คู่มือสำหรับประชำชน : กำรอนุมัติงบดุลของผู้ชำระบัญชีสหกรณ์ กรณีที่ประชุมใหญ่ไม่ครบองค์ประชุม
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักนำยทะเบียนและกฎหมำย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
- ตำมควำมในมำตรำ 80 แห่ ง พระรำชบั ญ ญั ติ ส หกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พ.ศ. 2553
(https://drive.google.com/file/d/0B0iAMn3FAZY0cnY5d1dUUWdDYVU/view) บั ญ ญั ติ ว่ ำผู้ ช ำระบั ญชี ต้ อ ง
ทำงบดุลของสหกรณ์โดยไม่ชักช้ำ และให้นำยทะเบียนสหกรณ์ตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบงบดุลนั้น เมื่อผู้ส อบบัญชีรับรอง
งบดุลแล้ว ให้ผู้ชำระบัญชีเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่เพื่ออนุมัติแล้วเสนองบดุลนั้นต่อนำยทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีที่กำร
ประชุมใหญ่ไม่ครบองค์ประชุม ให้ผู้ชำระบัญชีเสนองบดุลต่อนำยทะเบียนสหกรณ์เพื่ออนุมัติ
- จำกหลักกฎหมำยดังกล่ำว เมื่อผู้ชำระบัญชีดำเนินกำรตำมแนวทำงกำรชำระบัญชี โดยจัดทำงบดุลของสหกรณ์และ
ได้รับกำรรับรองจำกผู้สอบบัญชีแล้วให้ดำเนินกำรตำมลำดับขั้นตอน คือ เสนองบดุลที่ได้รับกำรรับรองจำกผู้สอบบัญชีให้
ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์พิจำรณำอนุมัติก่อน แล้วจึงเสนอต่อไปยังนำยทะเบียนสหกรณ์ กรณีที่ไม่สำมำรถประชุมใหญ่ได้
เนื่องจำกสมำชิกมำร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตำมมำตรำ 80 วรรคสำม แห่งพระรำชบัญญัติสหกรณ์ ผู้ชำระบัญชี
จะต้องปฏิบัติตำมคู่มือสำหรับประชำชนฉบับนี้ กล่ำวคือ ผู้ชำระบัญชีเสนองบดุลที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองแล้วต่อ
นำยทะเบียนสหกรณ์เพื่ออนุมัติ โดยยื่นคำขออนุมัติงบดุลสหกรณ์กรณีที่ประชุมใหญ่ไม่ครบองค์ประชุมพร้อมเอกสำร ไปยัง
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1-10 ที่สำนักงำนสหกรณ์แห่งนั้นตั้งอยู่ ในฐำนะพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่มีอำนำจ
หน้ำที่ปฏิบัติกำรแทนนำยทะเบียนสหกรณ์
หมำยเหตุ : 1. กรณีคำขอหรือเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง และไม่อำจแก้ไข
เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงบันทึกควำมบกพร่องและรำยงำนเอกสำรหลักฐำน ร่วมกันพร้อม
กำหนดระยะเวลำให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติม หำกผู้ยื่นคำขอไม่ ดำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่
กำหนดผู้รับคำขอจะดำเนินกำรคืนคำขอและเอกสำรประกอบพิจำรณำ
2. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะยังไม่พิจำรณำคำขอและยังไม่นับระยะเวลำดำเนินงำนจนกว่ำผู้ยื่นคำขอจะดำเนินกำร
แก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมครบถ้วนตำมบันทึกควำมบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
3. ขั้นตอนกำรดำเนินงำน ตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนถูกต้องตำมที่
ระบุไว้ในคู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ จะมีกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ยื่นคำขอทรำบภำยใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจำรณำแล้วเสร็จ
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถำนที่ให้บริกำร
(หมำยเหตุ: (หรือติดต่อทำงไปรษณีย์))
สำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ 1 – 10 ทั่วประเทศ/ติดต่อ
ด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 17 วันทำกำร
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
1. ผู้ชำระบัญชียื่นคำขออนุมัติงบดุลสหกรณ์ กรณีที่ประชุม
ใหญ่ไม่ครบองค์ประชุมพร้อมเอกสำรหลักฐำนประกอบกำร
ยื่นคำขอตำมคู่มือนี้
2. เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมครบถ้วน ถูกต้องของเอกสำรใน
เบื้องต้น
(หมายเหตุ: (สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ 1 - 10 ทั่ว
ประเทศ))
2) กำรพิจำรณำ
1. พิจำรณำ วิเครำะห์ควำมถูกต้องของรำยกำรในงบดุลและ
รำยละเอียดประกอบงบดุลทุกรำยกำร
2. พิจำรณำรำยละเอียดประกอบรำยกำรทรัพย์สินทุกรำยกำร
3. พิจำรณำรำยงำนของผู้สอบบัญชี
4. พิจำรณำเอกสำรประกอบกำรประชุมใหญ่ของผู้ชำระบัญชี
(หมายเหตุ: (สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ 1-10 ทั่ว
ประเทศ))
3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
นำยทะเบียนสหกรณ์ลงนำมอนุมัติงบดุลของผู้ชำระบัญชีใน
กรณีที่ประชุมใหญ่ไม่ครบองค์ประชุม
(หมายเหตุ: (สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1-10 ทั่ว
ประเทศ))
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) คำสั่งแต่งตั้งเป็นผู้ชำระบัญชีของสหกรณ์
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ -

ระยะเวลำ
1 วัน

ส่วนที่รับผิดชอบ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

15 วัน

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

1 วัน

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมกำรปกครอง

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
3) หนังสือคำขออนุมัติงบดุลของสหกรณ์ กรณีที่ประชุมใหญ่ไม่ครบ
องค์ประชุม
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ 4) งบดุล ณ วันรับมอบทรัพย์สินและรำยละเอียดประกอบ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (ที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว)
5) รำยละเอียดประกอบรำยกำรทรัพย์สินทุกรำยกำร
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ 6) รำยงำนของผู้สอบบัญชี
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 7) หนังสือเชิญประชุมใหญ่
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 8) รำยงำนกำรประชุมใหญ่ของสหกรณ์ที่ไม่ครบองค์ประชุม
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) ศูนย์บริกำรประชำชน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

-

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

-

-

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)

ลำดับ
2)
3)
4)

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
(หมายเหตุ: (ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10200
โทรศัพท์ 0 2016 8888/www.cad.go.th))
สำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ 1-10 ทั่วประเทศ
(หมายเหตุ: (ณ สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ 1 - 10 ที่ยื่นคาขอ))
ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
(หมายเหตุ: (สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลคลองเกลือ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
หมำยเหตุ
-

เอกสารฉบับนีด
้ าวน์โหลดจากเว็บไซต์ศน
ู ย์รวมข ้อมูลการติดต่อราชการ
www.info.go.th
วันทีค
่ ม
ู่ อ
ื มีผลบังคับใช ้: 28/09/2561

