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การจัดตั้งและการจดทะเบียนสหกรณ

 พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒
 มาตรา ๓๓ สหกรณจะจดัตัง้ขึน้ไดโดยการจดทะเบยีนตามพระราชบญัญติันี ้และตองมวัีตถปุระสงคเพือ่
สงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิกโดยวิธีชวยตนเอง และชวยเหลือซึ่งกันและกัน        
ตามหลักสหกรณ และตอง
 (๑) มีกิจการรวมกันตามประเภทของสหกรณที่ขอจดทะเบียน
 (๒) มีสมาชิกเปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
 (๓) มีทุนซึ่งแบงเปนหุนมีมูลคาเทาๆ กัน และสมาชิกแตละคนจะตองถือหุนอยางนอยหนึ่งหุน                
แตไมเกินหนึ่งในหาของหุนที่ชําระแลวทั้งหมด
 (๔) มีสมาชิกซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กําหนดในขอบังคับภายใตบทบัญญัติมาตรา ๔๓ (๗) ประเภทของ
สหกรณที่จะรับจดทะเบียนใหกําหนดโดยกฎกระทรวง
 มาตรา ๓๔ ผูซึ่งประสงคจะเปนสมาชิกของสหกรณที่จะขอจัดตั้งขึ้น ตองประชุมกันเพื่อคัดเลือก                
ผูที่มาประชุมใหเปนคณะผูจัดตั้งสหกรณจํานวนไมนอยกวาสิบคน เพื่อดําเนินการจัดตั้งสหกรณ โดยใหคณะผูจัดตั้ง
สหกรณดําเนินการ ดังตอไปนี้
 (๑) พิจารณาเลือกประเภทของสหกรณที่จะจัดต้ังตามที่กําหนดในกฎกระทรวง และพิจารณากําหนด
วัตถุประสงคของสหกรณที่จะจัดตั้งนั้น
 (๒) กําหนดแผนดําเนินการเก่ียวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณที่จะจัดตั้งขึ้นตามหลักเกณฑ            
และวิธีการที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
 (๓) ทําบัญชีรายชื่อผูซึ่งจะเปนสมาชิกพรอมดวยจํานวนหุนที่แตละคนจะถือเมื่อจัดตั้งสหกรณแลว
 (๔) ดาํเนนิการรางขอบังคบัภายใตบงัคบับทบญัญตัมิาตรา ๔๓ และเสนอใหทีป่ระชุมผูซึง่จะเปนสมาชกิ
พิจารณากําหนดเปนขอบังคับของสหกรณที่จะจัดตั้งขึ้น
 มาตรา ๓๕ การขอจดทะเบียนสหกรณ ใหคณะผูจัดตั้งสหกรณลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียน             
ตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด ยื่นตอนายทะเบียนสหกรณพรอมเอกสาร ดังตอไปนี้
 (๑) สําเนารายงานการประชุมตามมาตรา ๓๔ จํานวนสองชุด
 (๒) แผนดําเนินการตามมาตรา ๓๔ (๒) จํานวนสองชุด
 (๓) บัญชีรายชื่อผูซ่ึงจะเปนสมาชิกพรอมลายมือชื่อและจํานวนหุนที่แตละคนจะถือเมื่อจัดตั้งสหกรณ 
แลวจํานวนสองชุด
 (๔) ขอบังคับตามมาตรา ๓๔ (๔) จํานวนสี่ชุด
 มาตรา ๓๖ นายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียน
สหกรณมอบหมาย มีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหบุคคลใดๆ ซึ่งเกี่ยวของมาชี้แจงขอเท็จจริง หรือใหสงเอกสาร
มาเพื่อประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการรับจดทะเบียนสหกรณได 
 ในการพิจารณารายการท่ีเกีย่วกบัคาํขอ หรอืรายการในขอบงัคับของสหกรณทีจ่ะจดัต้ังขึน้ ถานายทะเบยีน
สหกรณเห็นวารายการดังกลาวไมถูกตอง หรือยังมิไดดําเนินการตามมาตรา ๓๔ นายทะเบียนสหกรณมีอํานาจสั่งให
คณะผูจัดตั้งสหกรณแกไขหรือดําเนินการใหถูกตองได
 มาตรา ๓๗ เมื่อนายทะเบียนสหกรณพิจารณาแลวเห็นวา สหกรณตามที่ขอจดทะเบียนมีวัตถุประสงค
ตามมาตรา ๓๓ คาํขอจดทะเบยีนมเีอกสารครบถวนถกูตองตามมาตรา ๓๕ และการจดัต้ังสหกรณตามทีข่อจดทะเบียน
จะไมเสียหายแกระบบสหกรณใหนายทะเบยีนสหกรณรบัจดทะเบยีนและออกใบสาํคัญรบัจดทะเบยีนใหแกสหกรณนัน้ 
 ใหสหกรณที่ไดจดทะเบียนแลวมีฐานะเปนนิติบุคคล
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 มาตรา ๓๘ ในกรณีที่นายทะเบียนสหกรณมีคําสั่งไมรับจดทะเบียน ใหแจงคําสั่งพรอมดวยเหตุผล         
เปนหนังสือไปยังคณะผูจัดตั้งสหกรณโดยไมชักชา
 คณะผูจัดตั้งสหกรณมีสิทธิยื่นคําอุทธรณคําสั่งไมรับจดทะเบียนแกคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ      
แหงชาติ โดยยื่นคําอุทธรณตอนายทะเบียนสหกรณภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง
 คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติใหเปนที่สุด

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ
 - กฎกระทรวง กาํหนดประเภทของสหกรณทีจ่ะรบัจดทะเบียน พ.ศ.๒๕๔๘ ใหไว ณ วนัที ่๒๙ มถินุายน 

พ.ศ. ๒๕๔๘

 นายทะเบียนสหกรณ
 - ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการดําเนินการจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๒             

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
 - ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการจัดต้ังสหกรณตามโครงการบานม่ันคง พ.ศ. ๒๕๔๘    

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 - ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการจัดตั้งสหกรณประเภทสหกรณเครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
 - ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการรับจดทะเบียนสหกรณและรับจดทะเบียนขอบังคับ            

ของสหกรณแท็กซี่ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๗
 - ประกาศนายทะเบียนสหกรณ วาดวยคุณคาสหกรณ อุดมการณ หลักการ และวิธีการสหกรณ 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
 - ประกาศนายทะเบียนสหกรณ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดแผนดําเนินการเกี่ยวกับธุรกิจ

หรือกิจการของสหกรณที่จะจัดตั้ง ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
 - หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๐๘/๐๐๒ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  เรื่อง การกําหนดชื่อชุมนุมสหกรณที่จัดตั้งใหม

 กรมสงเสริมสหกรณ
 - หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๐๘/๙๓๗๙ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
  เรื่อง การกําหนดชื่อที่จะใชในการจดทะเบียนสหกรณ
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กฎกระทรวง
กําหนดประเภทของสหกรณที่จะรับจดทะเบียน

พ.ศ. ๒๕๔๘

 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๓ วรรคสอง แหงพระราชบญัญติัสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ 
ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๕ ของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย บญัญตัใิหกระทาํไดโดยอาศยัอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
 ประเภทของสหกรณที่จะรับจดทะเบียนมีดังตอไปนี้
 (๑) สหกรณการเกษตร
 (๒) สหกรณประมง
 (๓) สหกรณนิคม
 (๔) สหกรณรานคา
 (๕) สหกรณบริการ
 (๖) สหกรณออมทรัพย
 (๗) สหกรณเครดิตยูเนี่ยน 

 ใหไว ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘

 เนวิน ชิดชอบ
 รัฐมนตรีชวยวาการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

หมายเหตุ ; - เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๓๓ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
สหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติใหกําหนดประเภทของสหกรณที่จะรับจดทะเบียนโดยกฎกระทรวงจึงจําเปนตองออก
กฎกระทรวงนี้
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ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ
วาดวยการดําเนินการจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๒

 เพื่อใหการจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ เปนประโยชนในการ
ดําเนินกิจการของสหกรณและบรรดาสมาชิก ตามวัตถุประสงคของการรวมกันจัดตั้งสหกรณ
 อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา ๑๖ (๘) แหงพระราชบญัญตัสิหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ นายทะเบยีนสหกรณ
จึงกําหนดระเบียบไวดังนี้
 ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการดําเนินการจดทะเบียนจัดตั้ง
สหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๒”
 ขอ ๒ ระเบียบนี้มีผลบังคับใชตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
 ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยวิธีดําเนินการขอจัดต้ังสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๗         
ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และระเบียบคําสั่งใดขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้

หมวด ๑
เรื่องทั่วไป

 ขอ ๔ การขอจดทะเบยีนจดัตัง้สหกรณ ใหยืน่คําขอทีส่าํนกังานสหกรณจงัหวดัแหงทองที ่ซึง่สหกรณ
ที่จะจดทะเบียนตั้งอยู สําหรับกรุงเทพมหานคร ใหยื่นคําขอที่สํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นที่ ๑ หรือพื้นที่ ๒
 ขอ ๕ คณะบคุคลทีจ่ะขอจดัตัง้สหกรณตองประกอบดวย บคุคลซึง่ประสงคจะเปนสมาชกิของสหกรณ
ที่จะจัดตั้งข้ึนจํานวนท่ีเหมาะสมกับการดําเนินการตามหลักสหกรณใหบรรลุวัตถุประสงค และตองมีความรู ความ
เขาใจหลักการสหกรณพอสมควร โดยคณะบุคคลที่จะขอจัดต้ังสหกรณทั้งหมดควรผานการฝกอบรมจากเจาหนาท่ี
ของกรมสงเสริมสหกรณ ไมนอยกวา ๖ ชั่วโมง
 การฝกอบรมตองใหความรูเบือ้งตนเกีย่วกบั อดุมการณสหกรณ หลกัการและวธิกีารสหกรณ ภาระหนาที่
ของสมาชิกสหกรณ การชวยตนเองและการชวยเหลือซึ่งกันและกัน กฎระเบียบในสหกรณ และการดําเนินธุรกิจ
แบบสหกรณ
 ขอ ๖ หลงัจากวนัทีผ่านการฝกอบรม ใหคณะบคุคลทีจ่ะขอจดัตัง้สหกรณนดัประชมุเพือ่ปรกึษาหารือ
รวมกัน หากบุคคลใดเห็นวาสมควรจัดต้ังสหกรณตอไป ใหบุคคลเหลาน้ันพิจารณาคัดเลือกผู ที่มาประชุม                   
เปนคณะผูจัดตั้งสหกรณ จํานวนไมนอยกวาสิบคนแตไมเกินสิบหาคน มีหนาที่ดําเนินการจัดตั้งสหกรณใหเสร็จสิ้น            
แตไมชากวาสี่สิบหาวันนับแตเลือกคณะผูจัดตั้งสหกรณ
 คณะบุคคลผูเห็นสมควรจัดตั้งสหกรณ และมติการเลือกคณะผูจัดตั้งสหกรณ ตองบันทึกไวเปนรายงาน
การประชุมผูซึ่งประสงคจะเปนสมาชิกของสหกรณที่จะขอจัดตั้ง
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หมวด ๒
การดําเนินการของคณะผูจัดตั้งสหกรณ

 ขอ ๗ การเลือกประเภทสหกรณ คณะผูจัดตั้งสหกรณตองเลือกใหสอดคลองกับกิจการที่ผูประสงค   
จะจัดตั้งสหกรณมีสวนกระทํารวมกัน ตามหลักและวิธีการสหกรณ สวนการกําหนดวัตถุประสงคใหเปนไปตาม        
ความตองการอยางแทจริงของผูซึ่งประสงคจะจัดตั้งสหกรณ
 วัตถุประสงคของสหกรณที่จะจัดตั้งขึ้น อาจกําหนดไดทั้งทางเศรษฐกิจและทางสังคม แตตองแยก           
ใหชัดเจนวาวัตถุประสงคทางเศรษฐกิจมีอยางไร และวัตถุประสงคทางสังคมมีอยางไร
 ขอ ๘ แผนดําเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณที่จะจัดตั้งขึ้น ประกอบดวย
   (๑) แผนดําเนินการจัดหาเงินทุนมาดําเนินการ
   (๒) แผนดําเนินการธุรกิจที่ทํากับสมาชิก
   (๓) แผนดําเนินการขยายรับสมาชิกและการฝกอบรมสมาชิก 
   (๔) แผนดําเนินการดานอัตรากําลัง
 แผนดําเนินการขางตน คณะผูจัดตั้งสหกรณตองจัดทําลักษณะที่นําไปปฏิบัติได และเปนแผนที่มีระยะ
การปฏิบัติไมนอยกวาสามป
 ขอ ๙ คณะผูจดัตัง้สหกรณ จดัทําบญัชรีายชือ่ผูซึง่จะเปนสมาชกิไดแตเฉพาะผูทีเ่หน็ชอบใหดาํเนนิการ
จัดตั้งสหกรณที่ไดบันทึกไวในรายงานการประชุมในขอ ๖
 ขอ ๑๐ การจดัทาํรางขอบงัคบัของสหกรณทีจ่ะจดัต้ัง คณะผูจดัตัง้สหกรณตองจดัทาํขึน้เฉพาะสาํหรบั
สหกรณนั้น ภายใตเงื่อนไขวัตถุประสงคของสหกรณ และหลักเกณฑตามที่กฎหมายวาดวยสหกรณกําหนด 
 การกําหนดชื่อในขอบังคับ ตองไมซ้ํากับชื่อสหกรณอ่ืนซึ่งจดทะเบียนไวกอนแลว เปนอักษรไทย              
และไมเกิน ๗๐ ตัวอักษร เวนแตสหกรณมีชื่อเชนนั้น ถูกนายทะเบียนสหกรณถอนชื่อออกจากทะเบียนแลว
 ขอ ๑๑ รางขอบงัคบัสหกรณท่ีจะจดัต้ัง จดัทาํเสร็จเรยีบรอยแลว คณะผูจดัต้ังสหกรณตองเรยีกประชมุ
บคุคลทีม่รีายชือ่อยูในบญัชรีายชือ่ผูซึง่จะเปนสมาชกิประชมุพิจารณา
 กอนมีมติกําหนดใหเปนขอบังคับ คณะผูจัดต้ังตองอธิบายทําความเขาใจ ประเด็นสําคัญของขอบังคับ         
แกผูทีเ่ขาประชมุ พรอมทัง้ตอบขอซกัถามของผูทีเ่ขาประชุม ครบถวนสิน้ขอสงสยั
 ในการประชมุคราวเดยีวกันนี ้ คณะผูจดัต้ังสหกรณตองแจงรายละเอียดของแผนการดําเนนิการทัง้หมด
ใหผูซึง่จะเปนสมาชกิตามบญัชรีายชือ่ไดทราบดวย
 การประชมุ คณะผูจดัตัง้สหกรณตองบนัทกึรายงานการประชมุไวเปนหลกัฐาน

หมวด ๓
การพิจารณาของนายทะเบียนสหกรณ

 ขอ ๑๒ เมื่อนายทะเบียนสหกรณ ไดรับเอกสารคําขอจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ ใหพิจารณาตรวจสอบ
   (๑) วัตถุประสงคสําคัญของสหกรณที่สามารถสงเสริมผลประโยชนของสมาชิกตามหลักการ 
วิธีการสหกรณ สอดคลองกับประเภทสหกรณที่คณะผูจัดตั้งสหกรณเลือก
   (๒) ความถูกตอง เหมาะสม ของแผนดําเนินการเก่ียวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ            
ที่จะจัดตั้ง พรอมทั้งประเมินความสําเร็จของแผนดําเนินการวามีความเปนไปได
   (๓) ผู ซึ่งจะเปนสมาชิกตามบัญชีรายชื่อ ไดผานการอบรมและเปนผู ใหความเห็นชอบ              
การจัดตั้งสหกรณ
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   (๔) ขอบังคับสหกรณ ใหมีรายการครบตามที่กฎหมายวาดวยสหกรณกําหนด และมีเนื้อหา
เหมาะสม ใชเปนกฎเกณฑการดําเนินการของสหกรณ ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของสหกรณที่จะจัดตั้งได
 ขอ ๑๓ เมือ่ไดพิจารณาตรวจสอบตามขอ ๑๒ แลว หากปรากฏวารายการดงักลาวยงัไมถกูตองครบถวน 
หรือยังมิไดดําเนินการตามที่กฎหมายวาดวยสหกรณกําหนด ใหนายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ         
หรอืพนักงานเจาหนาทีซ่ึง่นายทะเบยีนสหกรณมอบหมายมีหนงัสอืส่ังการคณะผูจดัต้ังสหกรณ หรอืบุคคลใดทีเ่กีย่วของ
มาชี้แจงขอเท็จจริงดวยตนเอง หรือทําเปนหนังสือ หรือสงเอกสารมาประกอบการพิจารณา ภายใน ๕ วันทําการนับ
แตวันที่ไดรับหนังสือ
 ขอ ๑๔ ถามีเหตุอันควรเชื่อวา สหกรณที่จะจัดตั้งขึ้นมีเจตนาโดยตรงหรือโดยปริยาย หรือกระทําการ
ดังตอไปนี้ สันนิษฐานไวกอนวาอาจจะทําใหเสียหายแกระบบสหกรณ นายทะเบียนสหกรณอาจพิจารณาไมรับ               
จดทะเบียนได
   (๑) หลีกเลี่ยงภาษีตามประมวลรัษฎากร
   (๒) การฟอกเงินตามกฎหมายวาดวยการฟอกเงิน
   (๓) แสวงหากําไรหรือผลประโยชนเฉพาะบุคคลหรือกลุมของบุคคลนั้น
   (๔) ใชสหกรณเปนเครื่องมือสําหรับใหบุคคลภายนอกหาประโยชน
   (๕) ไมอาจดําเนินการใหเปนไปตามหลักสหกรณสากล
 ขอ ๑๕ กรณีไมรับจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ ใหนายทะเบียนสหกรณ มีหนังสือแจงไปยังคณะผูจัดตั้ง
สหกรณภายในสามวันทําการ นับแตวันไมรับจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณพรอมเอกสารประกอบการขอจัดตั้งสหกรณ
ทั้งหมด 
 หนังสือแจงคําสั่งไมรับจดทะเบียนจัดต้ังสหกรณ ตองมีขอเท็จจริง ขอพิจารณา และการใชดุลพินิจ         
ไมรับจดทะเบียน อันจะทําใหคณะผูจัดตั้งสหกรณเขาใจเหตุผลการไมรับจดทะเบียน 

หมวด ๔
การอุทธรณ

 ขอ ๑๖ เมื่อคณะผูจัดตั้งไดรับหนังสือแจงคําสั่งไมรับจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ ถาประสงคจะอุทธรณ
คําสั่งไมรับจดทะเบียน ใหคณะผูจัดตั้งสหกรณยื่นคําอุทธรณตอคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ                 
โดยยื่นตอนายทะเบียนสหกรณ ซึ่งไมรับจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณนั้นภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง
 ขอ ๑๗ คําขออุทธรณคําส่ังไมรับจดทะเบียนจัดต้ังสหกรณ ใหทําเปนหนังสือพรอมทั้งเอกสารแสดง
เหตุผลและหลักฐานโตแยง ขอเท็จจริง ขอพิจารณา และการใชดุลพินิจการไมรับจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ                
ของนายทะเบยีนสหกรณ วาสหกรณท่ีจะจดัต้ังข้ึนไมมคีวามบกพรอง หรอืไมทาํใหเสยีหายแกระบบสหกรณ คาํขออทุธรณ
ใหย่ืนท่ีสํานักงานสหกรณจังหวัดหรือสํานักงานสงเสริมสหกรณพ้ืนที่ที่ยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ พรอมดวย
คําขอจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณพรอมเอกสารที่ยื่นมากับคําขอจดทะเบียนทั้งหมด
 ขอ ๑๘ รองนายทะเบียนสหกรณผูรับมอบอํานาจจากนายทะเบียนสหกรณ ไดรับหนังสือคําอุทธรณ
จากคณะผูจดัตัง้สหกรณแลว ใหสงคาํขออทุธรณพรอมเอกสารดงัตอไปนี ้ใหฝายเลขานุการคณะกรรมการพฒันาการ
สหกรณแหงชาติ (กรมสงเสริมสหกรณ) โดยไมชักชา
   (๑) สําเนาหนังสือคําสั่งแจงไมรับจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ
   (๒) คําขอจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ พรอมเอกสารที่ยื่นมากับคําขอทั้งหมด
   (๓) สาํเนาหนงัสือคาํสัง่นายทะเบยีนสหกรณหรอืผูทีไ่ดรบัมอบหมาย ใหบุคคลใด ๆ  ทีเ่กีย่วของ
มาชีแ้จงขอเทจ็จรงิ หรอืสงเอกสารและคาํสัง่แกไขรายการในรางขอบงัคับ (ถามี)

/ (๔) คําชี้แจง.......
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   (๔) คําชี้แจงขอเท็จจริงของบุคคล และเอกสารที่สงใหตามคําสั่งของนายทะเบียนสหกรณ 
หรือผูที่ไดรับมอบหมาย กับรายการแกไขขอบังคับ (ถามี)
   (๕) พยานหลักฐาน เอกสารอื่น ๆ (ถามี) ที่เห็นวามีความจําเปนตอการพิจารณา คําอุทธรณ
 ขอ ๑๙ ถาคําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ ใหเพิกถอนคําสั่งไมรับ        
จดทะเบยีนของนายทะเบียนสหกรณ ใหฝายเลขานกุารคณะกรรมการพฒันาการสหกรณแหงชาต ิสงเอกสารทัง้หมด
พรอมคาํวนิจิฉยัอทุธรณ และมตเิพกิถอนคาํสัง่แกนายทะเบยีนสหกรณ เพ่ือจดทะเบยีนจดัต้ังสหกรณตอไป
 มตคิณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาตใิหยกอทุธรณ ใหฝายเลขานกุารคณะกรรมการพฒันาการ
สหกรณแหงชาติ แจงนายทะเบียนสหกรณที่ไมรับจดทะเบียนจัดต้ังสหกรณนั้น เพ่ือแจงแกคณะผูจัดต้ังสหกรณ       
โดยไมชักชา

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

 (ลงนาม)   เลอพงษ มุสิกะมาน
 (นายเลอพงษ มุสิกะมาน)
 รองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
 รองนายทะเบียนสหกรณ ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ
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ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ
วาดวยการจัดตั้งสหกรณตามโครงการบานมั่นคง

พ.ศ. ๒๕๔๘

 เพื่อเปนการสนับสนุนใหสหกรณมีบทบาทในการสนองนโยบายรัฐบาลดานการพัฒนาที่อยู อาศัย              
ของผูมีรายไดนอยในเขตชมุชนตามโครงการบานมัน่คง สามารถบรรลวุตัถปุระสงคในการแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ
และทางสังคม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของสมาชิกใหดีขึ้นได
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ (๘) ประกอบดวยมาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติ
สหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงกําหนดระเบียบนายทะเบียนสหกรณเพื่อใหถือปฏิบัติ ดังนี้ 
 ๑. ระเบยีบนีเ้รยีกวา “ระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ วาดวยการจดัต้ังสหกรณตามโครงการบานม่ันคง 
พ.ศ. ๒๕๔๘”
 ๒. ระเบียบนี้ใหใชตั้งแตวันถัดจากวันที่ออกประกาศ
 ๓. ในระเบียบนี้ 
  “สหกรณ” หมายถึง สหกรณที่จัดตั้งตามโครงการบานมั่นคง
  “ชุมชน” หมายถึง กลุมบุคคลที่มีการรวมตัวกันเพื่อชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกัน                 
ในเรือ่งท่ีอยูอาศัย ตามแนวทางของสถาบนัพฒันาองคกรชมุชน กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความม่ันคงของมนษุย
  “พอช.” หมายถึง สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
 ๔. ชุมชนที่จะขอจัดตั้งสหกรณตามระเบียบนี้ตอง
  (๑) มีภูมิลําเนาหรือประกอบอาชีพหลักหรือมีวงสัมพันธอยางหนึ่งอยางใดอยู ในเขตทองที่               
ดําเนินงานของสหกรณ
  (๒) ชมุชนท่ีขอจัดตัง้จะตองผานการอบรมเบือ้งตนเกีย่วกับ อดุมการณ หลกัการและวธิกีารสหกรณ 
รวมทั้งขอบังคับของสหกรณที่จะตองถือใช และมีความประสงคที่จะใชระบบสหกรณในการแกไขปญหา                    
เรื่องที่อยูอาศัยของตนและชุมชน
  (๓) มีแผนการที่ชัดเจนถึงการไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการเชาที่ดินในพื้นที่ชุมชน 
  (๔) มีแผนกิจกรรมเพื่อการพัฒนาสมาชิกและชุมชน
  (๕) พอช. ไดใหคํารับรองเปนลายลักษณอักษรวา สมควรจดทะเบียนเปนสหกรณได
  (๖) บุคคลที่จะจัดทําบัญชีใหกับสหกรณที่จะจัดตั้ง ตองผานการอบรม หรือแนะนําดานบัญชี           
จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ
 ๕. การดําเนินการขอจัดตั้งสหกรณใหถือปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยวิธีการ        
ดําเนินการขอจัดตั้งสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยเครงครัดดวย

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

 (ลงนาม)  พึงพิศ ดุลยพัชร
 (นางพึงพิศ ดุลยพัชร)
 รองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
 รองนายทะเบียนสหกรณ ปฏิบัติการแทน
 นายทะเบียนสหกรณ

ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ
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ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ
วาดวยการจัดตั้งสหกรณประเภทสหกรณเครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. ๒๕๔๘

 โดยกฎกระทรวงกําหนดประเภทของสหกรณที่จะรับจดทะเบียน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน       
พ.ศ. ๒๕๔๘ กําหนดใหสหกรณเครดิตยูเนี่ยนเปนหนึ่งในประเภทของสหกรณที่จะรับจดทะเบียน สงผลใหระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ วาดวยการจัดตั้งสหกรณประเภทสหกรณออมทรัพยในชุมชน พ.ศ. ๒๕๒๑ ไมสอดคลองกับ
สภาพการณปจจุบัน
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ (๘) ประกอบดวยมาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติ
สหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงกําหนดระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการจัดต้ังสหกรณประเภทสหกรณ                
เครดิตยูเนี่ยนขึ้นไว ดังตอไปนี้
 ๑. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการจัดตั้งสหกรณประเภทสหกรณ           
เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. ๒๕๔๘”
 ๒. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศทายระเบียบนี้เปนตนไป
 ๓. ใหยกเลิกระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการจัดตั้งสหกรณประเภทสหกรณออมทรัพย            
ในชุมชน พ.ศ. ๒๕๒๑
 ๔. บรรดาระเบียบ คําสั่ง หรือคําแนะนําอื่นใด ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
 ๕. สหกรณเครดิตยูเนี่ยนอาจประกอบดวยประชาชนทุกสาขาอาชีพ ซ่ึงมีภูมิลําเนา หรือประกอบ      
อาชีพหลัก หรือมีวงสัมพันธอยางหน่ึงอยางใดอยูในเขตทองที่ดําเนินงานของสหกรณที่จะตั้งขึ้น โดยใหกําหนด
คุณสมบัติไวในขอบังคับของสหกรณ
 ๖. กลุมบุคคลที่จะขอจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณเครดิตยูเนี่ยนไดจะตอง
  (๑) ผูซึ่งจะเปนสมาชิกตองผานการอบรมเกี่ยวกับอุดมการณ หลักการ และวิธีการของสหกรณ  
ตามหลักสูตรของชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด และไดใหคํารับรองเปนลายลักษณอักษร          
วาผานการอบรม โดยยื่นพรอมเอกสารขอจดทะเบียนสหกรณ
  (๒) มีแผนการรับสมาชิกเพิ่มเปนรายป
  (๓) มีอาสาสมคัร หรอืสถาบนัทีจ่ะใหการสนบัสนนุในดานสาํนกังานและเจาหนาทีป่ระจาํสหกรณ 
โดยเฉพาะในระยะแรกทีส่หกรณยงัไมมรีายไดพอทีจ่ะจดัจางเจาหนาทีไ่ด
 ๗. การดําเนินการขอจัดตั้งสหกรณ ใหถือปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยวิธีการ       
ดําเนินการขอจัดตั้งสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ๘. การจดทะเบียนสหกรณเครดิตยูเนี่ยน ใหจดทะเบียนเปนสหกรณประเภทสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 
โดยใชชื่อวา “สหกรณเครดิตยูเนี่ยน…………………………จํากัด” 
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 ๙. เมือ่นายทะเบยีนสหกรณรบัจดทะเบยีนสหกรณแลว ใหเปนหนาทีข่องชมุนมุสหกรณเครดิตยเูนีย่น
แหงประเทศไทย จํากัด ในการแนะนําชวยเหลือการวางรูปงาน การดําเนินงาน การบัญชี และการเงิน ตลอดจน
การฝกอบรมเจาหนาที่ของสหกรณ

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

 (ลงนาม)  สุรศักดิ์ นาคสวัสดิ์
 (นายสุรศักดิ์ นาคสวัสดิ์)
 รองอธิบดี รักษาราชการแทน
 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
 นายทะเบียนสหกรณ
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ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ
วาดวยการรับจดทะเบียนสหกรณและรับจดทะเบียนขอบังคับของสหกรณแท็กซี่ พ.ศ. ๒๕๔๗

 ดวยคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ ไดมีมติเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ในการ              
จัดระเบยีบสหกรณแทก็ซี ่เพือ่ใหสหกรณแทก็ซีเ่ปนองคกรในการพัฒนาคุณภาพชวีติของสมาชกิ ซึง่เปนผูขบัรถแทก็ซี่
ใหเปนอาชพีทีย่ัง่ยนื กอใหเกิดรายไดแกสมาชกิ เพ่ือคณุภาพชวีติทีด่แีละมอีนาคตทีม่ัน่คง ขณะเดยีวกนัการดาํเนนิงาน
ของสหกรณตองชอบดวยหลักการ วิธีการ และอุดมการณสหกรณ ไมดําเนินการในลักษณะที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ (๘) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงไดกําหนดระเบียบ            
นายทะเบียนสหกรณไว ดังนี้ 
 ๑. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการรับจดทะเบียนสหกรณและ                  
รับจดทะเบียนขอบังคับของสหกรณแท็กซี่ พ.ศ. ๒๕๔๗”
 ๒. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
 ๓. สหกรณแทก็ซ่ี ทีไ่ดรบัจดทะเบยีนเปนสหกรณแลว หรอืขอยืน่จดทะเบียนสหกรณใหมจะตองกําหนด
ขอบังคับใหมีขอความอยางนอย ดังนี้
  ๓.๑ คุณสมบัติสมาชิก ใหกําหนดไวอยางนอย ดังนี้
   (๑) เปนผูมีใบอนุญาตขับรถยนตประเภทสาธารณะและ
    (ก) เปนผูเชาขับรถแท็กซี่ของสหกรณ หรือ
    (ข) เปนเจาของรถแท็กซี่ไดไมเกิน ๓ คัน หรือ
    (ค) เปนผูเชาซื้อรถแท็กซี่
   (๒) ไมไดเปนสมาชิกของสหกรณบริการอื่นซึ่งมีวัตถุประสงคเชนเดียวกับสหกรณนี้
  ๓.๒ วัตถุประสงค สหกรณมีวัตถุประสงคหลัก ดังนี้
   (๑) ประกอบการเดินรถยนตรับจางบรรทุกผู โดยสาร โดยใชรถแท็กซ่ีของสหกรณ                 
ตามใบอนุญาตที่ไดรับจดทะเบียนจากกรมการขนสงทางบก รวมทั้งการตั้งศูนยวิทยุสื่อสารดวย
   (๒) จัดหารถแท็กซี่โดยการจัดซื้อ หรือรับรถแท็กซี่ของสมาชิกทุกคันที่จะรวมวิ่งในนาม
สหกรณมาบริหารเพื่อใหสมาชิกเชาขับ แตสมาชิกคนหนึ่งจะมีรถรวมวิ่งในนามสหกรณไดไมเกิน ๓ คัน
   (๓) จัดหารถแท็กซี่ เพื่อใหสมาชิกผูขับรถแท็กซี่ไดเปนเจาของรถแท็กซี่คนละไมเกิน ๓ คัน 
โดยวิธีการเชาซื้อ หรือโดยวิธีการอื่นใด
   (๔) สงเสริมการออมเงินของสมาชิก เพื่อความมั่นคงในชีวิต และเปนทุนหมุนเวียน               
ในการประกอบอาชีพตามความจําเปน
 ๔. ขอบังคับของสหกรณใดที่ไดรับจดทะเบียนไปแลวและขัดหรือแยงกับขอ ๓ ใหสหกรณดําเนินการ
แกไขเพิ่มเติมขอบังคับในคราวประชุมใหญของสหกรณที่จะมีขึ้นในครั้งแรกถัดจากวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ                   
แตถาสหกรณใดกําหนดใหมีการประชุมใหญไวกอนแลว ซ่ึงวนัทีก่าํหนดน้ันมรีะยะเวลาไมเกิน ๓๐ วนั นบัจากวนัทีร่ะเบยีบนี้
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ใชบงัคบั หรือมเีหตอุนัไมอาจดาํเนนิการใหทีป่ระชมุใหญของสหกรณแกไขเพิม่เตมิขอบังคบัไดทัน ใหสหกรณดาํเนินการ
แกไขเพิ่มเติมขอบังคับในที่ประชุมใหญของสหกรณครั้งถัดไปได

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๗

 (ลงนาม)  สรพล เถระพัฒน
 (นายสรพล เถระพัฒน)
 รองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ 
 รองนายทะเบียนสหกรณ ปฏิบัติการแทน
 นายทะเบียนสหกรณ
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ประกาศนายทะเบียนสหกรณ
วาดวยคุณคาสหกรณ อุดมการณ หลักการ และวิธีการสหกรณ

 เพื่อความเปนเอกภาพในการสงเสริมและพัฒนาการสหกรณ และเพื่อธํารงไวซ่ึงเอกลักษณ                       
ของการสหกรณไทย นายทะเบียนสหกรณเห็นควรกําหนดนิยามของคุณคาสหกรณ อุดมการณ หลักการ                    
และวิธีการสหกรณ ไวดังนี้
 ๑. คุณคาของสหกรณ (Cooperative Values) สหกรณอยูบนพื้นฐานแหงคุณคาของการชวยตนเอง 
ความรบัผดิชอบตอตนเอง ความเปนประชาธปิไตย ความเสมอภาค ความเทีย่งธรรมและความเปนเอกภาพ สมาชิก
สหกรณเชื่อมั่นในคุณคาทางจริยธรรมแหงความสุจริต ความเปดเผย ความรับผิดชอบตอสังคมและความเอื้ออาทร
ตอผูอื่น โดยสืบทอดประเพณีปฏิบัติของผูริเริ่มการสหกรณ
 ๒. อุดมการณสหกรณ (Cooperative Ideology) คือ ความเชื่อรวมกันที่วาการชวยตนเอง                  
และการชวยเหลอืซึง่กนัและกนัตามหลกัการสหกรณจะนาํไปสูการกนิดี อยูดี มีความเปนธรรมและสนัติสขุในสงัคม
 ๓. หลักการสหกรณ (Cooperative Principles) คือ แนวทางที่สหกรณยึดถือปฏิบัติ เพื่อใหคุณคา  
ของสหกรณเกิดผลเปนรูปธรรม
  หลักสหกรณสากล ๗ ประการ ไดแก
  หลักการที่ ๑ การเปนสมาชิกโดยสมัครใจและเปดกวาง (Voluntary and open Membership)
  สหกรณเปนองคการโดยสมัครใจ ที่เปดรับบุคคลทุกคนซึ่งสามารถใชบริการของสหกรณได              
โดยปราศจากการกดีกนัทางเพศ สงัคม เชือ้ชาติ การเมือง หรอื ศาสนา และบคุคลนัน้ตองเต็มใจรบัผดิชอบในฐานะ
สมาชิก
  หลักการที่ ๒ การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย (Democratic Member control)
  สหกรณเปนองคการประชาธปิไตยทีค่วบคมุโดยมวลสมาชกิ ซ่ึงมสีวนรวมอยางจรงิจงัในการกําหนด
นโยบาย และการตัดสินใจของสหกรณ ไมวาชายหรือหญิงที่ไดรับเลือกเปนตัวแทนสมาชิกตองมีความรับผิดชอบ      
ตอมวลสมาชกิ สมาชกิของสหกรณขัน้ปฐมมีสิทธอิอกเสยีงเทาเทยีมกนั (หนึง่คนหนึง่เสยีง) สวนสหกรณในระดบัอืน่
ก็จัดใหเปนไปตามวิถีประชาธิปไตย
  หลักการที่ ๓ การมีสวนรวมทางเศรษฐกิจของสมาชิก (Member Economic Participation)
  สมาชิกพึงรวมทุนกับสหกรณของตนอยางเทาเทียมกัน และควบคุมการใชเงินทุนตามวิถี
ประชาธิปไตย โดยปกติอยางนอยสวนหนึ่งของทุน ตองมีทรัพยสินสวนรวมของสหกรณ และสมาชิกพึงไดรับ              
ผลตอบแทนจากเงินทุน (ถามี) อยางจํากัด ภายใตเงื่อนไขของความเปนสมาชิก เหลาสมาชิกจะจัดสรรเงินสวนเกิน 
เพื่อจุดมุงหมายบางอยางหรือทั้งหมดดังตอไปนี้ คือ เพื่อพัฒนาสหกรณของตนโดยอาจจัดเปนกองทุนสํารอง                 
ซึ่งอยางนอยสวนหนึ่งจะไมนํามาแบงปนกัน เพื่อจัดสรรผลประโยชนใหสมาชิกตามสวนธุรกรรมที่ตนทํากับสหกรณ 
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมอื่น ๆ ที่มวลสมาชิกเห็นชอบ

/ หลักการที่ ๓ .........
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  หลักการที่ ๔ การปกครองตนเองและความเปนอิสระ (Autonomy and Independence)
  สหกรณเปนองคการอิสระทีช่วยตนเองภายใตการควบคุมของสมาชกิ หากสหกรณนัน้ ๆ  ทาํขอตกลง
รวมกับองคกรอ่ืนๆ รวมถึงรัฐบาล หรอืแสวงหาทนุจากแหลงภายนอกตองมัน่ใจไดวาการกระทาํของสหกรณเชนนัน้
อยูภายใตการควบคุมแบบประชาธิปไตย โดยมวลสมาชิก รวมถึงยังคงดํารงความเปนอิสระของสหกรณไวได
  หลักการที่ ๕ การศึกษา ฝกอบรม และสารสนเทศ (Education, Training and Information)
  สหกรณพึงใหการศึกษา และการฝกอบรมแกบรรดาสมาชิก ผูแทนจากการเลือกตั้ง ผูจัดการ         
และเจาหนาที ่เพือ่ใหบคุคลเหลานัน้ชวยพฒันาสหกรณไดอยางมปีระสทิธผิล สหกรณพงึใหขาวสารความรูแกประชาชน
ทั่วไป โดยเฉพาะอยางยิ่งเยาวชน และผูนําทางความคิด เกี่ยวกับคุณลักษณะ และประโยชนของการสหกรณ
  หลักการที่ ๖ การรวมมือระหวางสหกรณ (Cooperation among Cooperatives)
  สหกรณพงึใหบริการแกสมาชกิอยางเตม็ที ่และสรางความเขมแขง็แกขบวนการสหกรณ โดยรวมมอืกนั
เปนขบวนการตามโครงสรางระดับทองถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ
  หลักการที่ ๗ การเอื้ออาทรตอชุมชน (Concern for Community)
  สหกรณพึงดําเนินงาน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนของตน ตามนโยบายที่มวลสมาชิก               
ใหความเห็นชอบ 
 ๔. วิธีการสหกรณ (Cooperative Practices)
  วิธีการสหกรณ คือ การนําหลักการสหกรณมาประยุกตใชในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ       
และสังคม เพื่อประโยชนของมวลสมาชิกและชุมชน โดยไมละเลยหลักการธุรกิจที่ดี

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

 (ลงนาม)  เลอพงษ มุสิกะมาน
 (นายเลอพงษ มุสิกะมาน)
 รองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
 รองนายทะเบียนสหกรณ ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ
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ประกาศนายทะเบียนสหกรณ
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดแผนดําเนินการ
เกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณที่จะจัดตั้ง

 เพื่อใหการรับจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณเปนไปตามวัตถุประสงคในการสงเสริมผลประโยชนของบรรดา
สมาชิกที่จะตองมีกิจกรรมรวมกันตามประเภทของสหกรณที่ขอจดทะเบียน เปนไปตามหลักการสหกรณและบังเกิด
ประโยชนแกบรรดาสมาชิกตามเจตนารมณแหงกฎหมายวาดวยสหกรณและกฎหมายอืน่ รวมถงึเพือ่มใิหผูใดใชระบบ
สหกรณเปนชองทางในการแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ
 ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความมาตรา ๓๔ (๒) มาตรา ๑๖ (๑) ประกอบมาตรา ๓๓ (๑) แหงพระราช
บัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกําหนดและจัดทําแผนดําเนินการเกี่ยวกับธุรกิจ            
หรือกิจกรรมของสหกรณที่จะจัดตั้งขึ้น ดังตอไปนี้ 
 ๑. แผนดาํเนนิการเกีย่วกบัธรุกจิหรือกจิกรรมของสหกรณ การจดัทาํแผนธรุกจิของสหกรณทีจ่ะจัดตัง้ 
จะตองมีกิจกรรมรวมกันตามประเภทของสหกรณในลักษณะที่ไมมุงหวังจะแสวงหากําไรสูงสุดมุงเนนกระทําธุรกิจ
กับสมาชิกเพื่อจะแกไขปญหาความเดือดรอนทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิกเปนหลัก และธุรกิจนั้น        
ตองสอดคลองกับวัตถุประสงคหลักในการจัดตั้งสหกรณ และตองเปนไปตามหลักเกณฑ ดังนี้ 
  ๑.๑ ผูซึ่งจะเปนสมาชิกของสหกรณและการรับสมาชิกใหม
   (๑) ผู ซึ่งจะเปนสมาชิกสหกรณ จะตองเปนผู ที่มีปญหาความเดือดรอนทางเศรษฐกิจ              
และทางสงัคมตามวตัถปุระสงคทีข่อจดทะเบยีน เปนผูทีม่คีวามมุงหวงัจะใชหลกัการและวธิกีารของสหกรณแกไขปญหา
ความเดือดรอนดังกลาว
   (๒) สมาชิกแรกตั้ง คณะผูจัดตั้งสหกรณ และการรับสมาชิกใหม จะตองเปนผูที่มีคุณสมบัติ
ตามที่กําหนดในขอบังคับ
   (๓) การรับสมาชิกสมทบ (หากมี) 
     ๓.๑ การกําหนดคุณสมบัติของสมาชิกสมทบ ใหกําหนดไดเฉพาะผูที่มีความสัมพันธ  
ทางเครือญาติกับสมาชิก หรือเปนบุคคลในองคกรหรือหนวยงานที่ขาดคุณสมบัติจะสมัครเขาเปนสมาชิกสหกรณ 
หรือเปนบุคคลที่อาศัยหรือประกอบอาชีพอยูในพ้ืนที่หรือพ้ืนที่ใกลเคียง ตามคุณสมบัติในการรับสมาชิกที่กําหนด        
ในขอบังคับแตขาดคุณสมบัติที่จะสมัครเขาเปนสมาชิก กรณีการรับสมาชิกสมทบในพ้ืนที่ใกลเคียงใหรับไดเฉพาะ       
เทาที่จําเปนและจะบังเกิดผลดีแกการดําเนินงานและมีความสะดวกที่จะดําเนินธุรกิจรวมกับสหกรณ
     ๓.๒ สมาชิกของสหกรณจะตองเปนผูที่มีสวนรวมทางธุรกิจมากกวาสมาชิกสมทบ        
หากตรวจพบวาสหกรณใดกระทําธุรกิจรวมกับสมาชิกสมทบเกินกวาสมาชิกโดยรวม จะถือวาสหกรณไมอาจดําเนิน
กิจการใหบังเกิดผลดีตอบรรดาสมาชิก รวมทั้งจะกอใหเกิดความเสียหายตอระบบสหกรณโดยรวม นายทะเบียน
สหกรณจะพจิารณาสัง่ใหสหกรณแกไขขอบกพรองดงักลาวหรอืใชอาํนาจส่ังเลกิสหกรณเสยี ทัง้นี ้ใหรวมถงึสหกรณ
ที่ไดรับจดทะเบียนจัดตั้งไวแลว
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  ๑.๒  ความเปนไปไดในการจัดหาเงินทุน
   (๑) การกําหนดแผนดําเนินการเกี่ยวกับธุรกิจ จะตองมีความเปนไปไดในการจัดหาเงินทุน        
เพือ่ใชในกิจกรรมทีเ่กีย่วของ ซึง่จะตองมุงเนนการสะสมทนุจากสมาชกิ และการจดัสรรกาํไรสทุธปิระจาํปของสหกรณ
เปนหลัก 
   (๒) หากแผนดําเนินการเกี่ยวกับธุรกิจที่กําหนด จะตองใชทุนดําเนินงานเกินกวาการสะสมทุน
ขางตนและมีแผนการจัดหาเงินทุนจากแหลงอื่น เชน การกูยืมเงินจากภายนอก การขอหรือรับเงินชวยเหลือ              
จากหนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชนใดๆ จะตองกําหนดแหลงเงินทุนที่ชัดเจน รวมถึงแสดงหลักฐานอันจะทําให
เชื่อไดวาเมื่อจัดตั้งเปนสหกรณแลวจะไดรับเงินกูหรือเงินชวยเหลือดังกลาว
     ทั้งนี้ หากสหกรณที่ไดรับจดทะเบียนไมอาจจัดหาเงินทุนไดตามแผน ฯ ภายในหนึ่งป        
โดยไมมีเหตุอันควร จนเปนเหตุใหเห็นวาสหกรณไมอาจดําเนินกิจการใหเปนผลดี นายทะเบียนสหกรณจะพิจารณา
ใชอํานาจสั่งเลิกสหกรณดังกลาวเสีย
  ๑.๓ ธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณที่จะจัดตั้ง ตองเปนธุรกิจที่ตอบสนองความตองการของสมาชิก 
ในการแกไขปญหาความเดือดรอนในการประกอบอาชีพ หรือแกไขปญหาความเดือดรอนทางเศรษฐกิจและสังคม
ของบรรดาสมาชิก ซึง่จะตองกระทาํเทาทีจ่าํเปนและไมมุงดาํเนนิธรุกจิเพือ่แสวงหากาํไร มาแบงปนกนัในหมูสมาชิก 
รวมทั้งจะตองไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้
   (๑) การดําเนินธุรกิจที่มิใชกิจกรรมรวมกันตามประเภทของสหกรณหรือไมเปนไปตาม
วัตถุประสงคหลักในการจัดตั้งสหกรณ
   (๒) การดาํเนนิธรุกิจขายตรงหรือธรุกจิอืน่ใดในลกัษณะเดียวกนั ซึง่มีการระดมการรบัสมาชกิ
ในลักษณะที่มุงเสนอผลตอบแทนจากการดําเนินธุรกิจ ในรูปแบบขายตรงหรือแชรลูกโซ โดยที่ผูสมัครเปนสมาชิก  
ไมไดเปนผูที่เห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ
   (๓) การดําเนินธุรกิจที่กระทํากับสมาชิกสมทบเปนหลัก หรือมุงเนนที่จะทําธุรกิจกับสมาชิก
สมทบเกินกวาสมาชิกโดยรวม
   (๔) การจัดซื้อหรือจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาเปนที่อยู อาศัย โดยสมาชิกไมไดเปนผูที่มีความ             
เดอืดรอนเรือ่งทีอ่ยูอาศัย รวมถงึการสรางบานหรอืทีอ่ยูอาศยัเกนิกวาจํานวนสมาชกิแรกตัง้เพือ่นําไปจัดสรรหรอืขาย
ใหแกบคุคลภายนอกเปนหลกั
   (๕) การดาํเนนิธรุกจิในลกัษณะทีท่าํใหเชือ่ไดวาเปนการหลบเลีย่งภาษหีรอืเปนการหลบเลีย่ง
การปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ หรือมีพฤติการณใดๆ อันจะกอใหเกิดความเสียหายตอระบบสหกรณโดยรวม
  ๑.๔ ความเปนไปไดในการดําเนินธุรกิจ การจัดทําแผนดําเนินการเก่ียวกับธุรกิจหรือกิจกรรม           
ของสหกรณทีจ่ะจดัตัง้ขึน้จะตองจดัทาํอยางนอยสามป มีความเปนไปไดในการดําเนนิธรุกจิและสามารถปฏบิติัไดจรงิ 
และเพื่อแสดงใหเห็นวาสหกรณสามารถดําเนินกิจการและใหบริการธุรกิจ แกสมาชิกไดตรงตามสภาพปญหา                 
และความตองการของสมาชิก คณะผูจัดตั้งสหกรณจะตองสํารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของบุคคลซึ่งประสงค
จะเปนสมาชิกของสหกรณรายบุคคลใหเปนไปตามแบบที่กําหนดเสียกอน จึงจะกําหนดหรือจัดทําแผนธุรกิจให
สอดคลองตอไป ทั้งนี้ แผนดําเนินธุรกิจใหจัดทําตามแบบแนบทายประกาศซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย
   (๑) แผนธุรกิจที่สหกรณทํากับสมาชิก 
   (๒) แผนการจัดหาเงินทุนมาดําเนินการ
   (๓) แผนการใหความรูแกสมาชิก 
   (๔) แผนโครงสรางและอัตรากําลัง
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  ๑.๕ การจัดจางหรือมอบหมายผูรับผิดชอบในการจัดทําบัญชี เพ่ือใหสหกรณสามารถทําบัญชีได        
ตามความในมาตรา ๖๕ แหงพระราชบญัญัตสิหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ อนัจะบงัเกดิผลดีตอการดําเนนิกจิการของสหกรณ         
จงึกาํหนดวากรณทีีส่หกรณยงัไมอยูในฐานะทีจ่ะจดัจางเจาหนาทีบ่ญัชไีด ใหคณะผูจดัตัง้สหกรณหรอืทีป่ระชมุผูซึง่      
จะเปนสมาชกิมมีตมิอบหมายใหมผีูรบัผดิชอบในการจดัทาํบญัช ีเปนการเฉพาะอยางนอย ๑ คน
 ๒. การดาํเนนิการของสหกรณเมือ่ไดรบัจดทะเบียน สหกรณทีไ่ดรับจดทะเบยีนจดัตัง้แลว หากไมสามารถ
ปฏบิติัใหเปนไปตามแผนดาํเนนิการเกีย่วกบัธรุกจิหรอืกจิกรรมของสหกรณทีก่าํหนดได สหกรณจะตองจดัประชมุใหญ
เพื่อพิจารณาทบทวนหรือปรับปรุงแผนดําเนินการ ฯ ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควรหรือตามที่ไดรับแจง                     
จากนายทะเบียนสหกรณ และหากสหกรณใดไมดําเนินการใหเปนไปตามแผนดําเนินการ ฯ โดยไมมีเหตุอันสมควร 
ใหถือวาสหกรณไมอาจดาํเนนิกจิการใหเปนผลด ีหรือการดาํเนนิกจิการของสหกรณกอใหเกดิความเสยีหายแกระบบ
สหกรณโดยรวมหรือประโยชนสวนรวม นายทะเบียนสหกรณอาจสั่งเลิกสหกรณนั้นได หรือหากเห็นวาจําเปนตอง
แกไขอาจสั่งใหผูตรวจการสหกรณ หรือพนักงานเจาหนาที่ชวยเหลือดําเนินกิจการของสหกรณทั้งหมดหรือบางสวน
ก็ได
 ประกาศฉบับนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

 สมชาย ชาญณรงคกุล
 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
 นายทะเบียนสหกรณ
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แผนดําเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ

๑) แผนธุรกิจที่สหกรณทํากับสมาชิก 
 การดาํเนนิธรุกจิในรปูแบบของสหกรณนัน้ สมาชิกมีฐานะเปนทัง้เจาของผูใชบรกิารจากสหกรณ ดังนัน้ 
การมีสวนรวมของสมาชิกที่มาทําธุรกิจกับสหกรณจึงเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหสหกรณสามารถดําเนินธุรกิจได                    
และการดําเนินธุรกิจของสหกรณตองทํากับสมาชิกของสหกรณเปนหลักเทานั้น โดยการดําเนินธุรกิจตองไมมุง
แสวงหากําไรจากบุคคลภายนอกมาแบงปนกัน อยูภายใตกรอบวัตถุประสงคหลักของสหกรณที่จัดตั้งขึ้นเทานั้น              
ซึง่แผนธรุกจิทีส่หกรณทาํกบัสมาชกิ อาจจะประกอบดวย

ที่ แผนธุรกิจที่สหกรณทํากับสมาชิก

ปที่ ๑ ปที่ ๒ ปที่ ๓

จํานวนคน
(ราย)

จํานวนเงิน
(บาท)

จํานวนคน
(ราย)

จํานวนเงิน
(บาท)

จํานวนคน
(ราย)

จํานวนเงิน
(บาท)

๑ แผนธุรกิจรับฝากเงินจากสมาชิก
๑) การรับฝากเงินประเภท....................
๒) การรับฝากเงินประเภท....................
๓) การรับฝากเงินประเภท....................

๒ แผนธุรกิจการใหสินเชื่อแกสมาชิก
๑) เงินกู..........................................
๒) เงินกู..........................................
๓) เงินกู..........................................

๓ แผนธุรกิจการจัดหาสินคามาจําหนาย
๑) ......................................................
๒) ......................................................
๓) ......................................................

๔ แผนธุรกิจการรวบรวมผลผลิต
๑) ......................................................
๒) ......................................................
๓) ......................................................

๕ แผนธุรกิจการแปรรูปผลผลิต
๑) ......................................................
๒) ......................................................
๓) ......................................................

๖ แผนธุรกิจการใหบริการ
๑) ......................................................
๒) ......................................................
๓) ......................................................

หมายเหตุ เปนแผนที่สามารถนําไปสูการปฏิบัติไดและการดําเนินธุรกิจตองคํานึงถึงเงินทุนของสหกรณที่จะจัดตั้งมี
อยู
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๒) แผนการจัดหาทุนมาดําเนินงาน
 ตามหลักสหกรณขอที่ ๓ “การมีสวนรวมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก” สมาชิกตองมีสวนรวมในการใหทุน
แกสหกรณของตนอยางเปนธรรม โดยสมาชิกทกุคนตองถอืหุนในสหกรณเพือ่ใหสหกรณมทีนุสาํหรบัการดาํเนนิธรุกจิ 
หรอืกจิกรรมตางๆ ตามวตัถปุระสงคของสหกรณ ซึง่จะเหน็ไดวาทนุเปนสิง่สาํคัญตอการดําเนนิธรุกจิ รวมถงึเปนการ
แสดงถึงความพรอมของสหกรณที่จะดําเนินธุรกิจเปนไปตามวัตถุประสงคหลักที่กําหนดไว แผนในการจัดหาทุน         
มาดําเนินงานของสหกรณเบื้องตน ประกอบดวย เงินคาหุน เงินรับฝาก เงินกูยืม

แบบสรุปแผนการจัดหาทุนมาดําเนินงาน

ที่ แผนการจัดหา
ทุนมาดําเนินงาน แหลงเงินทุน

ปที่ ๑ ปที่ ๒ ปที่ ๓

จํานวน
(ราย)

จํานวนเงิน
(บาท)

จํานวน
(ราย)

จํานวนเงิน
(บาท)

จํานวน
(ราย)

จํานวนเงิน
(บาท)

๑ คาหุน

๒ เงินรับฝาก

๓ เงินกูยืม

        
 รายละเอียดประกอบแผนการจัดหาเงินทุน ใหแสดงรายละเอียดวิธีการจัดหาเงินทุนมาดําเนินงาน          
ระบุแหลงที่มาของเงินทุน รวมทั้งแสดงถึงแผนการใชจายเงินทุน
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๓) แผนการใหความรูแกสมาชิก 
 ตามหลกัการสหกรณขอที ่๕ “การศึกษา ฝกอบรม และขาวสาร” เปนหนาทีข่องสหกรณจะตองดาํเนนิการ
ใหความรูแกสมาชิกในเรื่องตางๆ เกี่ยวกับสหกรณ เชน ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ หลักการ อุดมการณ        
และวิธีการสหกรณ ความรูที่จําเปนตอการประกอบอาชีพ และองคความรูที่จําเปนตอการดําเนินงานของสหกรณ
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสหกรณที่ตั้งไว ซึ่งสหกรณที่จัดตั้งใหมจะตองจัดแผนการใหความรูแกสมาชิก                 
โดยจดัทําเปนโครงการใหการศกึษาอบรม มรีายละเอียดตามรปูแบบการเขยีนโครงการทัว่ไป ประกอบดวย ชือ่โครงการ 
ผูรับผิดชอบโครงการ หลักการและเหตุผล หัวขอวิชาที่อบรมใหความรู วิธีการอบรม จํานวนรุน/ครั้ง เปาหมาย        
สถานที่อบรม ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาน ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ และตัวชี้วัดโครงการ

แบบสรุปแผนการใหความรูแกสมาชิก (๓ ป)

ที่ หัวขออบรม
ใหความรูแกสมาชิก

จํานวนสมาชิก/
จํานวนครั้ง

จํานวนวัน ชวงระยะเวลา
ที่จัดอบรม

งบประมาณ
(บาท)

๔) แผนโครงสรางและอัตรากําลัง
 สหกรณตั้งอยูบนพื้นฐานของประชาธิปไตย สมาชิกทุกคนเปนเจาของ แตทุกคนไมสามารถรวมบริหาร
กิจการของสหกรณได จึงตองมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินงานเปนผูบริหารแทน มีอํานาจหนาที่เปนผูดําเนิน
กิจการและเปนผูแทนสหกรณในกิจการทั้งปวง เพ่ือใหกิจการของสหกรณดําเนินการไดและใหบริการแกสมาชิก         
ไดอยางทั่วถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณพิจารณาจัดจางผูจัดการและเจาหนาที่ปฏิบัติงานที่มีความรู            
ความสามารถมาปฏิบัติงานดานตางๆ ตามความเหมาะสมกับฐานะและความสามารถในการจัดจางของสหกรณ       
โดยคาํนงึถงึปรมิาณธรุกจิและการประหยดัเปนสาํคัญ ตําแหนงทีมี่ความสาํคัญในการดําเนนิงานทีส่หกรณจดัต้ังใหม
ตองพิจารณาจัดจางเปนอันดับแรก คือ ตําแหนงพนักงานบัญชี เพื่อทําหนาที่ในการลงบัญชี รายรับ รายจาย             
ของสหกรณใหเปนปจจุบัน และโครงสรางภายในสหกรณมีองคประกอบสําคัญ ๔ สวน ไดแก
 ๑) ที่ประชุมใหญของสหกรณหรือผูแทนสหกรณ
 ๒) คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
 ๓) ผูจัดการหรือเจาหนาที่สหกรณ หรือฝายจัดการ
 ๔) ผูตรวจสอบกิจการ
ใหคณะผูจัดตั้ง ฯ ดําเนินการจัดทําแผนดังนี้
 ๑) จัดทําโครงสรางของสหกรณที่จัดตั้งขึ้น
 ๒) กําหนดแผนในการจัดจางพนักงานในตําแหนงที่จําเปนตอการดําเนินงานของสหกรณสอดคลอง

กับปริมาณธุรกิจและรายไดของสหกรณเปนหลัก 
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ชุดที่ .....................

แบบสํารวจสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของบุคคลซึ่งประสงคจะเปนสมาชิกของสหกรณ
สหกรณ……………………………………………………จํากัด

***********************************

 แบบสาํรวจนีม้วีตัถปุระสงคเพือ่จดัเกบ็ขอมลูดานตางๆ ของผูซึง่ประสงคจะเปนสมาชกิ สาํหรบัใชประกอบ
การจัดทําแผนดําเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณที่จะจัดตั้ง ซ่ึงจะเปนประโยชนในการวางแผนแกไข
ปญหาความเดอืดรอนของบรรดาสมาชกิไดตรงตามวัตถปุระสงคหลกัในการจดัตัง้สหกรณ
ตอนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑.๑  ชื่อ....................................................................................นามสกุล............................................................................................
 หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน _-_ _ _ _-_ _ _ _ _-_ _-_
 เกิดวันที่.........................................เดือน...................ป พ.ศ....................ปจจุบันอายุ................... ป สัญชาติ...................
 นับถือศาสนา..............................................สําเร็จการศึกษา (ชั้นสูงสุด)............................................................................
๑.๒ ปจจุบันประกอบอาชีพหลัก
  การเกษตร ขาราชการ
  พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท
  รับจาง อื่นๆ (ระบุ)...............................................................
๑.๓ สถานภาพ  โสด  สมรส  หมาย/หยาราง
๑.๔ ชื่อบิดา....................................................................................ชื่อมารดา....................................................................................
 ชื่อภริยา/สามี..............................................................................................................................................................................
๑.๕  จํานวนคนในครัวเรือน.............ç......................คน (ชาย..................................คน หญิง..................................คน)
 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ√.................คน พนักงานบริษัท.................คน ทําการเกษตร.................คน
 รับจาง.......................คน ยังไมเรียนหนังสือ............คน  เรียนหนังสือ...................คน
 คนชรา......................คน  คนพิการ.............................คน
 (ผลรวมตองเทากับจํานวนคนทั้งหมดในบาน กรณีทําหลายกิจกรรมใหนับกิจกรรมหลักเพียงกิจกรรมเดียว)
๑.๖ ตั้งบานเรือนอยูเลขที่...........................ตรอก/ซอย...................................................ถนน.....................................................
 แขวง/ตําบล...........................................เขต/อําเภอ...................................................จังหวัด.................................................
 เบอรโทรศัพท........................................อีเมล.................................................................................
 และอยูในทองที่นี้ติดตอกันมาตั้งแตป พ.ศ............................ (ตรวจสอบจากสําเนาทะเบียนบาน)
๑.๗ ลักษณะของที่อยูอาศัย
  บานตนเอง   บานเชา/เชาซื้อ  บานพักของทางการทหาร  บานผูอื่น
๑.๘ ขณะนี้เปนสมาชิกหรือลูกคาของ (ใหระบุชื่อ)
  สหกรณ.................................................................... กลุมเกษตรกร...............................................................
  ธนาคารพาณิชย.................................................... อื่นๆ (ระบุ)...................................................................
๑.๙ บทบาทหนาที่ของทานในสังคม (เชน ผูนําชุมชน/ประธาน/ทางการเมือง/ปราชญชาวบาน/อื่นๆ ระบุ)
 ........................................................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................................
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๑.๑๐ ทานมีปญหาหรือความเดือดรอนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพหลัก/การดํารงชีพในเรื่องใด
 ........................................................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................................
๑.๑๑ กิจกรรมใดที่ทานจะรวมกันทําเมื่อจัดตั้งเปนสหกรณแลว
 ........................................................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................................
๑.๑๒ ทานคิดวาจะไดอะไรจากการเปนสมาชิกสหกรณ
 ........................................................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................................

ตอนที่ ๒ สภาวะทางเศรษฐกิจ
 ๒.๑ รายการสินทรัพยที่สําคัญ (ยอดรวมทั้งสิ้น...................................................บาท)
    ๑.  ไมมีบานพักของตนเอง
    ๒.  มีบานพักเปนของตนเอง มูลคารวม...................................................บาท

ที่ ลักษณะที่อยูอาศัย พื้นที่ (ตรม.) มูลคาปจจุบัน หมายเหตุ

๑ บานเดี่ยว

๒ ทาวเฮาส

๓ อาคารพาณิชย

๔ คอนโด/อาคารชุด

๕ อื่นๆ (ระบุ)

  ๒) ที่ดิน (จําแนกประเภทที่ดิน ที่อยูอาศัย ทําการเกษตร เชน: ทํานา ทําไร ทําสวน)
    มูลคารวม........................................................................บาท

ประเภท
ผูมีชื่อใน
หนังสือ

แสดงสิทธิ์
ที่ดินตั้งอยู เนื้อที่

(ไร/งาน/วา)

การ
ชลประทาน

ที่ไดรับ

มูลคา
ปจจุบัน
(บาท)

สถานะของที่ดิน

ติดภาระ
จํานอง

ไมติดภาระ
จํานอง
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 ๓) ยานพาหนะและเครื่องจักรกลทางการเกษตร มูลคารวม..................................บาท

ที่ ลักษณะยานพาหนะ จํานวน (คัน) มูลคาปจจุบัน หมายเหตุ

๑ รถเกง

๒ รถปคอัพ

๓ รถตู

๔ รถสิบลอ

๕ รถจักรยานยนต

๖ เครื่องจักรกลการเกษตร

๗ อื่นๆ (ระบุ)

 ๔) สัตวใชงาน/ทําพันธุ มูลคารวม.................................บาท

ประเภท จํานวน (ตัว) ใชงาน (ตัว) ทําพันธุ (ตัว) มูลคาปจจุบัน

      
 ๕) ทรัพยสินอื่นๆ มูลคารวม.................................บาท

รายการ มูลคาปจจุบัน
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  ๒.๒ รายการหนี้สินที่สําคัญ (ยอดรวมทั้งสิ้น.................................บาท)

ที่ เจาหนี้ กูตั้งแต
จํานวนเงิน
ที่เปนหนี้
(บาท)

วัตถุประสงค
การกู

หลัก
ประกัน

สถานะหนี้สิน
(ทําเครื่องหมาย /)

หนี้ปกติ หนี้คาง

๑ สหกรณ/กลุมเกษตรกร

๒ ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร

๓ ธนาคารพาณิชย

๔ กองทุนหมูบาน

๕ พอคาคนกลาง/นายทุน

๖ ญาติ/เพื่อนบาน

๗ อื่นๆ (ระบุ)

 
  ๒.๓ รายไดรอบปที่ผานมา (ยอดรวมทั้งสิ้น......................................บาท)
    ๑) เงินเดือน (รวมทั้งป) จํานวน..................................................บาท
    ๒) ทําการเกษตร (รวมทั้งป) จํานวน..................................................บาท (ใหระบุรายละเอียด)

ประเภท
เนื้อที่หรือ
จํานวน
ผลผลิต

ที่ดินที่ใชในการผลิต

ผลผลิต
ทั้งหมด

ผลผลิตในสวนที่ขาย

ของตนเอง 
(ไร/งาน/วา)

ถือครอง
ประการอื่น 
(ไร/งาน/วา)

จํานวน
รวมมูลคา

(บาท)
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    ๓) รายไดอื่นรวมทั้งป (ใหระบุรายละเอียด เชน รับจาง คาขาย ฯลฯ)

ลําดับที่ รายการ รายไดสุทธิ (บาท)

  ๒.๔  รายจาย (รวมทั้งป)  ยอดรวมทั้งสิ้น.........................................บาท
    ก. รายจายจากการประกอบอาชีพ  รวม..............................................บาท
     (๑) ทําการเกษตร (คาพันธุ ปุย ยา คาจาง อาหารสัตว คาใชจายอื่นๆ ใหระบุคาใชจาย

แตละประเภทการทําการเกษตร เชน ทํานา ทําสวน ทําไร เลี้ยงสัตว)

ที่ รายการ รายจาย (บาท)

๑

๒

๓

๔

๕

      (๒)  รายจายอื่นๆ (ที่ไมไดระบุไวในขอ ๒.๔ ในวงเล็บ ๑) รวม.....................................บาท

ที่ รายการ รายจาย (บาท)

๑

๒

๓

๔



ประมวลคําสั่ง ระเบียบ และขอกําหนดตามกฎหมายวาดวยสหกรณ

กรมสงเสริมสหกรณ
82

    ข. รายจายครัวเรือน รวม........................................บาท

ที่ รายการ รายจาย (บาท)

๑ คาอาหารสําหรับครัวเรือน

๒ คาเครื่องนุงหม

๓ คายารักษาโรค-คารักษาพยาบาล

๔ คาใชจายในการศึกษา

๕ รายจายลงทุน หรือจัดหาทรัพยสิน เชน ที่ดิน ทีวี 
บาน รถยนต ฯลฯ

๖ อื่นๆ (ระบุ)

 ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตน เปนจริงทุกประการ

 (ลงชื่อ)..........................................................................ผูใหขอมูล
 (..........................................................................)

 (ลงชื่อ)..........................................................................ผูสํารวจขอมูล
 (..........................................................................)
 วันที่.................เดือน...................................พ.ศ. .................
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ที่ กษ ๑๑๐๘/๐๐๒ กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐

                ๑๗ มกราคม ๒๕๕๑

เรื่อง การกําหนดชื่อชุมนุมสหกรณที่จัดตั้งใหม

เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อางถึง ๑. คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ ที่ ๕๐/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
 ๒ คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ ที่ ๘๒๗/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๖

สิ่งที่สงมาดวย หลักเกณฑและเงื่อนไข ใหชุมนุมสหกรณเปนชุมนุมสหกรณระดับประเทศ

   ตามคาํสัง่ทีอ่างถงึ ๑ นายทะเบยีนสหกรณไดแตงตัง้สหกรณจงัหวดั เปนรองนายทะเบยีนสหกรณ 
และตามคาํสัง่ท่ีอางถงึ ๒ นายทะเบียนสหกรณไดมอบอาํนาจการรบัจดทะเบยีนสหกรณใหแกรองนายทะเบยีนสหกรณ
ทีแ่ตงตัง้จากสหกรณจงัหวดั นัน้

   ปรากฏวาในปจจุบันมีการรับจดทะเบียนชุมนุมสหกรณเปนนิติบุคคลและเปนสหกรณ             
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๕ โดยมีคําวา “แหงประเทศไทย” เปนสวนหนึ่งของชื่อ ทําให
เกิดความสับสนวา เปนชุมนุมสหกรณระดับประเทศ ตามมาตรา ๑๐๑ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติสหกรณ                
พ.ศ. ๒๕๔๒ และตามขอเท็จจริงแลวชุมนุมสหกรณใดจะมีฐานะเปนชุมนุมสหกรณระดับประเทศ ตองเปนไป           
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด ตามสิ่งที่สงมาดวย

   นายทะเบียนสหกรณพิจารณาแลว เพื่อใหการรับจดทะเบียนชุมนุมสหกรณเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน และเพื่อปองกันความสับสนที่จะเกิดขึ้น จึงกําหนดใหชุมนุมสหกรณระดับประเทศเทานั้น ที่สามารถ             
ใชคําวา “แหงประเทศไทย” เปนสวนหนึ่งของชื่อ สําหรับชุมนุมสหกรณระดับภูมิภาคที่มีอยูในปจจุบันและมีคําวา  
“แหงประเทศไทย” เปนสวนหนึ่งของชื่อ ใหสหกรณจังหวัดและเจาหนาที่สงเสริมสหกรณแนะนําใหชุมนุมสหกรณ
แกไขเพิ่มเติมขอบังคับโดยการเปลี่ยนชื่อสหกรณในการประชุมใหญคราวตอไป

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจงใหสหกรณจังหวัดถือปฏิบัติ

 ขอแสดงความนับถือ

 (ลงนาม)  บุญสง พานิชการ
 (นายบุญสง พานิชการ)
 รองอธิบดีกรมสงเริมสหกรณ
 รองนายทะเบียนสหกรณ ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ

สํานักจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ
โทร ๐ ๒๒๘๒ ๖๕๙๕      
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๕๐๔๒
E-mail: cpd_cepo@cpd.go.th
www.cpd.go.th

ที่ กษ ๑๑๐๘/๐๐๒ กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐
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ที่ กษ. ๑๑๐๘/๙๓๗๙ กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐
       

                    ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๐

เรื่อง  การกําหนดชื่อที่จะใชในการจดทะเบียนสหกรณ

เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด

  ดวยปจจุบันมีคณะบุคคลท่ีประสงคจะจัดต้ังสหกรณ ยื่นขอจองชื่อสหกรณที่จะจดทะเบียน              
โดยกําหนดชื่อสหกรณเกี่ยวของกับสถาบันพระมหากษัตริย ไมวาจะเปนคําพองรูปหรือพองเสียง ซึ่งเปนการกระทํา            
ที่มิบังควร

  กรมสงเสรมิสหกรณพจิารณาแลว เพ่ือใหการปฏบิติังานเปนไปในแนวทางเดียวกนั เหน็ควรกาํชบั
สหกรณจังหวัดในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณที่รับมอบอํานาจรับจดทะเบียนสหกรณ ใชดุลยพินิจในการ               
รบัจดทะเบยีนสหกรณทีก่าํหนดชือ่ท่ีเกีย่วของกับสถาบนัพระมหากษตัรยิ ไมวาจะเปนคาํพองรปูหรอืพองเสยีงกต็าม 
โดยแนะนําใหคณะผูจัดตั้งสหกรณแกไขเปลี่ยนแปลงชื่อหรือหากชื่อดังกลาวไดรับพระบรมราชานุญาต ตองมี               
หลักฐานเปนหนังสือประกอบการพิจารณาดวย เนื่องจากมาตรา ๓๖ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติสหกรณ             
พ.ศ. ๒๕๔๒ ในการพิจารณารายการที่เกี่ยวกับคําขอหรือรายการในขอบังคับของสหกรณที่จะจัดตั้ง ถานายทะเบียน
สหกรณเห็นวารายการดังกลาวไมถูกตอง นายทะเบียนสหกรณมีอํานาจสั่งใหคณะผู จัดต้ังสหกรณแกไข                     
หรือดําเนินการใหถูกตองได

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจงใหสหกรณจังหวัดและเจาหนาที่สงเสริมสหกรณถือปฏิบัติ
อยางเครงครัด

 ขอแสดงความนับถือ

 (ลงนาม)    จิตรกร สามประดิษฐ
 (นายจิตรกร สามประดิษฐ)
 รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

สํานักจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ
โทร ๐ ๒๒๘๒ ๖๕๙๕      
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๕๐๔๒      
E-mail: cpd-cepo@cpd.go.th
www.cpd.go.th

ที่ กษ. ๑๑๐๘/๙๓๗๙ กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐
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สมาชิกสมทบ

 พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒
 มาตรา ๔๑ ใหนายทะเบียนสหกรณประกาศกําหนดประเภทของสหกรณที่สามารถรับสมาชิกสมทบได 
คุณสมบัติ วธิรีบัสมคัร และการขาดจากสมาชิกภาพ ตลอดจนสิทธแิละหนาทีข่องสมาชกิสมทบใหเปนไปตามท่ีกําหนด
ไวในขอบงัคบั
 หามมใิหสหกรณใหสทิธแิกสมาชกิสมทบในการนบัชือ่ของสมาชกิสมทบเขาเปนองคประชมุในการประชมุใหญ 
การออกเสียงในเรือ่งใดๆ หรอืเปนกรรมการดาํเนนิการ
 
 นายทะเบียนสหกรณ
 - ประกาศนายทะเบียนสหกรณ เรื่อง กําหนดประเภทของสหกรณที่สามารถรับสมาชิกสมทบได

ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒
 - คาํสัง่นายทะเบยีนสหกรณ ที ่๗๘๙/๒๕๕๒ เรือ่ง การจดทะเบยีนขอบงัคบัสหกรณกาํหนดคณุสมบตัิ

สมาชิกสมทบตามมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๒

 - ประกาศนายทะเบียนสหกรณ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดแผนดําเนินการเกี่ยวกับธุรกิจ 
หรือกิจกรรมสหกรณที่จะจัดตั้ง ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ (เฉพาะที่เกี่ยวของ
กับสมาชิกสมทบ ขอ ๑.๑ (๓)



ประมวลคําสั่ง ระเบียบ และขอกําหนดตามกฎหมายวาดวยสหกรณ

กรมสงเสริมสหกรณ
86

ประกาศนายทะเบียนสหกรณ
เรื่อง กําหนดประเภทของสหกรณที่สามารถรับสมาชิกสมทบได

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๑ วรรคแรก แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒              
นายทะเบยีนสหกรณจงึกาํหนดใหสหกรณทกุประเภทสามารถรบัสมาชกิสมทบได ทัง้นีใ้หสหกรณกาํหนด คุณสมบตัิ 
วิธีรับสมัคร การขาดจากสมาชิกภาพ สิทธิและหนาที่ ตลอดจนเงื่อนไขอ่ืนๆ ที่จําเปนในการรับสมาชิกสมทบ                  
ไวในขอบังคับ เพื่อถือปฏิบัติตอไป 

 ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒

 (ลงชื่อ) อภิชัย การุณยวนิช

  (นายอภิชัย การุณยวนิช)
 รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
 รองนายทะเบียนสหกรณ ปฏิบัติราชการแทน
 นายทะเบียนสหกรณ



ประมวลคําสั่ง ระเบียบ และขอกําหนดตามกฎหมายวาดวยสหกรณ

กรมสงเสริมสหกรณ
87

คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ

ที่ ๗๘๙/ ๒๕๕๒

เรื่อง การจดทะเบียนขอบังคับสหกรณกําหนดคุณสมบัติสมาชิกสมทบตามมาตรา ๔๑

แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒

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

 พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๑ บัญญัติใหสหกรณสามารถรับสมาชิกสมทบได

โดยกําหนดคุณสมบัติ วิธีรับสมัคร การขาดจากสมาชิกภาพ ตลอดจนสิทธิและหนาที่ของสมาชิกสมทบ                         

ไวในขอบังคับของสหกรณ ดังนี้ นายทะเบียนสหกรณจึงไดพิจารณารับจดทะเบียนขอบังคับของสหกรณทุกประเภท

ท่ีกําหนดคุณสมบัติสมาชิกสมทบเปนบุคคลธรรมดา ทั้งที่บรรลุนิติภาวะและไมบรรลุนิติภาวะ คณะบุคคล                     

หรอืนติบิคุคลตลอดมา แตมาบดันีค้ณะกรรมการกฤษฎกีามีความเหน็วา คุณสมบัติสมาชกิสมทบทีก่าํหนดโดยขอบงัคบั

ของสหกรณตามมาตรา ๔๑ ตองอยูภายใตบทบัญญัติ มาตรา ๓๓(๒) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ ดวย

คือเปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะเทานั้น (หนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ท่ี นร ๐๙๐๑/๑๓๓๒

ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๑) แมจะไดขอทบทวนขอใหพิจารณาความเห็นอีกครั้งหนึ่งแลว แตคณะกรรมการกฤษฎีกา

ยังยืนยันเปนไปตามความเห็นเดิม (หนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดวนที่สุด ที่ นร ๐๙๐๑/๐๘๓๓

ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๒) มีผลใหการจดทะเบียนขอบังคับของสหกรณในสวนคุณสมบัติสมาชิกสมทบ

กําหนดเปนบุคคลธรรมดาและไมบรรลุนิติภาวะ คณะบุคคลหรือนิติบุคคล ไมชอบดวยกฎหมายวาดวยสหกรณ

 ฉะนั้น เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยสหกรณ ตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา

และเพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการของสหกรณ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖(๘) แหงพระราชบัญญัติ

สหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง           

พ.ศ. ๒๕๓๙ นายทะเบียนสหกรณจึงออกคําสั่งไว ดังนี้

 ๑. เพิกถอนการรับจดทะเบียนขอบังคับของสหกรณทุกสหกรณท่ีกําหนดคุณสมบัติสมาชิกสมทบ

เปนบุคคลธรรมดาไมบรรลุนิติภาวะ หรือคณะบุคคล หรือนิติบุคคล ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

 ๒. บุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคล หรือนิติบุคคลตองพนจากการเปนสมาชิกสมทบ นับแต                 

วันเพิกถอนคําสั่งรับจดทะเบียนขอบังคับตามขอที่ ๑ แตผูเปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะใหคงยังเปนสมาชิก

สมทบตามขอบังคับของสหกรณตอไป

 ๓. กอนพนจากสมาชิกสมทบผูใดมีนิติสัมพันธอยางไรอยูกับสหกรณ เมื่อพนจากสมาชิกสมทบ

หากฝายหนึ่งฝายใดไมบอกเลิกนิติสัมพันธนั้น สหกรณอาจใหนิติสัมพันธนั้นยังคงดําเนินอยูตอไปจนกวาจะสิ้นสุด

ไปตามเง่ือนไข หรือเงื่อนเวลาที่ตกลงกัน แตจะทําการใดกอผลผูกพันขึ้นใหมไมได เชน สัญญาฝากเงินถอนได               

ตามเงื่อนไขที่ไดตกลงกันไว แตจะฝากเพิ่มใหมไมได หรือสัญญากูยืมเงินชําระหนี้ตามระยะเวลาที่กําหนดในสัญญา

จนกวาจะเสร็จสิ้นอายุสัญญา แตจะกอหนี้ผูกพันใหมไมได

 

/๔. สหกรณตอง........



ประมวลคําสั่ง ระเบียบ และขอกําหนดตามกฎหมายวาดวยสหกรณ

กรมสงเสริมสหกรณ
88

 ๔. สหกรณตองดําเนินการเพื่อขอจดทะเบียนแกไขขอบังคับในสวนที่ถูกเพิกถอนตามขอ ๑ โดยเร็ว

  ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

 สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

 (นายฉกรรจ แสงรักษาวงศ)

 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

 นายทะเบียนสหกรณ
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ที่ นร ๐๙๐๑/๑๓๓๒ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 ๑ ถนนพระอาทิตย เขตพระนคร
 กรุงเทพฯ ๑o๒oo
               ๓ ธันวาคม ๒๕๕๑

เรื่อง ขอหารือคุณสมบัติของสมาชิกสมทบตามมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒

เรียน อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

อางถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดวนที่สุด ที่ นร o๙o๑.๘/ป ๕๕๖
 ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๑

สิ่งท่ีสงมาดวย  บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง คุณสมบัติของสมาชิกสมทบตามมาตรา ๔๑            
แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒

 ตามท่ีกรมสงเสริมสหกรณไดขอหารือปญหาขอกฎหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติของสมาชิกสมทบ          
ตามมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดขอใหกระทรวง
เกษตรและสหกรณ (สํานักงานปลัดกระทรวงและกรมสงเสริมสหกรณ) แตงตั้งผูแทนไปชี้แจงขอเท็จจริงนั้น
  บัดนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙) ไดพิจารณาขอหารือเรื่องดังกลาวและมีความเห็นปรากฏ         
ตามบันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ไดสงมาดวย อนึ่ง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดแจงผล              
การพิจารณาไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบตามระเบียบดวยแลว
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 ขอแสดงความนับถือ
 

 (คุณพรทิพย จาละ)
 เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักอํานวยการ
โทร.o ๒๒๒๒ o๒o๖-๙ ตอ ๑o๗
ฝายกฎหมายสวัสดิการสังคม
โทร. o ๒๒๒๒ o๒o๖-๙ ตอ ๔o๖, ๔๐๙
โทรสาร o ๒๒๒๖ ๕๑๖๑
www.kriadika.go.th

www.lawreform.go.th
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 เรื่องเสร็จที่  ๘๕๕/๒๕๕๑

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 เรื่อง คุณสมบัติของสมาชิกสมทบตามมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒

 _____________________

 กรมสงเสริมสหกรณไดมีหนังสือ ที่ กษ ๑๑๑๕/๖o๕๒ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ถึงสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความไดวา ตามมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดให              

นายทะเบียนสหกรณประกาศกําหนดประเภทของสหกรณที่สามารถรับสมาชิกสมทบได โดยคุณสมบัติ วิธีรับสมัคร 

และการขาดจากสมาชิกภาพ ตลอดจนสิทธิและหนาที่ของสมาชิกสมทบใหเปนไปตามที่กําหนดไวในขอบังคับ ทําให

สหกรณตางๆ มีอํานาจในการกําหนดคุณสมบัติของสมาชิกสมทบไดเอง ซึ่งสหกรณตางๆ ไดกําหนดในขอบังคับ           

ของสหกรณใหรบัสมาชกิสมทบทีเ่ปนนติบิคุคลได ทาํใหเกดิปญหาในระบบสหกรณโดยรวม เนือ่งจากมีนติิบคุคลประเภท

บริษัทจํากัดเขามาเปนสมาชิกสมทบของสหกรณและใชระบบสหกรณเปนเครื่องมือ ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท      

กรมสงเสรมิสหกรณจงึไดแตงตัง้คณะทาํงานขึน้มาเพือ่พิจารณาแกไขปญหาดังกลาวแลว แตไมสามารถหาขอยตุไิด 

เน่ืองจากคณะทํางานมีปญหาเกี่ยวกับการตีความในขอกฎหมายวาคุณสมบัติของสมาชิกสมทบตามที่กําหนด              

ในมาตรา ๔๑ ตองอยูภายใตบทบัญญัติมาตรา ๓๓ ที่กําหนดใหสมาชิกสหกรณมีคุณสมบัติเปนบุคคลธรรมดาและ            

บรรลนุติภิาวะหรอืไม เนือ่งจากมาตรา ๓๓ บญัญัตใิหสมาชกิสหกรณมคีณุสมบตัเิปนบคุคลธรรมดาและบรรลนุติภิาวะ

 กรมสงเสริมสหกรณ จึงขอหารือขอกฎหมายวา คุณสมบัติของสมาชิกสมทบตามที่กําหนดไวใน        

มาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ จะตองอยูภายใตบทบัญญัติมาตรา ๓๓๑ แหงพระราชบัญญัติ

ดังกลาวที่กําหนดใหสหกรณตองมีสมาชิกเปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะดวยหรือไมอยางไร

 คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙) ไดพิจารณาขอหารือดังกลาว โดยมีผูแทนกระทรวงเกษตร           

และสหกรณ (สาํนกังานปลดักระทรวง กรมตรวจบญัชสีหกรณ และกรมสงเสรมิสหกรณ) เปนผูชีแ้จงขอเทจ็จรงิแลว       

เห็นวา โดยที่มาตรา ๓๓๑ แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดใหสหกรณจัดตั้งไดโดยการจดทะเบียน

 ______________________

 สงพรอมหนังสือ ท่ี นร. o๙o๑/๑๓๓o ลงวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                

มีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 ๑ มาตรา ๓๓ สหกรณจะต้ังข้ึนไดโดยการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ และตองมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริม       

ผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิกโดยวิธีชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณและตอง

 (๑) มีกิจการรวมกันตามประเภทของสหกรณที่ขอจดทะเบียน

 (๒) มีสมาชิกเปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ

 (๓) มทีนุซึง่แบงเปนหุนทีม่มีลูคาเทาๆ กนั และสมาชกิแตละคนจะตองถอืหุนอยางนอยหนึง่หุน แตไมเกนิหนึง่ในหา

ของหุนที่ชําระแลวทั้งหมด

 (๔) มีสมาชิกซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กําหนดในขอบังคับภายใตบทบัญญัติมาตรา ๔๓ (๗) ประเภทของสหกรณที่จะรับ

จดทะเบียนใหกําหนดโดยกฎกระทรวง
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และตองมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีการชวยตนเอง

และชวยเหลอืซึง่กนัและกนัตามหลักสหกรณและตองมสีมาชกิเปนบคุคลธรรมดาและบรรลนุิตภิาวะ โดยคุณสมบัติ

ของสมาชิกใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับ ประกอบกับมาตรา ๔๒ ซึ่งกําหนดความหมายของคําวา “สหกรณ”    

ไววา คณะบุคคลซึ่งรวมกันดําเนินกิจการเพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมโดยชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกัน

และกนั แสดงใหเหน็วา พระราชบัญญัติสหกรณฯ มุงหมายใหบคุคลธรรมดาซึง่บรรลุนิตภิาวะรวมกลุมกนัโดยสมคัรใจ

ในการดําเนินกิจการที่บรรดาสมาชิกเปนเจาของรวมกัน และมีความมุงหมายรวมกันทางเศรษฐกิจ สังคม                  

และวัฒนธรรม เพือ่ใหความชวยเหลอืแกสมาชิก เม่ือพระราชบญัญตัสิหกรณฯ กาํหนดใหสมาชกิสมทบสามารถเขามา

เปนสมาชิกของสหกรณประเภทหนึ่งได เพื่อสงเสริมหลักการและวิธีการสหกรณใหแพรขยายไปยังกลุมบุคคลตางๆ 

ที่สนใจกิจกรรมสหกรณ เชน กรณีของสหกรณนิคม สมาชิกสหกรณนิคมจะตองอยูในพื้นที่ของนิคมเทานั้น ทําให

บุคคลที่อยูนอกพื้นที่นิคมไมมีสิทธิสมัครเขาเปนสมาชิกสหกรณนิคม กฎหมายจึงเปดโอกาสใหบุคคลดังกลาวเขามา

เปนสมาชิกสมทบ โดยมาตรา ๔๑๓ กําหนดใหนายทะเบียนสหกรณประกาศกําหนดประเภทของสหกรณที่สามารถ

รับสมาชิกสมทบไดสําหรับคุณสมบัติ วิธีการรับสมัคร และการขาดจากสมาชิกภาพ ตลอดจนสิทธิและหนาที่              

ของสมาชิกสมทบใหเปนไปตามที่กําหนดไวในขอบังคับ

 เม่ือกฎหมายใหอํานาจสหกรณออกขอบังคับกําหนดคุณสมบัติของสมาชิกและสมาชิกสมทบ               

ตามมาตรา ๓๓ (๔)๔ และมาตรา ๔๑ วรรคสอง แลวแตกรณี การกําหนดคุณสมบัติของสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ 

จึงอาจแตกตางกนัได อยางไรกต็าม ในการกาํหนดคุณสมบติัของสมาชกิและสมาชกิสมทบตองคํานงึถงึลกัษณะสาํคญั         

อันเปนองคประกอบของสหกรณตามมาตรา ๓๓ (๒)๕ คือ เปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ ซึ่งกฎหมาย               

ไดกําหนดไวโดยชัดแจง

__________________________

 ๒ มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

 “สหกรณ หมายความวา คณะบุคคลซึ่งร วมกันดําเนินกิจการเพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคม

โดยชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกัน และไดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ                                        ฯลฯ

 ๓ มาตรา ๔๑ ใหนายทะเบียนสหกรณประกาศกําหนดประเภทของสหกรณที่สามารถรับสมาชิกสมทบได

 คุณสมบัติ วิธีรับสมัคร และการขาดจากสมาชิกภาพ ตลอดจนสิทธิและหนาที่ของสมาชิกสมทบใหเปนไปตามที่

กําหนดไวในขอบังคับ

 หามมิใหสหกรณใหสิทธิแกสมาชิกสมทบในการนับซื่อของสมาชิกสมทบเขาเปนองคประชุมในการประชุมใหญ         

การออกเสียงในเรื่องใดๆ หรือเปนกรรมการดําเนินการ

 ๔ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑, ขางตน

 ๕ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑, ขางตน
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 ดังนั้น คุณสมบัติของสมาชิกสมทบที่กําหนดโดยขอบังคับของสหกรณตามมาตรา ๔๑๖ จึงตองอยู  

ภายใตบทบัญญัติมาตรา ๓๓๗ ที่กําหนดใหสหกรณตองมีสมาชิกเปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะดวย

 (คุณพรทิพย   จาละ)

 เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา

          ธันวาคม ๒๕๕๑

_______________________
๖ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๓, ขางตน
๗ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑, ขางตน
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 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 ๑ ถนนพระอาทิตย เขตพระนคร

 กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

             ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๒

เรื่อง ขอทบทวนการหารือคุณสมบัติของสมาชิกสมทบตามมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒

เรียน อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

อางถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดวนที่สุด ที่ นร ๐๙๐๑.๙/ป ๓๐๗

  ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๒

สิ่งที่สงมาดวย  บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ขอทบทวนปญหาขอกฎหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติ

  ของสมาชิกสมทบตามมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒

 ตามที่กรมสงเสริมสหกรณไดขอทบทวนความเห็นกรณีคุณสมบัติของสมาชิกสมทบตามมาตรา ๔๑ 

แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.๒๕๔๒ และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฏีกาไดขอใหกระทรวงเกษตรและ       

สหกรณ (สํานักงานปลัดกระทรวง กรมตรวจบัญชีสหกรณ และกรมสงเสริมสหกรณ) แตงตั้งผูแทนไปชี้แจงขอเท็จ

จริง นั้น

 บัดนี้ คณะกรรมการกฤษฏีกา (ที่ประชุมรวมคณะที่ ๙ และคณะที่ ๑๒) ไดพิจารณาขอหารือดังกลาว

และมีความเห็นปรากฏตามบันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฏีกาที่ไดสงมาดวยนี้อนึ่ง สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกาไดแจงผลการพิจารณาไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบตามระเบียบดวยแลว

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 ขอแสดงความนับถือ

 ลงนาม   พรทิพย จาละ

 (คุณพรทิพย จาละ)

 เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักอํานวยการ
โทร.o๒๒๒ o๒o๖-๙ ตอ ๑o๗
ฝายกฎหมายสวัสดิการสังคม
โทร. o๒๒๒ o๒o๖-๙ ตอ ๔o๖
โทรสาร o๒๒๒๖ ๕๑๖๑
www.kriadika.go.th
www.lawreform.go.th

ดวนที่สุด
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เรื่องเสร็จที่ ๕๑๔/๒๕๕๒

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เรื่อง ขอทบทวนปญหาขอกฎหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติของสมาชิกสมทบ

ตามมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.๒๕๔๒

 กรมสงเสริมสหกรณ ไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ กษ ๑๑๑๕/๔๕๘๑ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒

ถึงสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา สรปุความไดวา ตามทีก่รมสงเสรมิสหกรณไดขอหารอืปญหาขอกฎหมายเกีย่วกบั

คุณสมบัติของสมาชิกสมทบตามมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ และคณะกรรมการกฤษฎีกา 

(คณะท่ี ๙) ไดพจิารณาใหความเหน็ปรากฏตามบนัทกึสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา เรือ่ง คุณสมบติัของสมาชิก

สมทบตามมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ (เรื่องเสร็จที่ ๘๕๕/๒๕๕๑) โดยมีสาระสําคัญวา       

เมือ่กฎหมายใหอาํนาจสหกรณออกขอบงัคับกาํหนดคุณสมบติัของสมาชกิและสมาชกิสมทบมาตรา ๓๓ (๔) และมาตรา 

๔๑ วรรคสอง แลวแตกรณี การกําหนดคุณสมบัติของสมาชิกหรือสมาชิกสมทบจึงอาจแตกตางกันได อยางไรก็ตาม 

ในการกําหนดคุณสมบัติของสมาชิกและสมาชิกสมทบตองคํานึงถึงลักษณะสําคัญอันเปนองคประกอบของสหกรณ

ตามมาตรา ๓๓ (๒) คอื เปนบคุคลธรรมดาและบรรลนุติภิาวะ ซึง่กฎหมายไดกาํหนดไวโดยชดัแจง ดงันัน้ คณุสมบตัิ

ของสมาชิกสมทบทีก่าํหนดโดยขอบงัคบัของสหกรณตามมาตรา ๔๑ จงึตองอยูภายใตบทบญัญตัมิาตรา ๓๓ ทีก่าํหนด

ใหสหกรณตองมีสมาชิกเปนบุคคลธรรมดาเละบรรลุนิติภาวะดวย

 กรมสงเสรมิสหกรณไดพจิารณาความเหน็ของคณะกรรมการกฤษฎกีา (คณะที ่๙) แลว เหน็วา มาตรา ๔๑ 

แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดขึ้นเพ่ือแกปญหากรณีที่นักเรียน นักศึกษา ที่อยูในสถานศึกษา         

ทีมี่การจดัตัง้สหกรณในสถานศึกษายังไมบรรลุนติภิาวะ หรอืสหกรณประเภทสหกรณการเกษตรหรือประเภทสหกรณ

นิคม มีบุคคลที่อยูในทองที่ดําเนินงานของสหกรณแตขาดคุณสมบัติของสมาชิกสหกรณ โดยมาตรา ๔๑ วรรคสอง 

กําหนดวา “คุณสมบัติ วิธีรับสมัคร และการขาดจากสมาชิกภาพ ตลอดจนสิทธิและหนาที่ของสมาชิกสมทบ                

ใหเปนไปตามทีก่าํหนดไวในขอบังคบั”และมาตรา ๔๑ วรรคสาม กาํหนดวา “หามมิใหสหกรณใหสทิธแิกสมาชกิสมทบ

ในการนับชื่อสมาชิกสมทบเขาเปนองคประชุมในการประชุมใหญ การออกเสียงในเรื่องใดๆ หรือเปนกรรมการ        

ดําเนินการ” ดังนั้น สหกรณอาจกําหนดคุณสมบัติของสมาชิกสมทบเองไดโดยกําหนดไวในขอบังคับตามความ         

เหมาะสมของแตละสหกรณตามบทบัญญัติมาตรา ๔๑ วรรคสอง ซ่ึงเปนกรณีที่กฎหมายบัญญัติไวเปนการเฉพาะ 

ประกอบกับมีสหกรณหลายประเภทไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาดังกลาวและไดโตแยง           

คําวินิจฉัยมาทางกรมสงเสริมสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณจึงขอความอนุเคราะหใหคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

ไดพิจารณาทบทวนความเห็นกรณีคุณสมบัติของสมาชิกสมทบดังกลาวอีกคร้ังหนึ่งเพื่อกรมสงเสริมสหกรณ                

จะไดยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการตอไป

___________________________

 สงพรอมหนังสือ ดวนที่สุด ที่ นร ๐๙๐๑/๐๘๓๑ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๒ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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 เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา พิจารณาแลว เห็นวา ขอหารือของกรมสงเสริมสหกรณ เปนการ

ทบทวนปญหาขอกฎหมายที่คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙) ไดวินิจฉัยใหความเห็นไปแลว ดังนั้น เพื่อความ

รอบคอบในการพิจารณา จึงอาศัยอํานาจตามขอ ๑๐ แหงระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกา วาดวยการรับปรึกษา         

ใหความเหน็ทางกฎหมายของกรรมการกฤษฎกีา พ.ศ. ๒๕๒๒ จดัใหมีการประชมุรวมกนัของคณะกรรมการกฤษฎกีา 

(คณะที่ ๙) และคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๒) เพื่อพิจารณาทบทวนปญหาขอกฎหมายดังกลาว

 คณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมรวมคณะที่ ๙ และคณะที่ ๑๒) ไดพิจารณาขอหารือ                       

ของกรมสงเสรมิสหกรณ โดยมผีูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมตรวจบญัชสีหกรณและกรมสงเสรมิสหกรณ) 

เปนผูชีแ้จงขอเทจ็จรงิ ปรากฏขอเทจ็จรงิเพิม่เตมิวา นายทะเบยีนสหกรณไดออกประกาศนายทะเบยีนสหกรณ เรือ่ง 

กําหนดประเภทของสหกรณทีส่ามารถรบัสมาชกิสมทบได ลงวนัที ่๓ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยกาํหนดใหสหกรณ

ทุกประเภทสามารถรับสมาชิกสมทบได รวมทั้งนายทะเบียนสหกรณไดมีคําแนะนํานายทะเบียนสหกรณ                    

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการรับสมัครสมาชิกสมทบของสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙        

โดยใหแนวทางในการกาํหนดหลกัเกณฑวธิรีบัสมัครสมาชกิสมทบในกรณขีองบคุคลธรรมดาทีไ่มบรรลนุติิภาวะและ

นติิบคุคลดวย ทาํใหนิตบุิคคลประเภทบริษัทจํากดัเขามาแสวงหาประโยชนในระบบสหกรณ เพือ่ประโยชนทางภาษ ีเชน 

การไดรบัยกเวนภาษีดอกเบีย้เงนิฝาก การไดรบัยกเวนภาษเีงนิไดนติิบคุคล และประโยชนในการขอรบัเงนิกูและสนิเชือ่

ในอัตราดอกเบ้ียทีต่ํา่กวาสถาบนัการเงนิอืน่ อยางไรกต็าม เมือ่นายทะเบยีนสหกรณไดมหีนงัสอืกรมสงเสรมิสหกรณ 

กษ ๑๑๑๕/๐๐๒ ลงวันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ ถึงผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อใหสหกรณจังหวัดในฐานะ        

รองนายทะเบียนสหกรณดําเนินการตามคําวินิจฉัยคณะกรรมการกฤษฎีกา เกี่ยวกับคุณสมบัติสมาชิกสมทบ โดยให

พิจารณาเพิกถอนคําสั่งรับจดทะเบียนขอบังคับเฉพาะสวนท่ีขัดหรือแยงกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สหกรณท่ีไดรบัผลกระทบไดมีหนงัสอือทุธรณคาํสัง่ดงักลาวมาจาํนวนมาก ซ่ึงในเรือ่งนีก้รมสงเสรมิสหกรณอยูระหวาง       

ดาํเนนิการเสนอใหมกีารแกไขบทบญัญตัใินสวนทีเ่กีย่วกบัสมาชกิสมทบควบคูกนัไปกบัการหารอืปญหาขอกฎหมายนี้

 คณะกรรมการกฤษฎีกา (ทีป่ระชมุรวมคณะที ่๙ และคณะที ่๑๒) ไดพจิารณาขอหารอืดงักลาวประกอบ

ขอเทจ็จรงิเพิม่เตมิขางตนแลว มคีวามเหน็สอดคลองและยนืยนัตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎกีา (คณะที ่๙) 

วา สมาชิกสมทบเปนสมาชิกประเภทหนึ่งของสหกรณ ดังนั้น การกําหนดคุณสมบัติิของสมาชิกสมทบตามมาตรา 

๔๑๑ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ ยังคงตองคํานึงถึงลักษณะสําคัญอันเปนองคประกอบ         

ของสหกรณตามมาตรา ๓๓ (๒)๒ แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ คือ ตองเปนบุคคลธรรมดาและ              

บรรลนุติภิาวะดวย สวนคณุสมบตัอิืน่ของสมาชกิสมทบนัน้ อาจกาํหนดตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง ใหแตกตางไปจาก

คุณสมบัติของสมาชิกตามมาตรา ๔๓ (๗)๓ ได สําหรับในกรณีของนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะที่อยู

ในสถานศึกษาหากประสงคจะฝกหัดเรียนรูกระบวนการสหกรณก็สามารถดําเนินการในรูปแบบอื่นทํานองเดียวกับ

สหกรณได

 อนึง่ คณะกรรมการกฤษฎกีา (ทีป่ระชมุรวม คณะที ่๙ และคณะที ่๑๒) มีขอสงัเกตวา ปญหาโดยรวม

ของระบบสหกรณที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับสมาชิกสมทบนั้น สาเหตุสําคัญสวนหนึ่งเกิดจากการกํากับ

ดูแลของนายทะเบียนสหกรณที่ไมเปนไปตามหลักการสหกรณ เชน การที่นายทะเบียนสหกรณออกประกาศกําหนด

ใหสหกรณทุกประเภทสามารถรับสมาชิกสมทบได ซึ่งตามมาตรา ๔๑๔ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๔๒

__________________________
   ๑ มาตรา ๔๑ ใหนายทะเบียนสหกรณประกาศกําหนดประเภทของสหกรณที่สามารถรับสมาชิกสมทบได
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นายทะเบียนสหกรณจะตองใชดุลพินิจในการประกาศกําหนดใหสหกรณบางประเภทท่ีมีความจําเปนและเหมาะสม

เทาน้ัน ท่ีสามารถรบัสมาชกิสมทบได หรอืการทีท่ะเบยีนสหกรณไดผอนคลายหลกัเกณฑการรบัจดทะเบยีนขอบงัคบั

สหกรณเกี่ยวกับการกําหนดสิทธิสมาชิกสมทบในการขอรับเงินกูและขอรับสินเชื่อจากสหกรณ

 (ลงชื่อ) พรทิพย  จาละ

 (คุณพรทิพย จาละ)

 เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

_________________________________________

 คุณสมบัติ วิธีรับสมัคร และการขาดจากสมาชิกภาพ ตลอดจนสิทธิหนาที่ของสมาชิกสมทบใหเปนไปตามที่กําหนด

ไวในขอบังคับ

 หามมิใหสหกรณใหสิทธิแกสมาชิกสมทบในการนับช่ือของสมาชิกสมทบเขาเปนองคประชุมในการประชุมใหญ         

การออกเสียงในเรื่องใดๆ หรือเปนกรรมการดําเนินการ

 ๒ มาตรา ๓๓ สหกรณจะต้ังข้ึนไดโดยการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ และตองมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริม   

ผลประโยชนทางเศรษฐกจิและสงัคมของบรรดาสมาชกิโดยวธิชีวยตนเองและชวยเหลอืซ่ึงกันและกนัตามหลกัการสหกรณ และตอง

                                      ฯลฯ                                 ฯลฯ

 (๒) มีสมาชิกเปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ

                                      ฯลฯ                                 ฯลฯ

 ๓ มาตรา ๔๓ ขอบังคับของสหกรณอยางนอยตองมีรายการ ดังตอไปนี้

                                      ฯลฯ                                 ฯลฯ

 (๗) คุณสมบัติของสมาชิก วิธีรับสมัคร การขาดจากสมาชิกภาพ ตลอดจนสิทธิหนาที่ของสมาชิก

                                      ฯลฯ                                 ฯลฯ

 ๔ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑, ขางตน
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ขอบังคับและแกไขเพิ่มเติม

 พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 มาตรา ๔๓ ขอบังคับของสหกรณอยางนอยตองมีรายการ ดังตอไปนี้

 (๑) ชื่อสหกรณ ซึ่งตองมีคําวา “จํากัด” อยูทายชื่อ

 (๒) ประเภทของสหกรณ

 (๓) วัตถุประสงค

 (๔) ที่ตั้งสํานักงานใหญและที่ตั้งสํานักงานสาขา

 (๕) ทนุซึง่แบงเปนหุน มลูคาของหุน การชําระคาหุนดวยเงินหรอืทรพัยสนิอืน่ การขายและการโอนหุน

ตลอดจนการจายคืนคาหุน

 (๖) ขอกําหนดเกี่ยวกับการดําเนินงาน การบัญชี และการเงินของสหกรณ

 (๗) คุณสมบัติของสมาชิก วิธีรับสมาชิก การขาดจากสมาชิกภาพ ตลอดจนสิทธิหนาที่ของสมาชิก

 (๘) ขอกําหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ

 (๙) การเลือกตัง้ การดาํรงตาํแหนง การพนจากตาํแหนงและการประชมุของคณะกรรมการดาํเนนิการ

สหกรณ

 (๑๐) การแตงตัง้ การดาํรงตาํแหนง การพนจากตําแหนง การกาํหนดอาํนาจหนาทีแ่ละความรบัผดิชอบ

ของผูจัดการ

 มาตรา ๔๔ การแกไขเพ่ิมเตมิขอบงัคบั จะกระทาํไดกแ็ตโดยมตขิองทีป่ระชมุใหญและตองนาํขอบงัคบั

ท่ีไดแกไขเพิ่มเติมไปจดทะเบียนตอนายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวันนับแตวันที่ ท่ีประชุมใหญลงมติ                       

เมื่อนายทะเบียนสหกรณไดจดทะเบียนแลวมีผลใชบังคับได

 ในกรณีท่ีมีการแกไขเพ่ิมเตมิขอบงัคบัโดยการเปลีย่นชือ่สหกรณ ใหสหกรณคืนใบสาํคญัรบัจดทะเบยีน

และใหนายทะเบียนสหกรณออกใบสําคัญรับจดทะเบียนการเปลี่ยนชื่อใหแกสหกรณดวย

 การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับและการเปลี่ยนชื่อของสหกรณนั้น ยอมไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิ             

หรือความรับผิดใดๆ ของสหกรณ

 ใหนําความในมาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ มาใชบังคับแกการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ         

โดยอนุโลม

 มาตรา ๔๕ ในกรณมีปีญหาเกีย่วกบัการตคีวามในขอบงัคบั ใหสหกรณขอคาํวินจิฉยัจากนายทะเบยีน

สหกรณ และใหสหกรณถือปฏิบัติตามคําวินิจฉัยนั้น

 นายทะเบียนสหกรณ

 - คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ ที่ ๒๗๘/๒๕๔๙ เรื่อง ใหสหกรณและชุมนุมสหกรณกําหนดเรื่อง

  การจายคืนคาหุนในกรณีที่ขาดทุนเกินทุนสํารองที่มีอยูไวในขอบังคับ

 - คําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจายคืนคาหุน กรณีสหกรณ/

  ชุมนุมสหกรณขาดทุนสะสม พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

 - ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการจัดทําขอบังคับสหกรณเพื่อใชในการจดทะเบียน

  พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
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 - ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวย การดําเนินการของสหกรณ กรณีความในขอบังคับ

  สหกรณขัดหรือแยงกับกฎหมาย ระเบียบ คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ หรือขัด หรือแยงกันเอง

  พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๔

 - ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ว าด วย การวิ นิจฉัยข อบังคับสหกรณ พ.ศ.๒๕๔๖                                 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๖

 - ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการรับจดทะเบียนขอบังคับชุมนุมสหกรณเกี่ยวกับ             

  การกําหนดการออกเสียงของผูแทนสหกรณในที่ประชุมใหญของชุมนุมสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๗

  ประกาศ ณ  วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗

 - หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๐๘/๔๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๘ เรื่อง ยกเลิก     

หนงัสอืเวยีนและคาํแนะนําของนายทะเบยีนสหกรณ (การกาํหนดแดนดาํเนนิงานของสหกรณ)

 - หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๑๕/๙๘๔๗ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๑ เรื่อง การกําหนด

  ขอบังคับในการขยายทองที่ดําเนินงานหรือคุณสมบัติสมาชิกของสหกรณเครดิตยูเนี่ยน

 - หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๑๕/๐๒๒ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๓ เรื่อง ตอบขอหารือ 

  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขยายทองที่ดําเนินงานของสหกรณ

 -  หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๑๕/๑๑ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่อง การรับ                

จดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับเกี่ยวกับการมอบหมายงานในหนาที่ผูจัดการ

กรมสงเสริมสหกรณ

 -  ระเบียบกรมสงเสริมสหกรณ วาดวย ขอหารือการดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง

ประกาศ กรมสงเสริมสหกรณ หรือนายทะเบียนสหกรณ ขอบังคับ ระเบียบของสหกรณ           

พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๖

 -  หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๐๘/๕๗๘๘ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เรื่อง แนวทาง 

ปฏิบัติในการขอหารือแนวทางการดําเนินงานและการวินิจฉัยขอบังคับของสหกรณ
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คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ

ที่ ๒๗๘/ ๒๕๔๙

เรือ่ง ใหสหกรณและชมุนมุสหกรณกาํหนดเรือ่ง การจายคืนคาหุนในกรณทีีข่าดทนุเกินทนุสาํรองทีม่อียูไวในขอบงัคบั

……………………………….

 ตามมาตรา ๔๓(๕) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหสหกรณกําหนดเรื่องการจายคืน        

คาหุนไวในขอบังคับสหกรณ แตปรากฏวาในปจจุบันสหกรณกําหนดวิธีปฏิบัติในการจายคืนคาหุนเฉพาะกรณีปกติ

แตกรณท่ีีสหกรณมกีารขาดทนุเกนิทนุสาํรองเมือ่มีสมาชกิลาออกจงึมีปญหาวธิปีฏิบติัในการจายคืนคาหุน เนือ่งจาก

ทุนของสหกรณที่เปนทุนเรือนหุนคงเหลือไมเต็มจํานวนที่แทจริง

 ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๖(๘) ประกอบมาตรา ๔๓(๕) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ                 

พ.ศ. ๒๕๔๒ นายทะเบียนสหกรณจึงกําหนดใหสหกรณและชุมนุมสหกรณกําหนดวิธีการจายคืนคาหุนในกรณีที่

สหกรณขาดทุนเกินทุนสํารองในขอบังคับสหกรณ โดยใหมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและเปนไปตามหลักการลงทุน       

ซ่ึงเจาของทุนตองรับผิดชอบในสวนที่ขาดทุนดวย ซ่ึงกรณีนี้สหกรณสามารถจายคืนคาหุนแกสมาชิกนอยกวา          

มูลคาหุนได เมื่อสหกรณมียอดขาดทุนเกินทุนสํารองที่มีอยู และเม่ือสหกรณเพิ่มมูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุน              

จะตองไมเกินมูลคาหุนที่กําหนดไวในขอบังคับ

 สําหรับสหกรณที่ไมไดกําหนดวิธีการปฏิบัติในการจายคืนคาหุนไวในขอบังคับกรณีสหกรณขาดทุน 

สะสม เมื่อสหกรณขาดทุนสะสมหรือมีแนวโนมขาดทุนสะสม สหกรณไมสามารถจายคืนคาหุนไดจนกวาจะมีการ

แกไขเพิ่มเติมขอบังคับ

 ทั้งน้ี ใหใชบังคับกับสหกรณและชุมนุมสหกรณที่จะจดทะเบียนสหกรณใหมหลังจากวันออกคําสั่ง

สําหรับสหกรณและชุมนุมสหกรณที่มีอยูเดิมใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับในการประชุมใหญตอไป

 สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

 (นายสุรศักดิ์ นาคสวัสดิ์)

 รองนายทะเบียนสหกรณ ปฏิบัติการแทน

 นายทะเบียนสหกรณ
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คําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณ

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจายคืนคาหุน กรณีสหกรณ/ชุมนุมสหกรณขาดทุนสะสม พ.ศ. ๒๕๔๙

…………………………………………

 ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๓(๕) บัญญัติใหขอบังคับของสหกรณอยางนอย

ตองกําหนดรายการเกี่ยวกับทุนซึ่งแบงเปนหุน มูลคาหุน การชําระคาหุนดวยเงินหรือทรัพยสินอื่น การขายและ        

การโอนหุน ตลอดจนการจายคนืคาหุน ซึง่สหกรณไดกาํหนดวธิกีารจายคืนคาหุนไวโดยกวางๆ เฉพาะการจายคนืคา

หุนปกติ แตไมไดกําหนดวิธีการจายคืนคาหุนกรณีสหกรณขาดทุนสะสม ซึ่งสหกรณมีผลการดําเนินงานขาดทุน          

จนทําใหมูลคาทุนเรือนหุนเหลือไมครบเทามูลคาเดิม

 ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติในการจายคืนคาหุนกรณีสหกรณขาดทุนสะสมและกรณีที่สหกรณขาดทุน         

ในระหวางปและมีแนวโนมจะประสบภาวะขาดทุนสะสม ณ วันสิ้นปทางบัญชี โดยไดรับการยืนยันจากรายงาน           

ของผูตรวจสอบกจิการสหกรณเปนไปดวยความถกูตองตามหลกัการลงทนุ เจาของทนุตองรบัผดิชอบในสวนทีข่าดทนุ

ดวยใหสหกรณชะลอการจายคืนคาหุนแกสมาชิกไวกอน จนกวาผูสอบบัญชีจะไดตรวจสอบและแสดงความเห็น            

ตองบการเงินของสหกรณเรียบรอยแลว ซึ่งสหกรณจะตองกําหนดแนวทางปฏิบัติในการจายคืนคาหุน กรณีสหกรณ

ขาดทนุสะสมโดยแกไขเพิม่เตมิขอบงัคบัสหกรณใหสามารถจายคืนคาหุนแกสมาชกินอยกวามลูคาหุนได เม่ือสหกรณ

มียอดขาดทุนเกินทุนสํารองที่มีอยู และเมื่อมีการเพิ่มมูลคาเงินคาหุนจายคืนจะตองไมเกินมูลคาหุนที่กําหนดไวใน       

ขอบังคับ เพื่อขอจดทะเบียนตอนายทะเบียนสหกรณ โดยใหมีหลักเกณฑ ดังนี้

 ๑. ในคําแนะนํานี้

 “สหกรณ” หมายความวา สหกรณหรือชุมนุมสหกรณ

 “ขาดทุนสะสมคงเหลือ” หมายความวา ขาดทุนสะสมยกมาจากปกอนบวกกับขาดทุนสุทธิปปจจุบัน

(ถามี) หักดวยทุนสํารองและกําไรสุทธิปปจจุบัน (ถามี) แลวยังมีขาดทุนสะสมคงเหลืออยูอีก

 “ทุนเรอืนหุนทัง้หมด” หมายความวา ทุนเรือนหุนทีส่มาชกิชาํระคาหุนไวทัง้หมด ณ วนัส้ินปทางบญัชี

 “จํานวนหุนทั้งสิ้น” หมายความวา จํานวนหุนที่สมาชิกจายเงินชําระคาหุนจนครบมูลคาหุน

 “หนี้สินทั้งสิ้น” หมายความวา หน้ีสินระยะสั้นและหนี้สินระยะยาวที่สหกรณมีภาระผูกพันจะตอง

ชําระคืน

 ๒. การจายเงนิคนืคาหุนแกสมาชกิ ใหสหกรณเรียกเกบ็คาหุนของสมาชกิทีอ่อกจากสหกรณทีย่งัสงใช

ไมครบมูลคาหุนที่ถือใหครบตามมูลคาที่กําหนดในขอบังคับ และสหกรณตองคํานวณมูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุน 

ณ วันสิ้นปทางบัญชี เพื่อใหเปนมูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนปจจุบันท่ีตองจายแกสมาชิกที่ออกจากสหกรณ

เพราะเหตุใดก็ตาม การคํานวณมูลคาตอหุนใหเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินวาสมาชิกที่ลาออก             

กรณีสหกรณขาดทุนสะสมคงเหลือ จะไดรับเงินคาหุนคืน ซึ่งคํานวณไดจากสูตร

  มูลคาตอหุน = ทุนเรือนหุนทั้งหมด – (ขาดทุนสะสมคงเหลือ + หนี้สินทั้งสิ้น)

            จํานวนหุนทั้งสิน

/ อนึ่ง ในการ........
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 อนึ่ง ในการปรับลดมูลคาตอหุนเพื่อจายคืนสมาชิกดังกลาว สหกรณมิตองทําการปรับปรุงบัญชีใดๆ 

เพียงแตเปดเผยการคํานวณมูลคาตอหุนที่จะจายคืนสมาชิกไวในงบการเงินเทานั้น

 ๓. การจายคืนมูลคาหุนกรณีสหกรณมียอดขาดทุนสะสม จะตองจายคืนตามมูลคาที่คํานวณได              

ตามขอ ๒ ซึ่งระบุไวในงบการเงินที่ผูสอบบัญชีแสดงความเห็นตองบการเงินเรียบรอยแลว สําหรับสวนตางของ       

มูลคาหุนตามที่ปรากฏในขอบังคับ ซึ่งอยูในบัญชีทุนเรือนหุนและมูลคาหุนที่จายคืนสมาชิกใหนําไปลดยอดบัญชี

ขาดทุนสะสม

 ๔. เมื่อสหกรณมีการคํานวณลดมูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนแลว ในปตอๆ ไป ใหสหกรณคํานวณ

มลูคาเงนิคาหุนจายคนืหุนใหเปนปจจุบันทุกปและมลูคาเงนิคาหุนจายคนืตอหุนจะตองไมสงูกวามลูคาตอหุนทีก่าํหนด

ไวในขอบังคับของสหกรณ จนกวาเงินคาหุนจายคืนตอหุนที่คํานวณจะเทากับมูลคาหุนที่กําหนดในขอบังคับ

 ในการแกไขเพ่ิมเตมิขอบังคบัสหกรณหรอืการกาํหนดขอบงัคบัตามหลกัเกณฑดงักลาวขางตน สหกรณ

สามารถกําหนดโดยเพ่ิมเติมวรรคใหมในขอที่เกี่ยวของกับการจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกที่ขาดสมาชิกภาพ    

ตัวอยางเชน

 “ขอ…การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ……(ขอความเดิมตามรางหรือตาม           

ขอบังคับที่นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนแลว)

 กรณีที่สหกรณมีการดําเนินงานเปนปกติใหจายคืนคาหุนแกสมาชิกตามมูลคาหุนที่ปรากฏในขอ........

แตกรณทีีส่หกรณขาดทุนสะสมหรอืมีแนวโนมจะขาดทนุสะสม ใหชะลอการจายคนืคาหุนแกสมาชกิทีพ่นจากสมาชกิภาพ

ในระหวางปจนกวาจะปดบัญชีประจําปและคํานวณมูลคาหุนที่จะจายคืนแกสมาชิก

 การคํานวณมูลคาหุนตามวรรค…..ใหใชเกณฑคํานวณ ดังนี้

  มูลค าต อหุ น = ทุนเรือนหุ นทั้ งหมด – (ขาดทุนสะสมคงเหลือ + หนี้สิน ท้ังสิ้น)

                    จํานวนหุนทั้งสิ้น

 ในการปรับลดมูลคาตอหุนที่จะจายคืนแกสมาชิก สหกรณไมตองทําการปรับปรุงบัญชีใด ๆ แตตอง        

เปดเผยการคาํนวณมลูคาเงนิคาหุนจายคนืตอหุนทีจ่ะจายคนืสมาชกิไว และใหผูสอบบญัชตีรวจสอบแสดงความเห็น

ตองบการเงิน สาํหรับสวนตางของมลูคาหุนท่ีกาํหนดในขอบงัคบัขอ…ซึง่อยูในบญัชทีนุเรอืนหุนและเงนิคาหุนจายคนื

ตอหุนแกสมาชิกในกรณีสหกรณขาดทุนสะสมใหนําไปลดยอดบัญชีขาดทุนสะสม

 เมือ่สหกรณมีการคาํนวณมูลคาเงนิ คาหุนจายคนืตอหุนแลว ในปตอ ๆ  ไป สหกรณตองคาํนวณมลูคา

เงินคาหุนจายคนืตอหุนใหเปนปจจบุนัทกุป และมูลคาดังกลาวจะตองไมสงูกวามูลคาตอหุนทีก่าํหนดไวในขอ….จนกวา

สหกรณไมมียอดขาดทุนสะสม

 

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

 (นายสุรศักดิ์ นาคสวัสดิ์)

 รองนายทะเบียนสหกรณ ปฏิบัติการแทน

 นายทะเบียนสหกรณ
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ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ

วาดวยการจัดทําขอบังคับสหกรณเพื่อใชในการจดทะเบียน พ.ศ. ๒๕๔๕

 ขอบังคับสหกรณเปนเอกสารที่สหกรณตองจัดทําขึ้น และขอจดทะเบียนตอนายทะเบียนสหกรณ         

ดังนั้น เพื่อใหการจัดทําขอบังคับของสหกรณเปนไปในรูปแบบเดียวกัน เหมาะสมตอการใชอางอิงในการทําธุรกิจ      

ของสหกรณ อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๑๖ (๘) แหงพระราชบญัญติัสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ นายทะเบียนสหกรณ      

จึงกําหนดระเบียบวาดวยการจัดทําขอบังคับสหกรณ เพื่อใชในการจดทะเบียน ดังตอไปนี้

 ขอ ๑. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยการจัดทําขอบังคับสหกรณเพื่อใช         

ในการจดทะเบียน พ.ศ. ๒๕๔๕”

 ขอ ๒. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

 ขอ ๓. บรรดาระเบียบ คําสั่ง หรือคําแนะนําอื่นใด ในสวนที่ไดกําหนดไวแลวในระเบียบนี้หรือซึ่งขัด

หรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน

 ขอ ๔. ในระเบียบนี้

   “ขอบังคับ” หมายความวา ขอบังคับสหกรณ

   “ประธานกรรมการ” หมายความวา ประธานกรรมการดําเนินการ หรือรองประธานกรรมการ

ปฏบิตัหินาทีแ่ทนประธานกรรมการดาํเนนิการ หรอืกรรมการปฏิบติัหนาทีแ่ทนประธานกรรมการดําเนนิการ ในกรณี

ที่ประธานกรรมการดําเนินการไมอาจปฏิบัติหนาที่ได

 ขอ ๕. ขอบังคับฉบับที่พิมพขึ้นใหมทั้งฉบับใหทําเปนรูปเลมที่แข็งแรง ตัวอักษรและวรรคตอนถูกตอง 

ชัดเจน พิมพดวยกระดาษ ขนาดเอ ๔ คือ ๒๑๐x๒๙๗ มม. โดยเรียงลําดับ ดังนี้

  (๑) ปกขอบังคับ ตองทําดวยกระดาษหรือวัสดุที่คงทน โดยระบุชื่อและประเภทของสหกรณ           

ไวดวย ตามแบบที่กําหนดไวทาย ๑

   (๒) แผนตอจากปกหนา มีตราครุฑ และขอความสําหรับนายทะเบียนสหกรณลงนาม ตามแบบ

ที่กําหนดไวทาย ๒

  (๓) เนื้อหาของขอบังคับ ใหเริ่มจากคํานํา ตามแบบที่กําหนดไวทาย ๓

  (๔) ตอนสุดทายของขอบังคับ ใหประธานกรรมการและเลขานุการ ลงนามกํากับทั้ง ๔ ฉบับ        

และตอดวยเหตุผลในการยกเลิกขอบังคับฉบับเดิม และใชขอบังคับฉบับใหมแทน ตามแบบที่กําหนดไวทาย ๔

  (๕) แผนสุดทายของขอบังคับ ใหประธานกรรมการและเลขานุการ ลงนามรับรองทั้ง ๔ ฉบับ            

ภายใตขอความ “ขอรับรองวาขอบังคับทั้ง ๔ ฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน” ตามแบบที่กําหนดไวทาย ๕

/ ขอ ๖ ........
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 ขอ ๖. ขอบังคับที่แกไขเพิ่มเติมเปนบางขอ ใหทําเปนขอบังคับ ฉบับแกไขเพ่ิมเติม โดยมีลักษณะ         

ของขอบังคับเชนเดียวกับ ขอ ๕ แตในสวนเนื้อหาของขอบังคับ ใหดําเนินการตามแบบที่กําหนดไวทาย ๖

 ขอ ๗. ใหประธานกรรมการและเลขานกุาร ลงนามกาํกบัในมุมขวาดานลางของขอบงัคับในสวนเน้ือหา

ของขอบังคับทุกหนา ทั้ง ๔ ฉบับ

 

 ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

 (ลงนาม)   ชวาลวุฑฒ  ไชยนุวัติ

 (นายชวาลวุฑฒ  ไชยนุวัติ)

 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

 รองนายทะเบียนสหกรณ ปฏิบัติการแทน

 นายทะเบียนสหกรณ
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วาดวย การดําเนินการของสหกรณ กรณีความในขอบังคับสหกรณ

ขัดหรือแยงกับกฎหมาย ระเบียบ คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ

หรือขัด หรือแยงกันเอง พ.ศ. ๒๕๔๔

___________________

 ดวยมสีหกรณหลายแหงขอใหวนิจิฉัยและกาํหนดแนวทางปฏบิตั ิกรณขีอบงัคบัของสหกรณทีจ่ดทะเบยีน

แลว แตปรากฏวา มีความในขอบังคับขัดหรือแยงกับกฎหมาย ระเบียบ คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ หรือมีความใน

ขอบังคับขัดหรือแยงกันเอง

 ดังนัน้ เพือ่ใหมกีารปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตัสิหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ และเพือ่ประโยชนแกสหกรณ

ทกุสหกรณใชขอบงัคับสหกรณอยางมปีระสิทธภิาพ สามารถดําเนินกจิการใหบรรลตุามวัตถปุระสงค จงึอาศยัอาํนาจ

ตามความในมาตรา ๑๖(๘) ประกอบกบัมาตรา ๔๕ แหงระราชบญัญติัสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ กาํหนดระเบยีบนายทะเบยีน

สหกรณ ดังนี้

 ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวย การดําเนินการของสหกรณ กรณี

ความในขอบังคับสหกรณขัดหรือแยงกับกฎหมาย ระเบียบ คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ หรือขัด หรือแยงกันเอง        

พ.ศ. ๒๕๔๔”

 ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับในวันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณออกประกาศระเบียบ ฉบับนี้

 ขอ ๓ ระเบยีบนีใ้หใชกบัขอบงัคบัสหกรณทีน่ายทะเบยีนสหกรณรบัจดทะเบยีนแลว ไมวาขอบงัคบันัน้

จะไดรับการจดทะเบียนในเวลาหนึ่งเวลาใด

 ขอ ๔ ในขอบังคับสหกรณหากสวนใดมีขอความขัดหรือแยงกับกฎหมาย ระเบียบ หรือคําสั่ง               

นายทะเบยีนสหกรณ ท่ีออกโดยอาศัยอาํนาจตามความในกฎหมายวาดวยสหกรณ มใิหนาํความสวนนัน้มาใชดาํเนนิการ 

แตใหนําบทบัญญัติแหงกฎหมาย ระเบียบหรือคําสั่งนายทะเบียนสหกรณที่กําหนดไวแลว ในสวนนั้นมาใช             

บังคับแทน

 ขอ ๕ ถาขอความในขอบังคับสหกรณขัดหรือแยงกันเอง ใหพิจารณาใชขอความซึ่งเห็นวาเปน

เจตนารมณของสหกรณทีจ่ะทาํใหสหกรณบรรลุวตัถปุระสงคตามทีก่าํหนดในขอบงัคบัสหกรณ แตควรตองดาํเนนิการ

ใหเปนไปตามหลักการสหกรณ วิธีการสหกรณ เกิดประโยชนแกสมาชิกสหกรณโดยสวนรวม และสหกรณไม           

เสื่อมเสียผลประโยชนหรือเกิดขอบกพรอง

/ ขอ ๖ ..........
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 ขอ ๖ ขอบงัคบัสหกรณใดมีขอความขดัหรอืแยงกบักฎหมาย หรอืระเบยีบคาํสัง่นายทะเบยีนสหกรณ 

หรือขดัหรอืแยงกันเอง สหกรณตองดาํเนินการใหทีป่ระชมุใหญพจิารณาแกไขในคราวประชมุใหญทีจ่ะมขีึน้ครัง้ถดัไป

 ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๔

 (ลงนาม)   บุญมี จันทรวงศ

 (นายบุญมี จันทรวงศ)

 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

 รองนายทะเบียนสหกรณ ปฏิบัติการแทน

 นายทะเบียนสหกรณ



ประมวลคําสั่ง ระเบียบ และขอกําหนดตามกฎหมายวาดวยสหกรณ

กรมสงเสริมสหกรณ
106

ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ

วาดวย การวินิจฉัยขอบังคับสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๖

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 เพื่อใหการวินิจฉัยขอบังคับสหกรณเปนไปตามหลักการแหงกฎหมายวาดวยสหกรณและประโยชน      

ในการดําเนินการของสหกรณ จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖(๘) ประกอบกับมาตรา ๔๕ 

แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๑๒๒ แหงพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติ

ใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม           

พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ กําหนดระเบียบนายทะเบียนสหกรณไว ดังนี้

 ๑. ระเบยีบนีเ้รยีกวา “ระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ วาดวยการวินจิฉยัขอบงัคับสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๖”

 ๒. ระเบียบนี้ใหใชตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป

 ๓. ในระเบียบนี้

  “วินิจฉัยขอบังคับสหกรณ” หมายถึง การแปลความ หรือการพิจารณาชี้ขาดของนายทะเบียน

สหกรณในขอบงัคบัสหกรณ หรอืชมุนุมสหกรณทีเ่กดิปญหาขอขัดแยงระหวางสหกรณ หรอืชมุนุมสหกรณกบับุคคลอ่ืน

  “นายทะเบียนสหกรณ” หมายถึง รองนายทะเบียนสหกรณ ผูรับมอบอํานาจจากนายทะเบียน

สหกรณดวย

  “ผูแทนสหกรณ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ หรือ กรรมการดําเนินการสหกรณ

คนหนึ่ง หรือหลายคน หรือผูจัดการสหกรณที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณมอบหมาย และหมายรวมถึงชุมนุม

สหกรณดวย

  “ขอบังคับสหกรณ” หมายถึง ขอบังคับสหกรณ หรือชุมนุมสหกรณแลวแตกรณีที่นายทะเบียน

สหกรณรับจดทะเบียนแลว และมีผลบังคับใชในเวลาที่ขอใหวินิจฉัย

 ๔. การขอใหวินิจฉัยขอบังคับสหกรณเรื่องใด สหกรณตองยื่นเปนหนังสือตอนายทะเบียนสหกรณ

และลงลายมือชื่อผูแทนสหกรณ

 ๕. สหกรณทีป่ระสงคจะใหนายทะเบยีนสหกรณมีคําวินจิฉยัขอบงัคับสหกรณตองมีมติเสยีงขางมาก

ของที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ

 ๖. หนังสือขอใหวินิจฉัยขอบังคับสหกรณ อยางนอยตองมี

  (๑) ชื่อสหกรณ

  (๒) ขอเท็จจริงพอสมควร พรอมเอกสารหลักฐาน

  (๓) ระบุถึงขอบังคับสหกรณขอที่เปนปญหา และประเด็นที่มีปญหาตีความ

  (๔) ความเห็นของสหกรณและความเห็นของคูกรณีในประเด็นที่มีปญหา

/๕) รายละเอียด..........
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  (๕) รายละเอียดอยางอื่นที่เห็นวาเปนประโยชนตอการวินิจฉัย (ถามี)

  (๖) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการครั้งที่มีมติใหขอคําวินิจฉัย

 ๗. หนังสือขอใหวินิจฉัยขอบังคับสหกรณ ใหรองนายทะเบียนสหกรณ (ผูอํานวยการสํานักจัดตั้ง   

และสงเสรมิสหกรณ) รบัเปนเจาของเรือ่ง และพิจารณาในเบือ้งตนวาผูรองมีสทิธิตามกฎหมายหรอืไมและเรือ่งทีร่อง

อยูในอาํนาจหนาทีห่รอืไม และจะรบัไววนิจิฉยัตอไปหรอืไม ถาไมรบัไวใหสงคืนสหกรณ ภายใน ๓ วนั ทาํการ นบัแต

วันที่พิจารณาวาไมรับ และใหแจงเหตุผลที่ไมรับไววินิจฉัยดวย กับทั้งใหแนะนําดวยวา ถาสหกรณประสงคจะขอให

วินิจฉัยขอบังคับสหกรณนั้นอีก สหกรณตองดําเนินการอยางไร

 ๘. หนังสือขอใหวินิจฉัยขอบังคับสหกรณที่รับไววินิจฉัยใหมีองคคณะพิจารณาวินิจฉัยสหกรณ 

 ใหรองนายทะเบียนสหกรณเจาของเรื่อง ขอความรวมมือขาราชการสังกัดกรมสงเสริมสหกรณ          

หรือกรมตรวจบัญชีสหกรณ แตงตั้งเปนองคคณะพิจารณาวินิจฉัยเปนคราวๆ หรือเปนการถาวรก็ได องคคณะหนึ่ง

มีไมนอยกวาสามคนแตไมเกินหาคน และตองขอใหนิติกร กลุมนิติการ สํานักงานเลขานุการกรม รวมในองคคณะ

อยางนอยคนหนึ่งดวย

 ๙. การพิจารณาวินิจฉัยตองมีองคคณะครบจํานวนทุกครั้งและดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงให

ละเอียดรอบคอบ และตองพิจารณาวินิจฉัยอยูบนพื้นฐานหลักการ เหตุผลและวัตถุประสงคอันแทจริงของขอบังคับ

นั้น หากองคคณะรองขอใหสงพยานหลักฐานเพ่ิมเติม หรือใหบุคคลใดมาใหคําชี้แจงใหรองนายทะเบียนสหกรณ

เจาของเรื่องเปนผูประสานงานติดตอ

 ๑๐. การพิจารณาวินิจฉัยตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันทําการ และเสนอคําวินิจฉัยนั้น 

ใหรองนายทะเบียนสหกรณ (รองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณที่ไดรับมอบหมายใหดูแลรับผิดชอบสํานักจัดตั้ง                   

และสงเสรมิสหกรณ) เพือ่พจิารณาแจงผูรับเปนหนังสือ โดยไมชกัชา

 ๑๑. คาํวนิจิฉยัขอบงัคบัสหกรณท่ีแจงสหกรณไปแลว ใหรองนายทะเบยีนสหกรณเจาของเรือ่ง สําเนา

หนังสือน้ันสงหัวหนาสวนราชการกรมสงเสริมสหกรณในสวนกลาง กลุมนิติการ และสํานักงานสหกรณจังหวัด          

ทุกจังหวัด เพื่อประโยชนในการสงเสริมแนะนําสหกรณที่อยูในความรับผิดชอบ

 ๑๒. บรรดาคาํวนิจิฉยัขอบงัคบัสหกรณ พยานหลกัฐานประกอบคําวนิจิฉยัใหรองนายทะเบยีนสหกรณ

เจาของเรื่องเก็บรักษาไว ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร

 ๑๓. ใหรองนายทะเบยีนสหกรณ (ผูอาํนวยการสาํนักจดัตัง้และสงเสริมสหกรณ) รกัษาการตามระเบยีบนี้

 

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๖

 (นายบุญมี  จันทรวงศ)

 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

 นายทะเบียนสหกรณ



ประมวลคําสั่ง ระเบียบ และขอกําหนดตามกฎหมายวาดวยสหกรณ

กรมสงเสริมสหกรณ
108

ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ

วาดวย การรับจดทะเบียนขอบังคับชุมนุมสหกรณเกี่ยวกับการกําหนดการออกเสียง

ของผูแทนสหกรณในที่ประชุมใหญของชุมนุมสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๗

______________________

 ตามมาตรา ๑๐๖ แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหชุมนุมสหกรณประชุมใหญโดยผูแทน

สหกรณที่เปนสมาชิกของชุมนุมสหกรณ สหกรณละหนึ่งคน และใหผูแทนสหกรณคนหนึ่งมีเสียงในการลงคะแนน

หนึ่งเสียงหรือจะใหมีเสียงเพิ่มข้ึนตามระบบสัดสวนตามที่กําหนดในขอบังคับสหกรณก็ไดเพื่อใหการดําเนินงาน         

ของชุมนุมสหกรณเปนประโยชนตอชุมนุมสหกรณและสหกรณสมาชิก อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖(๘)         

แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.๒๕๔๒ นายทะเบียนสหกรณจึงกําหนดระเบียบนายทะเบียนสหกรณไว ดังตอไปนี้

 ๑. ระเบยีบน้ีเรยีกวา “ระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ วาดวยการรบัจดทะเบียนขอบงัคบัชมุนมุสหกรณ

เกี่ยวกับการกําหนดการออกเสียงของผูแทนสหกรณในที่ประชุมใหญของชุมนุมสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๗”

 ๒. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

 ๓. ใหชุมนุมสหกรณกําหนดการออกเสียงในการลงคะแนนของผูแทนสหกรณที่เปนสมาชิกในที่        

ประชุมใหญของชุมนุมสหกรณ ในขอบังคับเพื่อขอจดทะเบียนตอนายทะเบียนสหกรณโดยเลือกใชวิธีใดวิธีหนึ่ง       

ดังตอไปนี้ คือ

  ๓.๑ “ผูแทนสหกรณคนหนึ่ง มีสิทธิออกเสียงในการลงคะแนนหนึ่งเสียง” หรือ

  ๓.๒ “ผูแทนสหกรณมีสิทธิออกเสียงในการลงคะแนนตามสัดสวนของจํานวนหุนที่สหกรณ    

สมาชิกถืออยูในชุมนุมสหกรณ โดยใชอัตราสวน……หุน ตอหนึ่งเสียง ถาเศษของอัตราสวนดังกลาวเกินกึ่งหน่ึง        

ใหมีเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง”

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗

 (ลงนาม)  สรพล เถระพัฒน

 (นายสรพล เถระพัฒน)

 รองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

 รองนายทะเบียนสหกรณ ปฏิบัติการแทน

 นายทะเบียนสหกรณ
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ที่ กษ ๑๑๐๘/๔๗ กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐

                ๒๖ กันยายน ๒๕๔๘

เรื่อง ยกเลิกหนังสือเวียนและคําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณ

เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อางถึง หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๐๑/๙๓๙๖ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๓๙

 ตามหนังสือที่อางถึง ไดกําหนดวิธีปฏิบัติในกรณีที่กระทรวงมหาดไทยแบงแยกพื้นที่เขตการปกครอง       

จากพืน้ท่ีอําเภอบางตาํบลไปเปนกิง่อาํเภอ มผีลทาํใหสมาชกิสหกรณอยูในพืน้ท่ีของอาํเภอทีถ่กูแบงแยกไปเปนกิง่อําเภอ

อยูนอกทองทีด่าํเนนิงานของสหกรณ ในทางปฏบิตันิายทะเบยีนสหกรณแนะนาํวาเมือ่แยกเปนกิง่อาํเภอ สหกรณไมตอง

แกไขเพิม่เตมิขอบงัคับเกีย่วกบัทองทีดํ่าเนนิงาน และไมตองเพิม่บทเฉพาะกาลใหสมาชกิสหกรณ หมายรวมถงึสมาชกิเกา

ทีอ่ยูในกิง่อาํเภอโดยใหถือวาทองทีดํ่าเนินงานของสหกรณอยูภายในอาํเภอเมือ่พืน้ทีอ่าํเภอเหลอือยูเทาใดทองทีด่าํเนนิงาน

ของสหกรณกม็อียูเพยีงเทานัน้ สําหรับสมาชิกของสหกรณทีอ่ยูในพ้ืนทีก่ิ่งอําเภอทีไ่ดสทิธกิารเปนสมาชกิภาพมากอนที่

จะแยกพื้นที่อําเภอเปนก่ิงอําเภอ เมื่อแยกพ้ืนที่เปนกิ่งอําเภอแลวสมาชิกดังกลาวก็ยังมีสิทธิการเปนสมาชิกภาพ               

ของสหกรณตามเดิม สหกรณยังคงใหบริการแกสมาชิกเกาที่อยูในพื้นที่ก่ิงอําเภอไดเทาที่จําเปน แตสหกรณไมมีสิทธิ      

รับสมาชิกเพิ่มเติมในพื้นที่ที่เปนเขตปกครองของก่ิงอําเภอใหม เวนแตทายาทของสมาชิกเดิมเพื่อรับภาระหนี้สินของ

สมาชกิเทานัน้

 ในปจจุบันนี้สหกรณไดขยายธุรกิจของสหกรณในดานตางๆ สหกรณจึงมีความจําเปนตองขยายแดน

ดําเนินงาน และรับสมาชิกเพิ่มขึ้นเพื่อใหเกิดความเหมาะสม สอดคลองกับธุรกิจของสหกรณ ในการดําเนินงานของ

สหกรณ สหกรณอาจกําหนดทองที่แดนดําเนินงานไวในขอบังคับหรือไมก็ได สําหรับการรับสมาชิกสหกรณตาม        

พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๓(๗) ใหสหกรณกําหนดเรื่องคุณสมบัติของสมาชิก วิธีการขาดจาก

สมาชิกภาพตลอดจนสิทธิและหนาท่ีของสมาชิกไวในขอบังคับ ดังนั้น การที่สหกรณจะรับสมาชิกซึ่งมีภูมิลําเนาอยู

ในทองที่ใดใหเปนสมาชิกสหกรณจะตองคํานึงถึงความสะดวกรวดเร็วในการติดตอสมาชิก การเอ้ือประโยชนกับ

สมาชิก และคุมคาใชจายในการดําเนินงานสหกรณ

 สําหรับการขยายสาขาของสหกรณ สหกรณอาจขยายสาขาเพื่อดําเนินธุรกิจไดตามความเหมาะสม 

ท้ังนี้ สหกรณจะตองคํานึงถึงคาใชจายและสามารถควบคุมการใหบริการสมาชิกไดทั่วถึง เม่ือสหกรณขยายสาขา       

ไปในทองที่จังหวัดใดใหแจงสหกรณจังหวัดนั้นๆ ทราบดวย

ที่ กษ ๑๑๐๘/๔๗ กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐
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 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจงใหสหกรณจังหวัดแจงสหกรณทราบดวย

 ขอแสดงความนับถือ

 (ลงนาม)   บุญมี จันทรวงศ

 (นายบุญมี จันทรวงศ)

 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ และนายทะเบียนสหกรณ

สํานักจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๕๐๔๒

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๕๐๔๒

E-mail : cpd_cepo@cpd.go.th

www.cpd.go.th
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บันทึกขอความ

สวนราชการ กรมสงเสริมสหกรณ สํานักนายทะเบียนและกฎหมาย โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๖๕๙๕

 http://webhost.cpd.go.th/cepo    E-mail: cpd_rlo@cpd.go.th

ที่      กษ ๑๑๑๕/๙๘๔๗                              วันที่     ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๑

เรื่อง การกําหนดขอบังคับในการขยายทองที่ดําเนินงานหรือคุณสมบัติสมาชิกของสหกรณเครดิตยูเนี่ยน

เรียน ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสหกรณ พื้นที่ ๒

 ตามหนังสือสํานักงานสงเสริมสหกรณ พื้นที่ ๒ ที่ กษ ๑๑๐๗/๒๗๖๓ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 

ขอหารือแนวทางการกําหนดขอบังคับของสหกรณประเภทสหกรณเครดิตยูเนี่ยน กรณีขอขยายทองที่ดําเนินงาน       

หรือคุณสมบัติสมาชิกใหครอบคลุมทั่วประเทศไทย เพื่อใหกําหนดหลักเกณฑมาตรฐานเปนแนวทางในการพิจารณา

รับจดทะเบียนขอบังคับของสหกรณทั่วไป นั้น

 นายทะเบียนสหกรณพิจารณาแลวเหน็วา ตามระเบียบนายทะเบยีนสหกรณ วาดวยการจดัตัง้สหกรณ

ประเภทสหกรณเครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.๒๕๔๘ กําหนดวา “สมาชิกสหกรณอาจประกอบดวยบุคคลทุกสาขาอาชีพ              

ซึ่งมีภูมิลําเนาหรือประกอบอาชีพหลักหรือมีวงสัมพันธอยางหนึ่งอยางใดอยูในเขตทองที่ดําเนินงานของสหกรณ                

ท่ีจะจดัต้ัง โดยใหกาํหนดคณุสมบตัไิวในขอบงัคับของสหกรณ” ดังนัน้ เพ่ือใหเกดิความชัดเจน จงึไดกาํหนดแนวทาง

ปฏิบัติเก่ียวกับการกําหนดขอบังคับเกี่ยวกับทองที่ดําเนินงานและกรอบคุณสมบัติสมาชิก สําหรับสหกรณที่ไดรับ        

จดทะเบียนไวแลวหรือขอจดทะเบียนสหกรณใหมในระดับปฐมภูมิ ดังนี้

 ๑. ทองท่ีดําเนินงาน หมายถึง การกําหนดพื้นที่หรืออาณาเขตที่สหกรณสามารถเปดรับสมาชิก             

ที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในขอบังคับ

 ๒. กรอบคุณสมบัติของสมาชิกสหกรณเครดิตยูเนี่ยนตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณฯ ขางตน        

จะประกอบดวยสมาชกิ ๓ ประเภท ทีส่หกรณตองระบไุวเมื่อแรกตัง้สหกรณในประเภทใดประเภทหนึ่ง โดยใหยึดถือ

ตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

  ๒.๑ กรณีกําหนดกรอบคุณสมบัติใหสมาชิกมีภูมิลําเนาเดียวกันหรืออยู ในชุมชนเดียวกัน                

ใหมีสมาชกิไดทกุสาขาอาชพี แตใหจาํกดัทองทีดํ่าเนินงานหรือคุณสมบติัสมาชกิไวไมเกนิระดับชมุชนหรอืระดับอําเภอ 

เพื่อมิใหสหกรณซึ่งมีวัตถุประสงคเดียวกันมีทองที่ดําเนินงานซํ้าซอนกัน อันจะบังเกิดผลเสียจากการแขงขันกัน           

รับสมาชิกและการดําเนินธุรกิจในลักษณะที่มุงแสวงหาผลกําไรจนเกิดผลกระทบตอระบบสหกรณโดยรวม

  ๒.๒ กรณีกําหนดกรอบคุณสมบัติในการประกอบอาชีพหลักของสมาชิก คุณสมบัติของสมาชิก

จะตองกาํหนดใหเปนผูประกอบอาชพีหลักเชนเดียวกนัหรอืในองคกรเดียวกนัเทานัน้ ทัง้นี ้การกาํหนดทองทีดํ่าเนนิงาน

อาจจะกําหนดไดเทาที่จําเปนแกการรับสมาชิกของสหกรณตามการประกอบอาชีพหลักที่กําหนดหรือองคกรนั้นๆ

 /๒.๓ กรณีกําหนด…
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  ๒.๓ กรณีกําหนดกรอบคุณสมบัติตามวงสัมพันธอยางใดอยางหนึ่งทางสังคม เชน เปนสมาชิก         

ในสมาคมเดียวกัน สหกรณจะตองกําหนดกรอบคุณสมบัติของสมาชิกตามวงสัมพันธดังกลาวในขอบังคับใหชัดเจน 

ทัง้นีก้ารกาํหนดทองทีด่าํเนนิงานจงึอาจจะกําหนดไดเทาทีจ่าํเปนแกการรับสมาชกิของสหกรณตามวงสมัพนัธ ดงักลาว

 ๓. หากสหกรณยังไมไดกําหนดกรอบคุณสมบัติสมาชิกใหเปนไปตามที่กําหนดขางตน จะตองแจง         

ใหสหกรณกําหนดกรอบคุณสมบัติตามแนวทางที่กําหนดใหชัดเจนกอน จึงจะสามารถพิจารณาเก่ียวกับทองท่ี                

ดาํเนินงานได

 จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป

 (นางสาวสุพัตรา  ธนเสนีวัฒน)

 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

 นายทะเบียนสหกรณ
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ที่ กษ ๑๑๑๕/๐๒๒ กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐

             ๔ มีนาคม ๒๕๕๓

เรื่อง ตอบขอหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขยายทองที่ดําเนินงานของสหกรณ

เรียน ผูวาราชการจังหวัดชัยนาท

อางอิง หนังสือจังหวัดชัยนาท ที่ ชน ๐๐๑๐/๑๐๘๗ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๓

สิ่งที่สงมาดวย ๑. สําเนาหนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๑๕/๙๘๔๗ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๑
 ๒. สําเนาหนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๑๕/๐๐๕ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๓
 ๓. สําเนาหนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๑๕/๐๐๙ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๒
 ตามหนงัสอืทีอ่างถงึ จงัหวดัชยันาทแจงวาสหกรณการเกษตรมโนรมย จาํกัด ขอหารอืแนวทางปฏบิตัิ
เก่ียวกับการขยายทองที่ดําเนินงานและการขยายสาขาของสหกรณ ตามนัยหนังสือกรมสงเสริมสหกรณ                         
ที่ กษ ๑๑๐๘/๔๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๘ ความละเอียดแจงแลว นั้น
 นายทะเบียนสหกรณพิจารณาแลวเห็นวา
 ๑. การกําหนดทองที่ดําเนินงานของสหกรณการเกษตร สหกรณจะกําหนดไวในขอบังคับหรือไมก็ได 
แตทั้งนี้ สหกรณตองกําหนดภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูเปนคุณสมบัติหนึ่งของผูที่จะเปนสมาชิกสหกรณในขอบังคับ          
ตามบทบัญญัติมาตรา ๔๓(๗) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งจะกําหนดไดเพียงเขตอําเภอที่สหกรณ
การเกษตรนั้นตั้งอยู โดยใหถือปฏิบัติตามนัยหนังสือตามสิ่งที่สงมาดวย ๑ และ ๒
 ๒. การขยายสาขาหรือการตั้งสํานักงานสาขาตามมาตรา ๔๓(๔) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ           
พ.ศ.๒๕๔๒ และตามนัยหนังสือที่สหกรณขอหารือ ประกอบหนังสือตามส่ิงที่สงมาดวย ๓ จึงสามารถกระทําได           
ในสองลักษณะ คือ
  ๒.๑ การตัง้สาํนกังานสาขา เพ่ือต้ังสํานกังานยอยในการใหบรกิารเกีย่วกบัธรุกจิตางๆ แกสมาชกิ
ของสหกรณในทองที่ดําเนินงานของสหกรณ หรือตามพื้นที่ที่สหกรณเปดรับสมาชิกที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไว               
ในขอบังคับ
  ๒.๒ การตัง้สาํนกังานสาขา เพ่ือต้ังสาํนกังานในการดําเนนิธรุกจิซือ้ขายเพียงอยางเดียวโดยไมถอื
เปนการเปดแดนหรอืขยายพืน้ทีใ่นการรบัสมาชกิ แตเปนไปเพยีงเพือ่การขอจดทะเบยีนภาษมีลูคาเพิม่ตามกฎหมาย
วาดวยภาษี
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจงใหสหกรณจังหวัดทราบเพื่อแจงผูรองทราบตอไป

 
 ขอแสดงความนับถือ

 (ลงนาม)     สาโรจน   เจียมศรีพงษ
 (นายสาโรจน เจียมศรีพงษ)
 ผูอํานวยการสํานักจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ
 รักษาราชการแทน อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
 นายทะเบียนสหกรณ

ที่ กษ ๑๑๑๕/๐๒๒ กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐

สํานักนายทะเบียนและกฎหมาย
โทร ๐ ๒๒๘๒ ๖๕๙๕
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๕๐๔๒
E-mail : cpd_rlo@cpd.go.th
www.cpd.go.th 
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ที่ กษ ๑๑๑๕/๑๑ กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐

                 ๔ เมษายน ๒๕๕๖

เรื่อง การรับจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับเกี่ยวกับการมอบหมายงานในหนาที่ผูจัดการ

เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด

 ดวยไดรับแจงผลการรับจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับจากจังหวัดตางๆ พบวาหลายจังหวัด               

ไดรบัการจดทะเบยีนแกไขเพิม่เตมิขอบงัคบัในประเดน็เกีย่วกบัการมอบหมายในหนาทีผู่จดัการใหแกกรรมการดาํเนนิการ

หรือสมาชิก ซึ่งไมเปนไปตามหลักการบริหารธุรกิจและไมปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายแรงงาน

 นายทะเบยีนสหกรณพจิารณาแลวเหน็วา เพือ่ใหสหกรณสามารถดาํเนนิธุรกจิไดตามหลกัการบริหาร 

ธุรกิจท่ีดีและปฏิบัติเปนไปตามกฎหมายแรงงาน จึงกําหนดแนวทางในการรับจดทะเบียนขอบังคับเกี่ยวกับ                

การมอบหมายและการแตงตั้งผูรักษาการแทนผูจัดการ เพื่อใหสหกรณจังหวัดในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ         

ถือปฏิบัติดังนี้

 ๑. เจตนารมณการกําหนดขอบังคับในเรื่องการมอบหมายงานในหนาที่ผูจัดการ เพ่ือใหสหกรณ             

จัดตั้งใหมที่ยังไมอยูในฐานะที่จะจัดจางผูจัดการหรือเจาหนาที่อื่นได สามารถมอบหมายงานในหนาที่ผูจัดการให

กรรมการปฏบิติัหนาทีฝ่ายจดัการเปนชัว่คราวได แตตองไมเกนิระยะเวลา ๕ ป นบัแตไดรบัจดทะเบยีนสหกรณ และ

เมื่อครบกําหนดระยะเวลาแลว หากยังไมมีการจัดจางผูจัดการ แตสหกรณไดมีการจัดใหมีการจางเจาหนาที่อื่นแลว 

สหกรณจะตองแตงตัง้เจาหนาทีค่นใดคนหนึง่รกัษาการแทนผูจดัการ ทัง้นี ้เพือ่เปนการแยกอาํนาจดาํเนนิงานระหวาง

ฝายบริหารและฝายจัดการออกจากกัน ดังนั้น จึงไมอาจรับจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับใหกับสหกรณที่ดําเนิน

งานมาแลวเกิน ๕ ป หรือสหกรณที่ไดมีการจัดจางหนาที่อื่นไวแลว 

 ๒. กรณรีองนายทะเบยีนสหกรณไดรบัจดทะเบยีนขอบงัคบัในเร่ืองดงักลาวไวแลว หากการมอบหมายงาน

ในหนาที่ผูจัดการใหแกกรรมการดําเนินการหรือสมาชิกนั้น มีการจายคาจางหรือคาตอบแทนในการปฏิบัติหนาที่          

ผูจัดการ ซึ่งจะตองมีการทําสัญญาจางใหเปนไปตามขอบังคับและกฎหมายแรงงาน

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจงใหสหกรณจังหวัดดําเนินการตอไป

 ขอแสดงความนับถือ

 (นายสมชาย  ชาญณรงคกุล)

 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

 นายทะเบียนสหกรณ

ที่ กษ ๑๑๑๕/๑๑ กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐

สํานักนายทะเบียนและกฎหมาย
โทร ๐ ๒๒๘๒ ๖๕๙๕
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๕๐๔๒
ไปรษณียอีเล็กทรอนิกส : cpd_rlo@cpd.go.th
www.cpd.go.th
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ระเบียบกรมสงเสริมสหกรณ

วาดวย ขอหารือการดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ

กรมสงเสริมสหกรณ หรือนายทะเบียนสหกรณ ขอบังคับ

ระเบียบของสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๖

 โดยที่เห็นสมควรใหมีหลักเกณฑและวิธีการพิจารณา คําขอหารือ คําขอวินิจฉัย และคํารองขอใหใช

อํานาจตามกฎหมาย เพื่อใหการปฏิบัติงานการสงเสริมสหกรณดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ

 ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน        

พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕)             

พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงกําหนดระเบียบกรมสงเสริมสหกรณไวดังนี้

 ๑. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมสงเสริมสหกรณวาดวย ขอหารือการดําเนินการตามกฎหมาย 

ระเบยีบ คาํสัง่ ประกาศกรมสงเสริมสหกรณ หรอืนายทะเบยีนสหกรณ ขอบงัคบัระเบยีบของสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๖”

 ๒. ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป การปฏิบัติหรือการดําเนินการใดที่ขัดแยงกับระเบียบนี้ใหใช

ระเบียบนี้แทน

 ๓. ใชระเบียบนี้

 “ขอหารือ” หมายถึง เรื่องที่ขอคําปรึกษาหรือขอคําแนะนําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายวาดวย

สหกรณหรือกฎหมายวาดวยจดัทีด่นิเพือ่การครองชพีในสวนทีว่าดวยนคิมสหกรณแลวแตกรณ ี และรวมถงึระเบยีบ 

คาํสัง่ ประกาศกรมสงเสรมิสหกรณ หรอืนายทะเบยีนสหกรณ ขอบงัคับ และระเบยีบสหกรณทีอ่อกโดยอาศยัอาํนาจ

ตามกฎหมายวาดวยสหกรณ หรอืกฎหมายวาดวยจดัทีดิ่นเพ่ือการครองชพี

 “สหกรณจังหวัด” หมายรวมถึง ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นที่ ๑ และพื้นที่ ๒ ดวย

 “สหกรณ” หมายรวมถึง ชุมนุมสหกรณดวย

 ๔. การพิจารณาขอหารือจะกระทําไดเมื่อ

  (๑) บุคคลทั่วไปมีหนังสือขอหารือเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยสหกรณ หลักเกณฑและวิธีการจัดตั้ง

สหกรณ การบรหิารจดัการของสหกรณ อดุมการณ หลกัการและวธิกีารสหกรณ กฎหมายวาดวยจดัทีดิ่นเพือ่การครองชพี

ในสวนที่วาดวยนิคมสหกรณ หรือหลักเกณฑการจัดที่ดินในนิคมสหกรณ

  (๒) ผูมีสวนเกี่ยวของหรือมีสวนไดเสียกับการดําเนินการสหกรณหรือสงเสริมสหกรณ มีหนังสือ

ขอหารือระเบียบ คําสั่ง ประกาศกรมสงเสริมสหกรณ หรือนายทะเบียนสหกรณ ขอบังคับสหกรณ หรือระเบียบ

สหกรณเฉพาะที่กฎหมายวาดวยสหกรณกําหนดใหนายทะเบียนสหกรณเห็นชอบ
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 ๕. หนังสือขอหารืออยางนอยตองมี

  (๑) ลายมือชื่อของผูหารือพรอมที่อยูสามารถติดตอได

  (๒) มีขอเท็จจริงพอสมควร

  (๓) ในกรณีการหารือตามขอ ๔(๒) ตองระบุดวยวาผูขอหารือมีเหตุที่เกี่ยวของ หรือมีสวนไดเสีย

ในเรื่องที่หารือ

 ๖. หนังสือขอหารือสงถึงอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ ใหกลุมนิติการ สํานักงานเลขานุการกรม             

เปนเจาของเรื่องดําเนินการ ถาสงถึงสหกรณจังหวัดใหกลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณเปนเจาของเรื่องดําเนินการ

 ๗. การพิจารณาขอหารือใหแบงเปนสองขั้นตอน คือ ขั้นตอนการพิจารณารับเรื่องหรือไมรับเรื่อง 

และขั้นตอนการดําเนินการพิจารณาขอหารือ

 ขอหารือที่มีลักษณะตอไปนี้ไมสามารถรับไวดําเนินการได

  (๑) ผูขอหารือไมมีสิทธิตามที่กําหนดในระเบียบนี้

  (๒) ผูขอหารือใชสิทธิขอโดยมิไดปฏิบัติตามหลักเกณฑกําหนดไวในระเบียบนี้

  (๓) ขอหารือไมอยูในอํานาจหนาที่การพิจารณาของกรมสงเสริมสหกรณ

  (๔) ขอหารือในกฎหมายอื่น

 ๘. ขอหารอืใดไมรบัไวดาํเนนิการใหสงคืนพรอมแจงเหตุผลทีไ่มรบัไวดําเนนิการภายในสามวนัทาํการ

นับแตวันที่พิจารณาไมรับไวดําเนินการ แตทั้งนี้ตองไมเกินเจ็ดวันทําการนับแตวันไดรับหนังสือขอหารือและถาเปน

ขอหารือเกี่ยวกับกฎหมายอื่นใหแนะนําผูขอหารือดวยวา หนวยงานใดที่รับผิดชอบโดยตรงในขอหารือนั้น

 ๙. ขอหารือที่ไวดําเนินการใหปฏิบัติดังนี้

  (๑) พิจารณาโดยองคคณะ

  (๒) การพิจารณา ใหพิจารณาจากขอเท็จจริง พยานหลักฐานตางๆ คําชี้แจง และรายงานของ       

ผูที่เกี่ยวของ

  (๓) การพิจารณาใหยึดหลักการและเจตนารมณของกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ                   

กรมสงเสริมสหกรณ หรือนายทะเบียนสหกรณ ขอบังคับ หรือระเบียบสหกรณในเรื่องนั้น

 องคคณะพจิารณาใหมจีาํนวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกนิหาคน ในกรณทีีเ่ปนหนงัสอืขอหารอือธบิดี

กรมสงเสรมิสหกรณ ใหกลุมนติกิาร สํานกังานเลขานกุารกรม นาํเสนออธบิดีกรมสงเสรมิสหกรณกาํหนดองคคณะ

เปนการถาวรหรือเปนคราวๆ ก็ได สวนหนังสือขอหารือสหกรณจังหวัดใหสหกรณจังหวัดตั้งองคคณะพิจารณา             

เชนเดยีวกนั

 ๑๐. องคประชมุขององคคณะพจิารณาตองครบจาํนวนทีก่าํหนดจงึจะประชมุพิจารณาได เม่ือเสรจ็สิน้

การพิจารณาใหสรุปผลการพิจารณาโดยบันทึกประเด็นพิจารณา ขอเท็จจริง ความเห็นและมติไวในรายงาน               

การพิจารณา

 ๑๑. หากมีความจําเปนและเพื่อประโยชนในการพิจารณาขอหารือกลุมนิติการอาจขอใหขาราชการ    

หรือลูกจางจากหนวยงานใดสังกัดกรมสงเสริมสหกรณ มาใหขอมูลขอเท็จจริงตอองคคณะที่พิจารณาขอหารือนั้น

หรือใหสงพยานหลักฐานมาเพือ่ประกอบการพจิารณากไ็ด ขาราชการ ลกูจาง หรอืสวนราชการทีถ่กูรองขอตองให         

ความรวมมอื

 ถาตองใหผูขอหารือ หรือขาราชการในสวนภูมิภาค หรือคูกรณีชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมเปนหนังสือ

ใหเลขานุการกรมทําเปนหนังสือแจงเชิญ ถาไมไดรับคําตอบในเวลาที่กําหนดในหนังสือแจงใหองคคณะพิจารณา      

ไปตามพยานหลักฐานเทาที่ปรากฏ 
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 ใหสหกรณจังหวัดนําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาดําเนินการโดยอนุโลม  

 ๑๒. การพิจารณาคาํขอหารอืหากมปีระเดน็ตองพจิารณาตามกฎหมายอืน่ดวย หามไมใหพิจารณาตอบ

ขอหารอืในประเดน็นัน้ แตใหแนะนาํผูขอหารอืนาํประเด็นดังกลาว ไปหารอืกบัหนวยงานทีม่อีาํนาจหนาทีพิ่จารณา

 ๑๓. การพจิารณาขอหารอืตองดาํเนนิการใหแลวเสร็จโดยไมชกัชา และตองเสนอผลพิจารณาแจงให

ผูขอหารือทราบเปนหนังสือภายในสิบหาวันทําการนับแตวันที่รับเรื่องไวดําเนินการ ถาการพิจารณามีความซับซอน

และตองพิจารณาขอมูล ขอเท็จจริง พยานหลักฐานจํานวนมากใหขยายเวลาไดอีกไมเกินสิบหาวันทําการ และตอง

มีหนังสือแจงเหตุผลพิจารณาไมแลวเสร็จใหผูขอหารือทราบภายในสามวันทําการนับแตวันครบกําหนดเวลาที่ตอง

แจงผลการพิจารณาครั้งแรก

 ๑๔. การแจงผลพิจารณาขอหารือใหรองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณที่ไดรับมอบหมายกํากับดูแล

สํานักงานเลขานุกรม หรือสหกรณจังหวัดแลวแตกรณีเปนผูแจง

 ๑๕. หนงัสอืทีส่หกรณจงัหวดัไดแจงไปตามขอ ๑๔ ตองสงสําเนาใหสํานักงานเลขานุการกรมเพือ่มอบให

กลุมนิติการรับทราบดวย

 หนังสือแจงผลพิจารณาขอหารือใหสํานักงานเลขานุการกรม สําเนาเวียนใหทุกสวนราชการในสังกัด

กรมสงเสริมสหกรณทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคทราบดวย และใหกลุมนิติการเก็บรวบรวมหนังสือนั้นไวทั้งหมด

 ๑๖. ใหเลขานุการกรม และสหกรณจังหวัด รักษาการตามระเบียบนี้

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๖

 (ลงนาม)   บุญมี   จันทรวงศ

 (นายบุญมี จันทรวงศ)

 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
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บันทึกขอความ

สวนราชการ กรมสงเสริมสหกรณ สํานักจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ โทร ๐ ๒๒๘๒ ๖๕๙๕

  http://webhost.cpd.go.th/cepo  E-mail: cpd_cepo@cpd.go.th

ที่ กษ ๑๑๐๘/๕๗๘๘     วันที่    ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๐

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการขอหารือแนวทางการดําเนินงานและการวินิจฉัยขอบังคับของสหกรณ

เรียน สหกรณทุกจังหวัด

  ดวยปรากฏวาในปจจบุนั สาํนกังานสหกรณจงัหวดัมีหนงัสอืขอหารอืแนวทางการดําเนนิงานและการ

วนิจิฉยัขอบงัคบัของสหกรณเปนจํานวนมาก แตชนดิของหนงัสอืทีข่อหารอืไมเปนไปในแนวทางเดยีวกนั ทาํใหไมเปน

มาตรฐานและไมเปนไปตามระเบยีบสาํนกันายรฐัมนตรวีาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และทีแ่กไขเพ่ิมเติม

 กรมสงเสรมิสหกรณพจิารณาแลวเห็นวาเพ่ือใหมีแนวทางปฏบิติัทีช่ดัเจนแนนอน จงึกาํหนดแนวทาง

ปฏบิตัสิาํหรบัการใชชนิดของหนงัสอืในการขอหารอืแนวทางการดําเนนิงานและการวินจิฉยัขอบงัคบัของสหกรณ ดงันี้

 ๑. หนงัสอืขอหารอืแนวทางปฏบิตัทิัว่ไปของสหกรณ สมาชกิสหกรณ และเจาหนาทีส่งเสรมิสหกรณ 

อาทิ แนวทางการดําเนินงาน การปฏิบัติตามกฎหมายสหกรณ ขอบังคับ ระเบียบของสหกรณ และกฎหมายอ่ืน           

ทีเ่กีย่วของซึง่เปนอาํนาจในการแนะนําสงเสริมการดาํเนินงานของกรมสงเสรมิสหกรณ ใหจัดทาํเปนหนงัสอืภายนอก 

(กระดาษตราครฑุ) ระหวางจงัหวดัและกรมสงเสรมิสหกรณ

 ๒. หนังสือขอใหนายทะเบียนสหกรณวินิจฉัยขอบังคับสหกรณ ตามบทบัญญัติมาตรา ๔๕                 

แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหจัดทําเปนหนังสือภายนอก (กระดาษตราครุฑ) ระหวางจังหวัด               

และนายทะเบียนสหกรณ ทั้งนี้ ผูขอคําวินิจฉัยไดจะตองเปนสหกรณเทานั้น และตองปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบ            

นายทะเบียนสหกรณวาดวย การวินิจฉัยขอบังคับสหกรณ พ.ศ.๒๕๔๖ ลงวันวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๖

 ๓. หนงัสอืขอหารอืการใชอาํนาจในฐานะรองนายทะเบยีนสหกรณตามอาํนาจหนาทีท่ีไ่ดรบัมอบอาํนาจ

จากนายทะเบียนสหกรณหรอืตามทีบ่ญัญตัไิวในกฎหมายสหกรณใหจดัทําเปนหนงัสอืภายใน (บันทกึขอความ) ระหวาง

รองนายทะเบยีนสหกรณและนายทะเบยีนสหกรณ

 จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติตอไป

 (ลงนาม)    จิตรกร  สามประดิษฐ

 (นายจิตรกร สามประดิษฐ)

 รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
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