๒๐
 - คําสั่งเพิกถอนมติที่ประชุม
๓. การดําเนินการตามมาตรา ๒๑
 - หนังสือรองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวน ตามมาตรา ๒๑
 - หนังสือขอใหอัยการดําเนินคดีแทน ตามมาตรา ๒๑ (กรณีดําเนินคดีแพง)
๔. การสั่งการตามมาตรา ๒๒ 
 - การสั่งการใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณแกไขขอบกพรอง
 - การรองทุกขกลาวโทษตามมาตรา ๒๒ (๑) ประกอบมาตรา ๑๓๓ (กรณีผูออกคําสั่งเปนผูรองทุกข

กลาวโทษเอง)
 - รางตัวอยางหนังสือ การรองทุกขกลาวโทษตามมาตรา ๒๒ (๑) ประกอบมาตรา ๑๓๓ (กรณีผูออก

คําสั่งมอบอํานาจใหผูอื่นเปนผูรองทุกขกลาวโทษ)
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รางตัวอยางหนังสือสั่งการตามมาตรา ๑๗ (ขอเชิญชี้แจงขอเท็จจริง)

ที่................./ ................ สํานักงานสหกรณจังหวัด......................................

 เลขที่...........................................................................

            วันที่ ................................................................

เรื่อง ขอเชิญชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ  

เรียน                             

 ดวย                                         

 ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงขอเชิญทาน
มาชี้แจงขอเท็จจริงกรณี                                ตอ                 
ณ                       ในวันที่                        เวลา                 น.  หากทานประสงค
จะอุทธรณหรือโตแยงคําสั่งนี้ ใหยื่นอุทธรณหรือโตแยงคําสั่งดังกลาวตอ                 ภายใน ๑๕ วัน
นับแตวันที่รับทราบคําสั่งนี้  
 อนึ่ง หากทานไมมาชี้แจงขอเท็จจริง อาจถูกดําเนินการตามมาตรา ๑๓๐ แหงพระราชบัญญัติสหกรณ 
พ.ศ. ๒๕๔๒
 จึงเรียนมาเพื่อดําเนินการภายในกําหนดตอไป

 ขอแสดงความนับถือ  

 ลงชื่อ......................................................................
       (......................................................................)  
  ตําแหนง.................................................................

กลุม....................................................
โทร......................................................
โทรสาร..............................................
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส......................................................

หมายเหตุ
หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ, ผูตรวจสอบกิจการ, ผูจัดการ, เจาหนาที่, สมาชิก
หมายถึง ขอเท็จจริงซึ่งเปนพฤติการณหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาอาจมีการดําเนินการที่ผิดกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบ         

ของสหกรณ หรือเหตุอื่น ซึ่งอาจเปนการดําเนินการหรืองดเวนการดําเนินการที่ไมชอบ แตขอเท็จจริงนั้นไมชัดแจง ไม
สามารถพิจารณาได

หมายถึง ระบุประเด็นตาม ๒
หมายถึง ผูออกคําสั่ง ตามมาตรา ๑๗ แหง พ.ร.บ. สหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒
หมายถึง สถานที่ชี้แจง

รางตัวอยางหนังสือสั่งการตามมาตรา ๑๗ (ขอเชิญชี้แจงขอเท็จจริง)

ที่................./ ................ สํานักงานสหกรณจังหวัด......................................

 เลขที่...........................................................................

๑

๒

๓

๔

๔

๔
๕

๑

๓

๕

๒

๔
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รางตัวอยางหนังสือสั่งการตามมาตรา ๑๗ (ใหจัดสงเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงาน)

ที่................./ ................ สํานักงานสหกรณจังหวัด......................................

 เลขที่...........................................................................

             วันที่ ................................................................

เรื่อง ขอใหจัดสงเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงานสหกรณ/รายงานการประชุม  

เรียน                            

 ดวย                                         

 ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงขอใหทาน   
จัดสงเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงานสหกรณ/รายงานการประชุม ประกอบดวย  

 ๑ ..........................................................................................................................................................................................
 ๒ ..........................................................................................................................................................................................

ฯลฯ
ณ                      ในวันที่                          เวลา                  น. หากทานประสงค
จะอุทธรณหรือโตแยงคําสั่งนี้ ใหยื่นอุทธรณหรือโตแยงคําสั่งดังกลาวตอ                     
ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่รับทราบคําสั่งนี้  

 อนึง่ หากทานไมจดัสงเอกสารตามท่ีระบ ุอาจถกูดาํเนินการตามมาตรา ๑๓๐ แหงพระราชบญัญตัสิหกรณ 
พ.ศ. ๒๕๔๒

 จึงเรียนมาเพื่อดําเนินการภายในกําหนดตอไป

 ขอแสดงความนับถือ  

 ลงชื่อ......................................................................
       (......................................................................)  
  ตําแหนง......................................................

กลุม....................................................
โทร......................................................
โทรสาร..............................................
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส......................................................

หมายเหตุ
หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ / ผูตรวจสอบกิจการ / ผูจัดการ / เจาหนาที่ / สมาชิก
หมายถงึ ขอเทจ็จรงิซึง่เปนพฤตกิารณหรอืมีเหตอุนัควรสงสัยวาอาจมกีารดาํเนนิการทีผ่ดิกฎหมาย ขอบังคบั และระเบยีบของสหกรณ 

หรอืเหตอุืน่ ซึง่อาจเปนการดาํเนินการหรืองดเวนการดาํเนนิการท่ีไมชอบ แตขอเทจ็จรงิน้ันไมชดัแจง ไมสามารถพจิารณาได
หมายถึง ระบุประเด็นตาม ๒
หมายถึง สถานที่จัดสงเอกสาร

 หมายถึง ผูออกคําสั่ง ตามมาตรา ๑๗ แหง พ.ร.บ. สหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒

รางตัวอยางหนังสือสั่งการตามมาตรา ๑๗ (ใหจัดสงเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงาน)

ที่................./ ................ สํานักงานสหกรณจังหวัด......................................

 เลขที่...........................................................................

๑

๒

๓

๔
๕

๕

๑

๓

๕

๒

๔
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รางตัวอยางหนังสือรองทุกขกลาวโทษตามมาตรา ๑๗ ประกอบมาตรา ๑๓๐
(กรณีผูออกคําสั่งเปนผูรองทุกขกลาวโทษเอง)

ที่................./ ................ สํานักงานสหกรณจังหวัด......................................

 เลขที่...........................................................................

           วันที่ ................................................................

เรื่อง รองทุกขกลาวโทษกับพนักงานสอบสวน  

เรียน ผูกํากับการสถานีตํารวจ...................................................................

สิ่งที่สงมาดวย ๑. สําเนาคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ ที่.......................................................................... จํานวน ๑ ฉบับ

  ๒. สําเนาหนังสือ................................................................................................................... จํานวน ๑ ฉบับ

  ดวยขาพเจา.......................................................................................ตําแหนง...................................................... 

สังกัดสํานักงานสหกรณจังหวัด.............................ในฐานะ..............................ขอรองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวน

เพื่อดําเนินคดีกับ.....................................................................................................................................................................................

ซึ่งมีภูมิลําเนา บานเลขที่......................................................................ในความผิดฐาน.................................................ตามคําสั่ง

ของ..........................................ซึ่งสั่งการตามมาตรา ๑๗ และใหไดรับโทษตามมาตรา ๑๓๐ แหงพระราชบัญญัติสหกรณ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ และความผดิฐานขดัคาํสัง่ของเจาพนกังาน ซึง่สัง่การตามอาํนาจทีมี่กฎหมายใหไวตามประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา ๓๖๘

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
 ขอแสดงความนับถือ  

 ลงชื่อ......................................................................
      (......................................................................)  
  ตําแหนง......................................................

กลุม....................................................
โทร......................................................
โทรสาร..............................................
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส......................................................

หมายเหตุ

 หมายถึง คําสั่งแตงตั้งผูออกคําสั่ง (เชน คําสั่งแตงตั้งผูตรวจการสหกรณ, คําสั่งแตงตั้งรองนายทะเบียนสหกรณ)
 หมายถึง หนังสือสั่งการใหมาชี้แจงขอเท็จจริง หรือจัดสงเอกสาร
 หมายถึง ฐานะของผูออกคําสั่ง (เชนผูตรวจการสหกรณ, รองนายทะเบียนสหกรณ)
 หมายถึง ผูที่รับคําสั่ง (เชน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ / ผูตรวจสอบกิจการ / ผูจัดการ / เจาหนาที่ / สมาชิกสหกรณ)
 หมายถึง ที่อยู หรือสถานที่ทํางาน ของผูที่รับคําสั่ง

 หมายถึง ไมมาชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ หรือไมสงเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงาน / รายงานการประชุม

(กรณีผูออกคําสั่งเปนผูรองทุกขกลาวโทษเอง)

ที่................./ ................ สํานักงานสหกรณจังหวัด......................................

 เลขที่...........................................................................

๑

๒

๓

๓

๓

๔
๕ ๖

๑

๓

๕

๒

๔

๖
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รางตัวอยางหนงัสอืรองทกุขกลาวโทษตามมาตรา ๑๗ ประกอบมาตรา ๑๓๐ (กรณีผูออกคาํสัง่เปนผูรองทุกขกลาวโทษ)

ที่................./ ................ สํานักงานสหกรณจังหวัด......................................

 เลขที่...........................................................................

             วันที่ ................................................................

เรื่อง รองทุกขกลาวโทษกับพนักงานสอบสวน  

เรียน ผูกํากับการสถานีตํารวจ...................................................................

สิ่งที่สงมาดวย ๑. สําเนาคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ ที่......................................................................... จํานวน ๑ ฉบับ
  ๒. สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ                  จํานวน ๒ ฉบับ
  ๓. สําเนาหนังสือ................................................................................................................... จํานวน ๑ ฉบับ
  ๔. หนังสือมอบอํานาจ จํานวน ๑ ฉบับ

  ดวยขาพเจา.......................................................................................ตําแหนง......................................................
ในฐานะ......................................................ขอมอบอํานาจให..................................................................ตําแหนง..............................
สังกัดสํานักงานสหกรณจังหวัด............................................................................มารองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวน
เพื่อดําเนินคดีกับ.............................................................................................................ซึ่งมีภูมิลําเนา บานเลขที่.......................
ในความผิดฐาน........................................................................................ตามคําสั่งของ....................................................ซึ่งสั่งการ
ตามมาตรา ๑๗ และใหไดรับโทษตามมาตรา ๑๓๐ แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ และความผิดฐาน       
ขัดคําสั่งของเจาพนักงาน ซึ่งสั่งการตามอํานาจที่มีกฎหมายใหไว ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๖๘

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
 ขอแสดงความนับถือ  

 ลงชื่อ......................................................................
       (......................................................................)  
  ตําแหนง........................................................
กลุม....................................................
โทร......................................................
โทรสาร..............................................
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส......................................................

หมายเหตุ
 หมายถึง คําสั่งแตงตั้งผูออกคําสั่ง (เชน คําสั่งแตงตั้งผูตรวจการสหกรณ, คําสั่งแตงตั้งรองนายทะเบียนสหกรณ)
 หมายถึง สําเนาบัตรประจําตัวผูมอบอํานาจ และผูรับมอบอํานาจ อยางละ ๑ ฉบับ 
 หมายถึง หนังสือสั่งการใหมาชี้แจงขอเท็จจริง หรือจัดสงเอกสาร
 หมายถึง ฐานะของผูออกคําสั่ง (เชน ผูตรวจการสหกรณ, รองนายทะเบียนสหกรณ)
 หมายถึง ผูที่รับคําสั่ง (เชน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ / ผูตรวจสอบกิจการ / ผูจัดการ / เจาหนาที่ / สมาชิกสหกรณ)
 หมายถึง ที่อยู หรือสถานที่ทํางาน ของผูที่รับคําสั่ง
 หมายถึง ไมมาชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ หรือไมสงเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงาน / รายงานการประชุม

รางตัวอยางหนงัสอืรองทกุขกลาวโทษตามมาตรา ๑๗ ประกอบมาตรา ๑๓๐ (กรณีผูออกคาํสัง่เปนผูรองทุกขกลาวโทษ)

ที่................./ ................ สํานักงานสหกรณจังหวัด......................................

 เลขที่...........................................................................

๑

๒
๓

๔

๔

๔

๕ ๖

๗

๑

๓

๕

๗

๒

๔

๖
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รางตัวอยางหนังสือมอบอํานาจ

หนังสือมอบอํานาจ

 สํานักงานสหกรณจังหวัด...........................................

 เลขที่................................................................................

        วันที่ ................................................................

 ดวยขาพเจา................................................................................................ตําแหนง........................................................

ในฐานะ...........................................ขอมอบอํานาจให................................................................ตําแหนง...........................................

สังกัดสํานักงานสหกรณจังหวัด............................................................................มารองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวน

สถานีตํารวจ............................................................เพื่อใหดําเนินคดีกับ...................................................................ซึ่งมีภูมิลําเนา

บานเลขที่...................................ในฐานความผิด.....................................................ตามคําสั่งของ...................................................

ซึ่งสั่งการตามมาตรา................................แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ และความผิดฐานขัดคําส่ังของ      

เจาพนักงานซึ่งสั่งการตามอํานาจที่มีกฎหมายใหไว ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๖๘

 ลงชื่อ.............................................................ผูมอบอํานาจ 

  (.............................................................)

 ลงชื่อ.............................................................ผูรับมอบอํานาจ

  (.............................................................)

 ลงชื่อ.............................................................พยาน

  (.............................................................)

 ลงชื่อ.............................................................พยาน

  (.............................................................)

หมายเหตุ

 หมายถึง ฐานะของผูออกคําสั่ง (เชน ผูตรวจการสหกรณ / รองนายทะเบียนสหกรณ / นายทะเบียนสหกรณ)

หมายถึง ผูที่รับคําสั่ง (เชน กรรมการ / คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ / ผูตรวจสอบกิจการ / ผูจัดการ / เจาหนาที่ / 

สมาชิกสหกรณ)

 หมายถึง ที่อยู หรือสถานที่ทํางาน ของผูที่รับคําสั่ง

 หมายถึง กรณีความผิดตามมาตรา ๑๗, ๑๘, ๒๑ หรือ ๒๒

๑

๑

๑

๒

๓ ๔

๑

๓

๒

๔
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รางตัวอยางคําสั่งเพิกถอนมติที่ประชุมตามมาตรา ๒๐

คําสั่งรองนายทะเบียนสหกรณ
ที่............................../..............................

เรื่อง เพิกถอนมติที่ประชุม................................................................

 ดวยไดรับรายงานจากผูตรวจการสหกรณวา สหกรณ..................................................................................จํากัด
โดยที่ประชุม.......................................................เมื่อวันที่............................................................ระเบียบวาระที่..............................
ไดมีมติ........................................................................................................................................................................................

 รองนายทะเบียนสหกรณพิจารณาแลวเห็นวา..........................................................................................................
ดังนั้น มติที่ประชุมดังกลาวจึงเปนการฝาฝน...................................................................................................................................

 ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบคําสั่ง
นายทะเบียนสหกรณ ที่...............................................................จึงเพิกถอนมติที่ประชุม................................................................
ของสหกรณ..............................จํากัด เมื่อวันที่.................เดือน..............................พ.ศ..................ระเบียบวาระที่......................

 ทัง้นี ้หากทานประสงคอทุธรณหรือโตแยงคาํสัง่นี ้ใหยืน่อทุธรณหรอืโตแยงคาํสัง่ดงักลาวตอคณะกรรมการ
พฒันาการสหกรณแหงชาตไิด ภายใน ๓๐ วนั นบัแตวนัทีร่บัทราบคาํสัง่นี้

 สั่ง ณ วันที่...............เดือน........................พ.ศ........................

  ลงชื่อ............................................................
        (............................................................)
  สหกรณจังหวัด.............................................
  รองนายทะเบียนสหกรณ

หมายเหตุ 
 หมายถึง ที่ประชุมใหญ หรือที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ
 หมายถึง มติในเรื่องใดๆ ที่ประสงคจะเพิกถอน (เชน การเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ / การกําหนดระเบียบ หรือลงมติ          

โดยไมมีอํานาจ)
 หมายถึง บรรยายขอเท็จจริง และเหตุที่จะตองเพิกถอนมติโดยสรุป
 หมายถึง อางอิงวาฝาฝนกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบของสหกรณ ระเบียบหรือคําสั่งนายทะเบียนสหกรณในขอใด
 หมายถึง คําสั่งแตงตั้งรองนายทะเบียนสหกรณ

๑

๑

๑

๒

๓

๔

๕

๑

๓

๕

๒

๔
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รางตัวอยางหนังสือรองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวน ตามมาตรา ๒๑

ที่................./ ................ สํานักงานสหกรณจังหวัด...........................................

 เลขที่................................................................................

           วันที่ ................................................................

เรื่อง รองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวน
เรียน ผูกํากับการสถานีตํารวจ.................................................
สิ่งที่สงมาดวย ๑. พ.ร.บ. สหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ จํานวน ๑ ฉบับ
  ๒. สําเนาขอบังคับสหกรณ จํานวน ๑ ชุด
  ๓. สําเนาใบสําคัญรับจดทะเบียนสหกรณ จํานวน ๑ ฉบับ
  ๔ สําเนาคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ ที่.................................... จํานวน ๑ ฉบับ
  ๕. สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ จํานวน ๒ ฉบับ
  ๖. หนังสือมอบอํานาจ  จํานวน ๑ ฉบับ

 ดวยขาพเจา............................................................................................ตําแหนง............................................................
ในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ      ไดมอบอํานาจให......................................................ตําแหนง..............................................
สังกัดสํานักงานสหกรณจังหวัด............................................................................มารองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวน
เพื่อใหดําเนินคดีกับ...............................................................................................มีภูมิลําเนา บานเลขที่.........................................
กรณี............................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

 ขอแสดงความนับถือ

 ลงชื่อ.....................................................................
        (.....................................................................)
 สหกรณจังหวัด......................................................................
 รองนายทะเบียนสหกรณ
กลุม....................................................
โทร......................................................
โทรสาร..............................................
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส......................................................

หมายเหตุ
 หมายถึง คําสั่งแตงตั้งรองนายทะเบียนสหกรณ
 หมายถึง หากไมมีการมอบอํานาจใหตัดขอความดังกลาวทิ้ง
 หมายถึง กรรมการ ผูจัดการ หรือเจาหนาที่ของสหกรณที่ทําใหสหกรณเสียหาย
 หมายถึง อธิบายเหตุที่จะตองมารองทุกขกลาวโทษแทนสหกรณ โดยอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้

 (๑) มูลคาความเสียหาย (๒) ผูที่กระทําใหเกิดความเสียหาย
 (๓) พฤติกรรมที่กอใหเกิดความเสียหาย (๔) เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ
 (๕) เหตุที่สหกรณไมรองทุกข จนทําใหรองนายทะเบียนสหกรณตองรองทุกขกลาวโทษแทน

รางตัวอยางหนังสือรองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวน ตามมาตรา ๒๑

ที่................./ ................ สํานักงานสหกรณจังหวัด...........................................

 เลขที่................................................................................

๑

๒

๒

๓
๔

๑

๓

๒

๔
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รางตัวอยางหนังสือขอใหอัยการดําเนินคดีแทน ตามมาตรา ๒๑ (กรณีดําเนินคดีแพง)

ที่................./ ................ สํานักงานสหกรณจังหวัด....................................

 เลขที่.........................................................................

             วันที่ ................................................................

เรื่อง ขอมอบใหพนักงานอัยการฟองรองดําเนินคดีกับ...........................................................................................

เรียน อัยการจังหวัด......................................................

สิ่งที่สงมาดวย บัญชีรายการพรอมเอกสารประกอบ

 ดวยปรากฏวาสหกรณ............................................................................จํากัด ซึ่งไดรับจดทะเบียนเปนนิติบุคคล

ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ เลขทะเบียนสหกรณที่..................................................อยูภายใตการกํากับดูแล

ของนายทะเบียนสหกรณ ตามมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ ในการดําเนินกิจการสหกรณ 
ดังกลาว มีขอบกพรองเกี่ยวกับการดําเนินการ โดยมีรายละเอียดขอเท็จจริงดังตอไปนี้
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

 จากขอเท็จจริงดังกลาวขางตน สหกรณจังหวัด..........................................ในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ
พิจารณาแลวเห็นวา หากไมดําเนินคดีแทนสหกรณ จะทําใหสหกรณเกิดความเสียหาย จึงมอบใหพนักงานอัยการ      
จังหวัด.....................................................................เปนผูฟองรองดําเนินคดีตลอดจนรับวาตางใหสหกรณ ตามมาตรา ๒๑ 
แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังมีรายละเอียดเอกสารประกอบการพิจารณาตามสิ่งที่สงมาดวย

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

 ขอแสดงความนับถือ

 ลงชื่อ.....................................................................
        (.....................................................................)
 สหกรณจังหวัด.....................................................................
 รองนายทะเบียนสหกรณ

กลุม....................................................
โทร......................................................
โทรสาร..............................................
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส......................................................

หมายเหตุ:
 หมายถึง กรรมการ ผูจัดการ หรือเจาหนาที่ของสหกรณ ที่ทําใหสหกรณเสียหาย
 หมายถึง อธิบายเหตุที่จะตองมารองทุกขกลาวโทษแทนสหกรณ โดยอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้

 (๑) มูลคาความเสียหาย (๒) ผูที่กระทําใหเกิดความเสียหาย
 (๓) พฤติกรรมที่กอใหเกิดความเสียหาย (๔) เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ

 (๕) เหตุที่สหกรณไมฟองคดี จนทําใหรองนายทะเบียนสหกรณตองฟองคดีแทน

รางตัวอยางหนังสือขอใหอัยการดําเนินคดีแทน ตามมาตรา ๒๑ (กรณีดําเนินคดีแพง)

ที่................./ ................ สํานักงานสหกรณจังหวัด....................................

 เลขที่.........................................................................

๑

๒

๑
๒
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บัญชีรายการเอกสารประกอบ

 ที่ รายการเอกสาร

 ๑. พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒

 ๒. สําเนาคําสั่งแตงตั้งรองนายทะเบียนสหกรณ

 ๓. สําเนาใบสําคัญรับจดทะเบียนสหกรณ

 ๔. สําเนาขอบังคับของสหกรณ

 ๕. สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการเจาหนาที่ของรัฐ (สหกรณจังหวัด)

 ๖. ใบแตงทนายความ

 ๗. รายชื่อและแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎรของคณะกรรมการดําเนินการและผูจัดการสหกรณ

 ๘. สําเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของที่เปนเหตุใหรองนายทะเบียนสหกรณตองดําเนินคดีแทนสหกรณ

  ๘.๑ สําเนาคําสั่งนายทะเบียนสหกรณแตงตั้งผูตรวจการสหกรณ

  ๘.๒ สําเนารายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจการสหกรณ

  ๘.๓ สําเนาหนังสือสั่งใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณแกไขขอบกพรอง

 ๙. สรุปรายงานขอเท็จจริงเปนขั้นตอน พรอมเอกสารประกอบในการดําเนินคดี
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รางตัวอยางหนังสือสั่งการใหสหกรณแกไขขอบกพรองตามมาตรา ๒๒ (๑)

คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ

ที่..................../...................

เรื่อง ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณแกไขขอบกพรอง

 ดวยไดรับรายงานผลตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ.....................................................จํากัด
ซึ่งผูตรวจการสหกรณไดเขาทําการตรวจสอบ ระหวางวันที่.........................................................................พบวา สหกรณมี
ขอบกพรองเกี่ยวกับกิจการและฐานะการเงิน ดังนี้
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

 ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๑) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับ 
คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ ที่.....................................................................................................และคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ
ที่................................................................. จึงใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ.............................................................จํากัด
ดําเนินการแกไขขอบกพรองตามวิธีการและระยะเวลาที่กําหนด ดังนี้
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

 หากทานประสงคจะอทุธรณหรอืโตแยงคาํสัง่นี ้ใหยืน่อทุธรณหรอืโตแยงคาํสัง่ตอคณะกรรมการพฒันาการ
สหกรณแหงชาตไิด ภายในสามสบิวนันบัแตวนัทีไ่ดรบัทราบคาํสัง่
 อนึ่ง การไมแกไขขอบกพรองดังกลาวขางตน อาจถูกพิจารณาดําเนินการตามมาตรา ๒๒ (๒)-(๔)         
หรือตามมาตรา ๑๓๓ แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒

 สั่ง ณ วันที่...............เดือน........................พ.ศ........................

  ลงชื่อ............................................................
         (............................................................)
  สหกรณจังหวัด.................................................
  รองนายทะเบียนสหกรณ ปฏิบัติการแทน
  นายทะเบียนสหกรณ
หมายเหตุ

หมายถึง บรรยายขอเท็จจริง กรณี คณะกรรมการดําเนินการสหกรณกระทําการหรืองดเวนกระทําการในการปฏิบัติหนาที่       
ของตน จนทําใหเสื่อมเสียผลประโยชนของสหกรณ หรือสมาชิก หรือสหกรณมีขอบกพรองเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี                
หรือกิจการหรือฐานะการเงิน ตามรายงานการสอบบัญชีหรือตามรายงานการตรวจสอบ

หมายถึง คําสั่งแตงตั้งรองนายทะเบียนสหกรณ
หมายถึง คําสั่งมอบอํานาจใหรองนายทะเบียนสหกรณปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ
หมายถึง รายละเอียดวิธีการแกไข พรอมระยะเวลาแกไขใหแลวเสร็จ

รางตัวอยางหนังสือสั่งการใหสหกรณแกไขขอบกพรองตามมาตรา ๒๒ (๑)

คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ

๑

๒
๓

๔

๑

๓
๒

๔
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รางตัวอยางหนังสือการรองทุกขกลาวโทษตามมาตรา ๒๒ (๑) ประกอบมาตรา ๑๓๓
(กรณีผูออกคําสั่งเปนผูรองทุกขกลาวโทษเอง)

ที่................./ ................ สํานักงานสหกรณจังหวัด...........................................

 เลขที่................................................................................

           วันที่ ................................................................

เรื่อง รองทุกขกลาวโทษกับพนักงานสอบสวน
เรียน ผูกํากับการสถานีตํารวจ.......................................................................
สิ่งที่สงมาดวย ๑. สําเนาคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ ที่..................................................................... จํานวน ๑ ฉบับ
  ๒. สําเนาคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ ที่..................................................................... จํานวน ๑ ฉบับ
  ๓. สําเนาคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ ที่..................................................................... จํานวน ๑ ฉบับ

 ดวยขาพเจา................................................................................................ตําแหนง....................................................... 
ในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ ตามสิ่งที่สงมาดวย ๑-๒ ขอรองทุกข        
กลาวโทษตอพนักงานสอบสวน เพื่อดําเนินคดีกับ..........................................................................................................................
ซึ่งมีภูมิลําเนา บานเลขท่ี......................................ในความผิดฐานฝาฝนไมแกไขขอบกพรองตามที่นายทะเบียนสหกรณ      
สั่งการ ตามสิ่งที่สงมาดวย ๓ ซึ่งสั่งการตามมาตรา ๒๒ (๑) และใหไดรับโทษตามมาตรา ๑๓๓ แหงพระราชบัญญัติ
สหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ และความผิดฐานขัดคาํสัง่ของเจาพนกังาน ซึง่สัง่การตามอาํนาจทีม่กีฎหมายใหไว ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๓๖๘

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

 ขอแสดงความนับถือ

 ลงชื่อ.....................................................................
   (.....................................................................)
 สหกรณจังหวัด.....................................................................
 รองนายทะเบียนสหกรณ ปฏิบัติการแทน
 นายทะเบียนสหกรณ

กลุม....................................................
โทร......................................................
โทรสาร..............................................
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส......................................................

หมายเหตุ
 หมายถึง คําสั่งแตงตั้งรองนายทะเบียนสหกรณ
 หมายถึง หนังสือมอบอํานาจใหรองนายทะเบียนสหกรณ
 หมายถึง คําสั่งนายทะเบียนสหกรณใหสหกรณแกไขขอบกพรอง
 หมายถึง กรรมการ หรือคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ผูรับคําสั่ง

(กรณีผูออกคําสั่งเปนผูรองทุกขกลาวโทษเอง)

ที่................./ ................ สํานักงานสหกรณจังหวัด...........................................

 เลขที่................................................................................

๑
๒
๓

๔

๑

๓

๒

๔
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รางตัวอยางหนังสือการรองทุกขกลาวโทษตามมาตรา ๒๒ (๑) ประกอบมาตรา ๑๓๓
(กรณีผูออกคําสั่งมอบอํานาจใหผูอื่นเปนผูรองทุกขกลาวโทษ)

ที่................./ ................ สํานักงานสหกรณจังหวัด...........................................

 เลขที่................................................................................

             วันที่ ................................................................

เรื่อง รองทุกขกลาวโทษกับพนักงานสอบสวน

เรียน ผูกํากับการสถานีตํารวจ

สิ่งที่สงมาดวย ๑. สําเนาคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ ที่..................................................................... จํานวน ๑ ฉบับ
  ๒. สําเนาคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ ที่..................................................................... จํานวน ๑ ฉบับ
  ๓. สําเนาคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ ที่..................................................................... จํานวน ๑ ฉบับ
  ๔. สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ      จํานวน ๒ ฉบับ
  ๕. หนังสือมอบอํานาจ        จํานวน ๑ ฉบับ
 ดวยขาพเจา...............................................................................................ตําแหนง....................................................
ในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ ตามสิ่งที่สงมาดวย ๑-๒ ขอมอบอํานาจ        
ให..........................................................................ตําแหนง..........................................สังกัดสํานักงาน..............................................
มารองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวน เพื่อดําเนินคดีกับ......................................................................ซึ่งมีภูมิลําเนา 
บานเลขที่......................................................ในความผิดฐานฝาฝนไมแกไขขอบกพรองตามที่นายทะเบียนสหกรณสั่งการ 
ตามส่ิงที่สงมาดวย ๓ ซึ่งสั่งการตามมาตรา ๒๒ (๑) และใหไดรับโทษตามมาตรา ๑๓๓ แหงพระราชบัญญัติ           
สหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ และความผิดฐานขัดคาํสัง่ของเจาพนกังาน ซึง่สัง่การตามอาํนาจทีม่กีฎหมายใหไว ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๓๖๘

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
 ขอแสดงความนับถือ

 ลงชื่อ.....................................................................
        (.....................................................................)
 สหกรณจังหวัด.....................................................................
 รองนายทะเบียนสหกรณ ปฏิบัติการแทน
 นายทะเบียนสหกรณ

กลุม....................................................
โทร......................................................
โทรสาร..............................................
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส......................................................

หมายเหตุ
 หมายถึง คําสั่งแตงตั้งรองนายทะเบียนสหกรณ
 หมายถึง คําสั่งมอบอํานาจใหรองนายทะเบียนสหกรณ
 หมายถึง คําสั่งนายทะเบียนสหกรณใหสหกรณแกไขขอบกพรอง
 หมายถึง สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐของผูมอบอํานาจ และผูรับมอบอํานาจ
 หมายถึง กรรมการ หรือคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ผูรับคําสั่ง

(กรณีผูออกคําสั่งมอบอํานาจใหผูอื่นเปนผูรองทุกขกลาวโทษ)

ที่................./ ................ สํานักงานสหกรณจังหวัด...........................................

 เลขที่................................................................................

๑
๒
๓

๔

๕

๑

๓

๕

๒

๔
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การชวยเหลือดําเนินกิจการของสหกรณ

 พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 มาตรา ๒๓ สหกรณใดจดทะเบียนจัดต้ังข้ึนยังไมเกินสามปหรือมีผลการดําเนินงานขาดทุนติดตอกัน            
เกินสองป เม่ือสหกรณรองขอ หรือนายทะเบียนสหกรณหรือคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติเห็นวาจําเปน
ตองแกไข นายทะเบียนสหกรณจะส่ังใหผูตรวจการสหกรณหรือพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย          
เขาชวยเหลือดําเนินกิจการของสหกรณน้ันท้ังหมดหรือบางสวนก็ได
  การชวยเหลือดําเนินกิจการของสหกรณใหเปนไปตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด            
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ

 นายทะเบียนสหกรณ
  - ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการชวยเหลือดําเนินกิจการของสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๓

 กรมสงเสริมสหกรณ
  - ระเบียบกรมสงเสริมสหกรณ วาดวยอํานาจหนาที่การสงเสริมกํากับและดูแลสหกรณ                

ของขาราชการและลูกจาง พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๔
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ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ

วาดวยการชวยเหลือดําเนินกิจการของสหกรณ

พ.ศ. ๒๕๔๓

 อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๖ (๘) และมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒                       
นายทะเบียนสหกรณโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ จึงกําหนดระเบียบวาดวย   
การชวยเหลือดําเนินกิจการของสหกรณไวดังนี้
 ขอ ๑ ระเบยีบนีเ้รยีกวา “ระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณวาดวยการชวยเหลอืดาํเนนิกจิการของสหกรณ 
พ.ศ. ๒๕๔๓”
 ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติใหความเห็นชอบ
เปนตนไป
 ขอ ๓ สหกรณอาจรองขอตอนายทะเบียนสหกรณ เพื่อสั่งใหผูตรวจการสหกรณ หรือพนักงาน            
เจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมายเขาไปชวยเหลือดําเนินกิจการของสหกรณ ทั้งหมดหรือบางสวนก็ได
 ขอ ๔ คุณสมบัติของสหกรณที่จะรองขอความชวยเหลือตอนายทะเบียนสหกรณ ตองมีดังนี้
   ๔.๑ เปนสหกรณที่จดทะเบียนตั้งขึ้นยังไมเกินสามป หรือ
   ๔.๒ เปนสหกรณที่มีผลการดําเนินงานขาดทุนติดตอกันเกินสองป
 ขอ ๕ วิธีการรองขอความชวยเหลือตอนายทะเบียนสหกรณของสหกรณตามขอ ๔ ตองดําเนินการ   
ดงันี้
   ๕.๑ ทาํหนงัสอืรองขอ โดยมสีาระสาํคญัประกอบดวยเหตผุลความจาํเปนเกีย่วกบัความตองการ
ใหชวยเหลือ กิจการที่ตองการรับความชวยเหลือทั้งหมดหรือบางสวน และระยะเวลาขอความชวยเหลือโดยผาน 
เจาหนาทีส่งเสรมิสหกรณตามลาํดบั
   ๕.๒ เอกสารที่ตองเสนอไปพรอมกับหนังสือรองขอ ไดแก 
     ๕.๒.๑ สาํเนารายงานการประชมุคณะกรรมการดําเนินการ คร้ังทีมี่มติรองขอการชวยเหลอื
     ๕.๒.๒ งบแสดงฐานะการเงินและการดําเนินงานของปการเงินหลังสุด หรืองบทดลอง     
ณ วันสิ้นเดือนกอนวันรายงานขอความชวยเหลือ
     ๕.๒.๓ นโยบายและแผนการพัฒนาสหกรณ หรือแผนการดําเนินการเกี่ยวกับธุรกิจ          
หรอืกจิกรรมของสหกรณ และประมาณการรายไดรายจาย ถาสหกรณมีขอบกพรองทางบญัช ีหรอืไมสามารถบนัทกึ
รายการในบัญชีที่เกี่ยวกับกระแสเงินสดใหเปนปจจุบันไดดวยเหตุใดก็ตาม และรองขอความชวยเหลือใหไดรับ            
การยกเวนไมตองสงเอกสาร ตาม ๕.๒.๒ และ ๕.๒.๓
 ขอ ๖ เมือ่นายทะเบยีนสหกรณไดมคํีาสัง่ใหผูตรวจการสหกรณ หรอืพนกังานเจาหนาทีซ่ึง่นายทะเบยีน
สหกรณมอบหมาย ชวยเหลอืดาํเนนิกิจการของสหกรณ ตามท่ีสหกรณรองขอตามขอ ๓ และไดแจงใหสหกรณทราบแลว 
สหกรณตองปดประกาศสําเนาคําสั่งนายทะเบียนสหกรณไวที่สํานักงานใหญ กับสํานักงานสาขาของสหกรณ 
สํานักงานสหกรณอําเภอ หรือหนวยสงเสริมสหกรณ เพื่อใหสมาชิกสหกรณทราบทั่วกัน
 เพื่อใหการปฏิบัติตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณเปนไปดวยความถูกตอง ใหสหกรณจัดทําบัญชีรายการ
เพื่อเปนหลักฐานสงมอบกิจการทั้งหมดหรือบางสวนแลวแตกรณี แกผูตรวจการสหกรณหรือพนักงานเจาหนาที่         
ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย
 ขอ ๗ หากสหกรณตามขอ ๔ มีขอบกพรองเกี่ยวกับการเงิน การบัญชีหรือกิจการ หรือฐานะการเงิน
อันอาจทําใหสหกรณหรือสมาชิกไดรับความเสียหาย แลวไมรองขอความชวยเหลือ ถานายทะเบียนสหกรณ            
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หรอืคณะกรรมการพฒันาการสหกรณแหงชาติ เห็นวาจาํเปนตองเขาไปชวยเหลอืเพ่ือแกไขขอบกพรอง นายทะเบยีน
สหกรณอาจสัง่ใหผูตรวจการสหกรณหรือพนกังานเจาหนาทีซ่ึ่งนายทะเบยีนสหกรณมอบหมาย เขาไปชวยเหลอืดาํเนนิ
กิจการของสหกรณนั้นทั้งหมด หรือบางสวนก็ได ใหสหกรณปดประกาศสําเนาคําสั่งของนายทะเบียนสหกรณ               
ไวในสถานที่ตางๆ ตามขอ ๖ เพื่อใหสมาชิกสหกรณทราบทั่วกัน
 กําหนดระยะเวลาเขาไปชวยเหลือดําเนินกิจการของสหกรณ ใหเปนไปตามที่นายทะเบียนสหกรณ          
เห็นสมควรเปนคราวๆ ไป คราวละไมเกินหนึ่งป
 ใหผูซ่ึงเก่ียวของในการดําเนินกิจการหรือการเงินของสหกรณ อํานวยความสะดวกหรือชวยเหลือ           
หรือใหคําชี้แจงแกผูตรวจการสหกรณหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมายตามสมควรดวย
 ขอ ๘ กรณีเขาไปชวยเหลือดําเนินกิจการของสหกรณทั้งหมด ใหผูตรวจการสหกรณหรือพนักงาน  
เจาหนาท่ีซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมายตามขอ ๗ มีอํานาจหนาที่เขาไปอํานวยการดานการบริหารและดาน      
การจัดการ เพื่อใหการดําเนินกิจการของสหกรณนั้นบรรลุตามวัตถุประสงค รวมทั้งขอตอไปนี้ดวย
   ๘.๑ ดานการบริหาร
     ๘.๑.๑ กํากับ ดูแล แนะนํา และสั่งการในเรื่องการกําหนดนโยบายและแผนการพัฒนา
สหกรณคณะกรรมการการดําเนินการสหกรณ เพ่ือปรับปรุงการบริหารและการจัดการธุรกิจ วิธีการควบคุม              
การบริหารธุรกิจ และ ประมาณการรายได รายจาย ใหสําเร็จตามวัตถุประสงคของสหกรณ
     ๘.๑.๒ พิจารณาแกไขปญหาและอุปสรรค ตลอดจนขอขัดของที่ทําใหนโยบายและแผน  
การพัฒนาสหกรณไมอาจบรรลุเปาหมาย
     ๘.๑.๓ ทําหนาที่ปกครองบังคับบัญชาเจาหนาที่ของสหกรณ ตลอดจนมอบหมายหนาที่
การงาน หากพบวามีการฝาฝน หรือปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ี จนทําใหสหกรณไดรับความเสียหาย             
ตองใหเจาหนาทีส่หกรณผูนัน้รับผดิชอบทัง้ทางแพงและทางอาญา แลวแตกรณ ีกบัมีอาํนาจพิจารณาบาํเหนจ็ความชอบ
ของเจาหนาที่สหกรณดวย
     ๘.๑.๔ เขารวมประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ประชุมใหญ ประชุมคณะทํางาน            
หรืออนุกรรมการ และประชุมกลุม เพื่อแนะนําขอควรปฏิบัติแกที่ประชุม เพื่อใหการดําเนินการของสหกรณบรรลุ
วัตถุประสงค
   ๘.๒ ดานการจัดการ
     ๘.๒.๑ กํากบั ดแูล แนะนาํ และสัง่การในการดําเนนิธรุกจิทกุดานของสหกรณ เชน ธรุกจิ
สนิเชือ่ การรบัฝากเงนิ การผลติ การคา หรอืการซือ้การขาย การบริหาร การอตุสาหกรรม และดาํเนนิกิจการอยางอ่ืน
บรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดใหสําเร็จตามวัตถุประสงคของสหกรณ
     ๘.๒.๒ กํากับ ดูแล แนะนํา และสั่งการดานการเงินของสหกรณ เพื่อใหการรับจายเงิน 
และการเก็บรักษาเงินสดประจําวัน เปนไปตามระเบียบและมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ           
แตตองไมเกินจํานวนตามที่ระเบียบของสหกรณกําหนดไว 
     ๘.๒.๓ ตรวจสอบ ติดตาม หรือดําเนินการเกี่ยวกับการบันทึกรายงานการประชุม             
คณะกรรมการดําเนินการ ประชุมใหญ ประชุมคณะทํางาน หรืออนุกรรมการ และประชุมกลุม รวมทั้งงานธุรการ
ของสหกรณดวย
     ๘.๒.๔ ตรวจสอบ ติดตาม หรือดําเนินการเกี่ยวกับการบันทึกรายงานในสมุดบัญชีขั้นตน 
และสมุดบัญชีขั้นปลาย พรอมทั้งบัญชียอย และทะเบียนตางๆ ใหเรียบรอยตามบทบัญญัติมาตรา ๖๕ แหงพระราช
บัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒
     ๘.๒.๕ ตรวจสอบ ติดตาม หรือดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทํางบทดลอง เปนประจํา             
ทุกเดอืน และงบแสดงฐานะการเงินและการดาํเนินงานทกุไตรมาส พรอมทัง้นาํเสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการดาํเนนิการ
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ของสหกรณเพื่อพิจารณาทุกคราวในเดือนถัดไป
     ๘.๒.๖ ตรวจสอบ ติดตาม หรือดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดทํารายงานประจําป                
แสดงผลการดาํเนินงานสหกรณ เสนอตอท่ีประชมุใหญในคราวทีเ่สนองบดลุ และใหสงสาํเนารายงานประจาํปกบังบดลุ 
ไปยังนายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวัน นับแตวันที่มีการประชุมใหญ
     ๘.๒.๗ จัดใหสหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลอง ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนด             
ไวในกฎกระทรวง
 ขอ ๙ กรณีเขาไปชวยเหลือดําเนินกิจการของสหกรณบางสวน ใหผูตรวจการสหกรณ หรือพนักงาน
เจาหนาท่ีซึง่นายทะเบยีนสหกรณมอบหมายตามขอ ๗ มอํีานาจหนาทีเ่ขาไปอาํนวยการดานการบรหิารและดานการ
จัดการ เพื่อใหการดําเนินกิจการของสหกรณนั้นบรรลุตามวัตถุประสงคไดตามที่นายทะเบียนสหกรณมอบหมาย
 ขอ ๑๐ เพื่อใหการชวยเหลือดําเนินกิจการของสหกรณ ตามขอ ๘ และขอ ๙ เปนไปดวยความถูกตอง
เรียบรอย รวดเร็ว บรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายและแผนการพัฒนาสหกรณ จึงใหคณะกรรมการดําเนินการ         
และเจาหนาท่ีของสหกรณปฏิบัติตามคําแนะนํา หรือคําสั่งการของผูตรวจการสหกรณ หรือพนักงานเจาหนาที่            
ซึง่นายทะเบยีนสหกรณมอบหมาย ซึง่สัง่การโดยชอบอยางเครงครัด หากฝาฝนหรอืละเวนการปฏบิตัจินทาํใหสหกรณ
หรอืสมาชกิไดรบัความเสยีหาย ผูฝาฝนตองรบัผดิชอบชดใชคาเสยีหาย และถกูดําเนนิคดีทัง้ทางแพงและทางอาญา 
แลวแตกรณีดวย
 ขอ ๑๑ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการชวยเหลือดําเนินกิจการของสหกรณแลว ใหผูตรวจการสหกรณ         
หรอืพนกังานเจาหนาทีซ่ึง่นายทะเบยีนสหกรณมอบหมาย มอบกจิการทีไ่ดดาํเนนิการไปแลวใหแกคณะกรรมการดาํเนนิการ
ของสหกรณนั้น และรายงานนายทะเบียนสหกรณภายใน ๑๕ วัน
 หากการชวยเหลือดําเนินกิจการของสหกรณประสบผลสําเร็จเกิดประโยชนแกสหกรณ สหกรณ            
อาจพจิารณาใหคาตอบแทนแกผูตรวจการสหกรณ หรือพนกังานเจาหนาทีซ่ึง่นายทะเบยีนสหกรณมอบหมายตามสมควร
กไ็ด
 ขอ ๑๒ การชวยเหลือดําเนินกิจการสหกรณ ตามที่สหกรณรองขอตามขอ ๓ หรือตามที่นายทะเบียน
สหกรณสั่งใหเขาไปชวยเหลือตามขอ ๗ เมื่อผูตรวจการสหกรณ หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ       
มอบหมาย ไดปฏิบัติหรือไดสั่งการใหดําเนินการไปตามนโยบายและแผนการพัฒนาสหกรณ หรือแผนดําเนินการ
เกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ หรือไดปฏิบัติเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย คําสั่ง และระเบียบ 
ของนายทะเบยีนสหกรณ ตลอดจนมติตาง ๆ  ของสหกรณแลว สหกรณตองรบัรองและยอมรบัการกระทําหรอืการดาํเนนิ
กิจการนั้น

 ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๓

 (นายอภิชาติ พงษศรีหดุลชัย)
 รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
 รองนายทะเบียนสหกรณ ปฏิบัติการแทน
 นายทะเบียนสหกรณ 

 (ระเบียบนี้ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ ในการประชุมครั้งที่ 
๒/๒๕๔๓ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๓)
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(สําเนา)
ระเบียบกรมสงเสริมสหกรณ

วาดวยอํานาจหนาที่การสงเสริมกํากับและดูแลสหกรณของขาราชการและลูกจาง
พ.ศ. ๒๕๔๔

 เพื่อให การปฏิบัติราชการดานการสหกรณ เป นไปตามอํานาจหนาที่ตามพระราชกฤษฎีกา                          
แบงสวนราชการกรมสงเสรมิสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. ๒๕๓๗ พระราชบญัญตัสิหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
สมควรกําหนดอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับการสงเสริมกํากับและดูแลสหกรณขึ้นไว เพื่อถือปฏิบัติสําหรับขาราชการและ
ลูกจางของกรมสงเสริมสหกรณ 
 ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน           
พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงกําหนดระเบียบไวดังตอไปนี้
 ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมสงเสริมสหกรณ วาดวยอํานาจหนาที่การสงเสริมกํากับ       
และดูแลสหกรณ ของขาราชการและลูกจาง พ.ศ. ๒๕๔๔” 
 ขอ ๒ บรรดาคําสั่งหรือระเบียบอื่นในสวนที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
 ขอ ๓ ในฐานะผูดํารงตําแหนงสหกรณจังหวัด ตําแหนงสหกรณอําเภอ หรือตําแหนงใด ๆ ท่ีมีอํานาจ
หนาท่ีในการกํากับดูแลสงเสริมสหกรณ ตามท่ีบัญญัติไวในกฎหมายสหกรณ จะตองอํานวยความสะดวก โดยใหการ
สนับสนุน ชวยเหลือ แนะนํา ใหคําปรึกษา ใหการศึกษา ฝกอบรมเจาหนาท่ีสหกรณ คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 
และสมาชิกสหกรณ โดยมุงเนนวิธีดําเนินธุรกิจแบบสหกรณ ใหสหกรณเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการ
บริหารจัดการ การดําเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงคของสหกรณ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ รวมท้ัง
มีหนาท่ีแนะนําใหสหกรณแกไขปญหาขอบกพรองในดานการบริหารงาน บริหารบุคลากร และบริหารการเงิน
 การปฏิบัติหนาที่ตามวรรคแรก หามมิใหเขาเปนผูกระทําการ หรือกระทําการใด ๆ อันเปนการกาวลวง
เขาไปใชอํานาจกระทําการของสหกรณ ทั้งทางตรงหรือทางออม เปดโอกาสใหคณะกรรมการดําเนินการ                        
ผูแทนสหกรณ หรือผูจัดการสหกรณ มีอิสระในการใชดุลพินิจไดตามความเหมาะสม ภายใตขอบอํานาจหนาที่          
หรือวัตถุประสงคของสหกรณ ตามบทบัญญัติของกฎหมาย หรือขอบังคับของสหกรณ
 ขอ ๔ ผูไดรบัแตงตัง้เปนนายทะเบยีนสหกรณ หรือผูตรวจการสหกรณ ใหมีอํานาจหนาทีป่ฏบิติัราชการ 
กํากับ ดูแล สหกรณภายใตเงื่อนไขบทบัญญัติ แหงกฎหมายวาดวยสหกรณ หรือที่ไดรับมอบหมายจากนายทะเบียน
สหกรณ หรือตามหลักเกณฑที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด และการปฏิบัติหนาที่ใหทําไดเฉพาะในฐานะที่ตน            
เปนรองนายทะเบยีนสหกรณ รองนายทะเบยีนสหกรณปฏบิตักิารแทนนายทะเบยีนสหกรณ หรอืผูตรวจการสหกรณ  
ภายใตกรอบที่กฎหมายกําหนดใหอํานาจไวแลวแตกรณี
 การใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติราชการตามวรรคแรก ถาเปนการกระทําการปกครอง การออกคําสั่ง                
ทางปกครองใหดาํเนนิการตามแนวทางมาตรฐานวธิปีฏบิตัทิางปกครองทีก่าํหนดในพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยเครงครัด 
 ขอ ๕ การรับเงิน จายเงิน เก็บรักษาเงิน และการทําบัญชีของสหกรณ ขาราชการและลูกจาง             
กรมสงเสริมสหกรณไมวาจะอยูในฐานะใดไมมีอํานาจหนาที่รับเงิน จายเงิน หรือเก็บรักษาเงินของสหกรณเวนแต 
จะไดรับการรองขอจากสหกรณ คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ เห็นวามีความจําเปนตองแกไข และ
อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ หรือนายทะเบียนสหกรณอนุญาตแลว
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 กรณีตามวรรคแรก ไมรวมถึงขาราชการและลูกจางของกรมสงเสริมสหกรณท่ีเปนสมาชิกของสหกรณ 
และไดรับเลือกตั้งใหเปนคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ หรือการทํากิจกรรมกับสหกรณในฐานะสมาชิก                
ของสหกรณ
 ขอ ๖ การลงลายมือชื่อเพื่ออนุญาต ใหความเห็นชอบ ใหการอนุมัติ ใหการรับรอง หรือเพื่อการอื่น   
อันเปนผลใหสหกรณตองดําเนินการหรืองดเวนดําเนินการ หรือใหเกิดความถูกตองหรือไมถูกตองของเอกสาร           
หรอืการกระทําใด ๆ  ซ่ึงเปนกจิการของสหกรณไมอยูในอาํนาจหนาทีข่องสหกรณจงัหวดั สหกรณอําเภอ หรอืเจาหนาที่
ซึ่งไดรับมอบหมายใหเปนผูทําหนาที่สงเสริมสหกรณเวนแตจะเปนการลงนามในเอกสารที่ฝายราชการจัดทําข้ึน        
เพื่อการมีนิติสัมพันธ หรือการใหการชวยเหลือสนับสนุนสหกรณ หรือตามที่กรมสงเสริมสหกรณมอบหมาย หรือ
ยินยอมใหกระทํา
 ผูที่ปฏิบัติหนาที่ในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ หรือผูตรวจการสหกรณ อาจใหความเห็นชอบ              
ใหการอนุมัติหรือใหการรับรองไดเทาที่กฎหมายกําหนด หรือตามที่ไดรับมอบหมาย
 ขอ ๗ ผูใดจงใจฝาฝนไมปฏิบัติตามระเบียบนี้
   ๗.๑ กรณีไดรับอนุญาตใหทําหนาที่รับเงิน จายเงิน หรือทําบัญชีของสหกรณและไดทุจริตเงิน
นั้นไป อาจมีความผิดฐานทุจริตตอหนาที่
   ๗.๒ กรณีกระทําการใด ๆ โดยเอาเงินหรือทรัพยสินของสหกรณไปโดยมิชอบดวยกฎหมาย       
เพือ่ประโยชนของตนเอง หรอืผูอ่ืน โดยไมมหีนาท่ีรบัเงนิ จายเงนิ หรอืเกบ็รกัษาเงนิของสหกรณมคีวามผดิฐานทจุรติ 
   ๗.๓ กรณีฝาฝนไมปฏิบัติราชการดานการสหกรณใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไว             
ในระเบียบน้ี หรือตามคําสั่ง ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หรือระเบียบ คําสั่งของนายทะเบียนสหกรณ              
หรือกรมสงเสรมิสหกรณ ท่ีกาํหนดไวตามหนงัสอือืน่ อาจมีความบกพรองฐานละเวนการปฏบิติัหนาที ่หรอืปฏบิติัหนาที่
โดยมิชอบ หรือขัดคําสั่งผูบังคับบัญชาที่สั่งโดยชอบ หรือไมปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ

 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๔

 (ลงนาม)   ชวาลวุฑฒ ไชยนุวัติ
 (นายชวาลวุฑฒ ไชยนุวัติ)
 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
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การอุทธรณคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ

 พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒
 มาตรา ๒๖ คําสั่งใด ๆ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ ใหผูมีสวนไดเสียอุทธรณ
ตอคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับทราบคําสั่ง
 คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติใหเปนที่สุด
 มาตรา ๓๘ ในกรณีที่นายทะเบียนสหกรณมีคําสั่งไมรับจดทะเบียน ใหแจงคําสั่งพรอมดวยเหตุผล       
เปนหนังสือไปยังคณะผูจัดตั้งสหกรณโดยไมชักชา
 ผูจัดต้ังสหกรณมีสิทธิย่ืนคําอุทธรณคําส่ังไมรับจดทะเบียนตอคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ 
โดยยื่นคําอุทธรณตอนายทะเบียนสหกรณภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง
 คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติใหเปนที่สุด
 มาตรา ๔๔ การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ จะกระทําไดก็แตมติของที่ประชุมใหญและตองนําขอบังคับที่ได
แกไขเพิม่เติมไปจดทะเบยีนตอนายทะเบยีนสหกรณภายในสามสบิวันนบัแตวนัทีท่ีป่ระชมุใหญลงมต ิเมือ่นายทะเบยีน
สหกรณไดจดทะเบียนแลวใหมีผลใชบังคับได
 ในกรณีท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับโดยการเปลี่ยนชื่อสหกรณ ใหสหกรณคืนใบสําคัญรับจดทะเบียน 
และใหนายทะเบียนสหกรณออกใบสําคัญรับจดทะเบียนการเปลี่ยนชื่อใหแกสหกรณดวย
 การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับและการเปลี่ยนชื่อของสหกรณนั้น ยอมไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิ                 
หรือความรับผิดใด ๆ ของสหกรณ
 ใหนําความในมาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ มาใชบังคับแกการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ              
โดยอนุโลม
 มาตรา ๗๒ สหกรณที่ถูกสั่งเลิกตามมาตรา ๗๑ มีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ 
แหงชาต ิโดยทําเปนหนงัสอืยืน่ตอนายทะเบยีนสหกรณภายในสามสบิวนันบัแตวันทีไ่ดรบัคาํสัง่ และใหนายทะเบยีน
สหกรณสงคําอุทธรณตอไปยังคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติโดยไมชักชา 
 คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติใหเปนที่สุด

 คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ
 - คําสั่งคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ ที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการ
พิจารณาเรื่องขออุทธรณ สั่ง ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

 กรมสงเสริมสหกรณ
 - ขอกําหนดของคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องอุทธรณ ที่ ๑/๒๕๔๓ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ
การรับเรื่องอุทธรณ สั่ง ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๓
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คําสั่งคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ
ที่ ๑/๒๕๕๗

เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องขออุทธรณ

 ดวยมตคิณะกรรมการพฒันาการสหกรณแหงชาติ ในการประชมุครัง้ที ่๑๑/๒๕๕๖ เม่ือวนัที ่๑๗ ธนัวาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๖ เห็นชอบใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องขออุทธรณ เพื่อพิจารณา หรือปฏิบัติตามที่               
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ มอบหมาย
 อาศยัอาํนาจตามมาตรา ๑๔ แหงพระราชบญัญติัสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ
แหงชาติ จึงแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาเร่ืองขออุทธรณ เพื่อพิจารณา กลั่นกรอง เรื่องขออุทธรณ                   
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบดวย
 ๑. อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ประธานอนุกรรมการ
 ๒. รองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณที่ไดรับมอบหมาย รองประธานอนกุรรมการ
 ๓. ประธานกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย อนุกรรมการ
 ๔. ประธานกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณระดับประเทศหรือผูแทน
  ประเภทละ ๑ คน อนุกรรมการ
 ๕. ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ 
  ที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติมอบหมาย อนุกรรมการ
 ๖. ผูอํานวยการสํานักนายทะเบียนและกฎหมาย กรมสงเสริมสหกรณ อนุกรรมการ
 ๗. ผูอํานวยการกลุมนิติการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ  อนุกรรมการ
 ๘. ผูอํานวยการกลุมกฎหมาย กรมสงเสริมสหกรณ อนุกรรมการและ
      เลขานุการ
 ๙. ผูแทนกลุมกฎหมาย กรมสงเสริมสหกรณ ผูชวยเลขานุการ
 ใหคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องขออุทธรณ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
 ๑. กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการอุทธรณและการขอทุเลาบังคับคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ ขั้นตอน       
ในการรับเรื่อง และพิจารณาเรื่องขออุทธรณและคําขอทุเลาบังคับคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ
 ๒. พิจารณา กลั่นกรอง ขออุทธรณและคําขอทุเลาบังคับคําสั่งนายทะเบียนสหกรณที่รับไว
 ๓. เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับขออุทธรณและขอทุเลาบังคับ ใหคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ       
แหงชาติพิจารณาวินิจฉัย
 ๔. แจงคําวินิจฉัยขออุทธรณและขอทุเลาบังคับของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ                 
ไปยังผูยื่นอุทธรณ และผูยื่นคําขอทุเลาบังคับใหทราบ พรอมทั้งแจงใหนายทะเบียนสหกรณ และผูที่เกี่ยวของตางๆ 
ทราบและถือปฏิบัติตามคําวินิจฉัยนั้น

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

        สั่ง ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

 (ลงนาม)   ยุคล ลิ้มแหลมทอง
 (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง)
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
 ประธานกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ

คําสั่งคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ
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ขอกําหนดของคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องขออุทธรณ
ที่ ๑/๒๕๔๓

เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการรับเรื่องอุทธรณ

 อาศัยอํานาจตามคําสั่งคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ (คพช.) ที่ ๑/๒๕๔๒ สั่ง ณ วันที่        
๑๙ ตลุาคม ๒๕๔๒ เรือ่ง แตงตัง้คณะอนุกรรมการพิจารณาเรือ่งขออทุธรณ ตามพระราชบญัญติัสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องขออุทธรณ จึงไดกําหนดหลักเกณฑการรับอุทธรณ โดยกําหนดใหผูที่จะอุทธรณ
และผูมีสวนเกี่ยวของตองปฏิบัติดังนี้ คือ
 ๑. มาตราที่จะอุทธรณ ผูมีสิทธิอุทธรณ และระยะเวลายื่นอุทธรณมีดังนี้
  ๑. มาตรา ๒๐ เปนคําสั่งของนายทะเบียนสหกรณ หรือรองนายทะเบียนสหกรณที่ไดสั่งยับยั้ง
หรือเพิกถอนมติของท่ีประชุมใหญ หรือท่ีประชุมคณะกรรมการสหกรณท่ีไดลงมติอันเปนการฝาฝนกฎหมายขอบังคับ 
ระเบียบของสหกรณ ระเบียบหรือคําสั่งของนายทะเบียนสหกรณ
  ๒. มาตรา ๒๒ เปนคําสั่งของนายทะเบียนสหกรณซึ่งไดออกคําสั่งเปนหนังสือใหปฏิบัติการ            
ดังตอไปนี้
   ๒.๑ ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณแกไขขอบกพรองตามวิธีการ และระยะเวลา                 
ที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 
   ๒.๒ ใหคณะกรรมการดําเนนิการสหกรณระงบัการปฏบิติับางสวนทีเ่ปนเหตุใหเกดิขอบกพรอง 
หรือเสื่อมเสียผลประโยชนของสหกรณ หรือ สมาชิก
   ๒.๓ ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณหยุดปฏิบัติหนาที่เปนการชั่วคราว เพื่อแกไข              
ขอบกพรองนั้นใหแลวเสร็จ ตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
   ๒.๔ ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณพนตําแหนงทั้งคณะ หรือใหกรรมการ ซึ่งเกี่ยวของ
กับการนั้นพนจากตําแหนงกรรมการ
   ๓. มาตรา ๒๔ เปนคาํสัง่ของนายทะเบยีนสหกรณทีส่ัง่ใหคณะกรรมการดาํเนนิการพนจากตาํแหนง
ทัง้คณะ
  ๔. มาตรา ๒๕ เปนคําสั่งของนายทะเบียนสหกรณที่สั่งใหกรรมการบางคนพนจากตําแหนง           
ดังกลาว โดยยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ โดยสงผานนายทะเบียนสหกรณไดภายใน     
๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับทราบคําสั่ง
  ๕. มาตรา ๓๘ เปนคําสั่งของนายทะเบียนสหกรณที่มีคําสั่งไมรับจดทะเบียนเปนสหกรณ 
   - ผูมีสทิธิอทุธรณ ไดแก “คณะผูจดัตัง้สหกรณ” โดยยืน่อุทธรณตอนายทะเบยีนสหกรณภายใน 
๖๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง
  ๖. มาตรา ๔๔ เปนคําสั่งนายทะเบียนสหกรณมีคําสั่งไมรับจดทะเบียนเกี่ยวกับการแกไขเพิ่มเติม
ขอบังคับของสหกรณ
   - ผูมีสทิธอิทุธรณ ไดแก “คณะกรรมการดาํเนนิการสหกรณ” โดยยืน่คาํอุทธรณตอนายทะเบยีน
สหกรณภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง
  ๗. มาตรา ๗๒ เปนคําสั่งของนายทะเบียนสหกรณที่มีคําสั่งเลิกสหกรณตามมาตรา ๗๑                
เมื่อปรากฏวา
   ๗.๑ สหกรณไมเริ่มดําเนินกิจการภายใน ๑ ป นับแตวันที่จดทะเบียน หรือหยุดดําเนินกิจการ
ติดตอกันเปนเวลา ๒ ป นับแตวันที่หยุดดําเนินกิจการ
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   ๗.๒ สหกรณไมสงสําเนางบดุล และรายงานประจําปตอนายทะเบียนสหกรณเปนเวลา ๓ ป 
ติดตอกัน
   ๗.๓ สหกรณไมอาจดําเนินกิจการใหเปนผลดี หรือการดําเนินกิจการของสหกรณ กอใหเกิด
ความเสียหายแกสหกรณ หรือประโยชนสวนรวม
     - ผู มีสิทธิอุทธรณ ไดแก “คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ” โดยยื่นอุทธรณ                       
ตอนายทะเบียนสหกรณภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับคําสั่ง
  ๘. มาตรา ๙๙ เปนคาํสัง่ของนายทะเบยีนสหกรณทีมี่คําสัง่ไมรบัจดทะเบยีนเพือ่จดัต้ังเปนสหกรณ 
ขึ้นใหม โดยการแยกจากสหกรณเดิม
     - ผูมสีทิธอิทุธรณ ไดแก “คณะผูจัดต้ังสหกรณ” โดยยืน่อทุธรณตอนายทะเบยีนสหกรณ
ภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง
  ๙. มาตรา ๑๐๓ เปนคําสั่งของนายทะเบียนสหกรณที่มีคําสั่งไมรับจดทะเบียนเปนชุมนุมสหกรณ
     - ผูมีสิทธิอุทธรณ ไดแก “คณะผูจัดตั้งชุมนุมสหกรณ” โดยยื่นอุทธรณตอนายทะเบียน
สหกรณภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง
  ๑๐. มาตรา ๑๐๕ วรรคทาย กลาววา “ใหนําบทบญัญตัใินหมวด ๓ หมวด ๔ หมวด ๕ และหมวด ๖ 
มาบังคับใชกับชุมนุมสหกรณโดยอนุโลม”
   ๑๐.๑ เปนคําสั่งของนายทะเบียนสหกรณที่มีคําสั่งไมรับจดทะเบียนเกี่ยวกับการแกไขเพิ่มเติม
ขอบังคับของชุมนุมสหกรณ (อนุโลม ตามมาตรา ๔๔ หมวด ๓)
     - ผูมีสิทธิอุทธรณ ไดแก “คณะกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณ” โดยยื่นอุทธรณ       
ตอนายทะเบียนสหกรณภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง
   ๑๐.๒ เปนคําสั่งของนายทะเบียนสหกรณที่มีคําสั่งเลิกชุมนุมสหกรณตาม มาตรา ๗๑ (อนุโลม 
ตามมาตรา ๗๒ หมวด ๓)

ฯลฯ
     - ผูมีสิทธิอุทธรณ ไดแก “คณะกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณ” โดยยื่นอุทธรณ         
ตอนายทะเบียนสหกรณภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับคําสั่ง
   ๑๐.๓ เปนคําส่ังของนายทะเบียนสหกรณที่มีคําสั่งไมรับจดทะเบียนเพื่อจัดตั้งเปนสหกรณ           
ขึ้นใหม โดยการแยกออกจากชุมนุมสหกรณเดิม (อนุโลมตามมาตรา ๙๙ หมวด ๖)
     - ผูมีสิทธิอุทธรณ ไดแก “คณะผูจัดตั้งสหกรณ” โดยยื่นอุทธรณตอนายทะเบียนสหกรณ
ภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง
 ๒. เมือ่นายทะเบยีนสหกรณไดรบัหนงัสอือทุธรณแลวใหสงคําอทุธรณตอไปยงัคณะกรรมการพฒันาการ
สหกรณแหงชาติ โดยไมชักชา โดยสงผานคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องขออุทธรณ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

 สั่ง ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๓

 (ลงนาม)   สุพัตรา ธนเสนีวัฒน
 (นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน)
 อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ
 ประธานอนุกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องขออุทธรณ
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