
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรเลือกตั้งผู้ช ำระบัญชีสหกรณ์ 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักนำยทะเบียนและกฎหมำย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

มำตรำ 75 แห่งพระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2553ได้ก ำหนดว่ำ กำรช ำระบัญชี
สหกรณ์ที่เลิกตำมมำตรำ 70 แห่งพระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542ได้แก่ (1) มีเหตุตำมที่ก ำหนดในข้อบังคับ (2) 
สหกรณ์มีจ ำนวนสมำชิกน้อยกว่ำสิบคน(3) ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้เลิก (4) นำยทะเบียนสหกรณ์สั่งให้เลิกตำมมำตรำ 71 
แต่ยกเว้นเลิกตำมกฎหมำยล้มละลำย (https://drive.google.com/file/d/0B0iAMn3FAZY0cnY5d1dUUWdDYVU/view) 
ก ำหนดกำรแต่งตั้งผู้ช ำระบัญชี ไว้ดังนี้ 

กรณีท่ี 1 เลิกตำม(1) มีเหตุตำมท่ีก ำหนดในข้อบังคับ(2) สหกรณ์มีจ ำนวนสมำชิกน้อยกว่ำสิบคน(3) ที่ประชุมใหญ่
ลงมติให้เลิกให้สหกรณ์จัดประชุมใหญ่ของมวลสมำชิก เพ่ือเลือกตั้งผู้ช ำระบัญชี และแจ้งเป็นหนังสือพร้อมส ำเนำรำยงำน
กำรประชุมใหญ่ครั้งที่มีมติเลือกตั้งผู้ช ำระบัญชีภำยใน 30 วันนับแต่วันที่เลิกสหกรณ์โดยยื่นหนังสือที่ส ำนักงำนสหกรณ์
จังหวัดหรือส ำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร พ้ืนที่ 1 หรือพ้ืนที่ 2 ที่ส ำนักงำนสหกรณ์นั้นตั้งอยู่ 

กรณีที่ 2 นำยทะเบียนสหกรณ์สั่งให้เลิก ตำมมำตรำ 71 หำกสหกรณ์ยอมรับค ำสั่งเลิก ไม่ได้อุทธรณ์ค ำสั่งต่อ
คณะกรรมกำรพัฒนำสหกรณ์แห่งชำติให้สหกรณ์จัดประชุมใหญ่เพ่ือเลือกตั้งผู้ช ำระบัญชี และแจ้งเป็นหนังสือพร้อมส ำเนำ
รำยงำนกำรประชุมใหญ่ครั้งที่มีมติเลือกตั้งผู้ช ำระบัญชีภำยใน 30 วันนับแต่วันที่เลิกสหกรณ์โดยยื่นหนังสือที่ส ำนักงำน 
สหกรณ์จังหวัดหรือส ำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร พ้ืนที่ 1 หรือพ้ืนที่ 2 ที่ส ำนักงำนสหกรณ์นั้นตั้งอยู่ 

ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหรือส ำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร พ้ืนที่ 1 หรือพ้ืนที่ 2 ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง เมื่อปรำกฎพบว่ำข้อเท็จจริงตรงกับหลักกฎหมำย จึงประกำศเลิกสหกรณ์ และประกำศแจ้งชื่อผู้ช ำระบัญชี  
  หมำยเหตุ : 1. กรณีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องและไม่อำจแก้ไข
เพ่ิมเติมได้ในขณะนั้นผู้รับค ำขอและผู้ยื่นค ำขอจะต้องลงบันทึกควำมบกพร่องและรำยงำนเอกสำรหลักฐำนร่วมกันพร้อม
ก ำหนดระยะเวลำให้ผู้ยื่นค ำขอด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติมหำกผู้ยื่นค ำขอไม่ด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำ  
ที่ก ำหนดผู้รับค ำขอจะด ำเนินกำรคืนค ำขอและเอกสำรประกอบพิจำรณำ 

2. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะยังไม่พิจำรณำค ำขอและยังไม่นับระยะเวลำด ำเนินงำนจนกว่ำผู้ยื่นค ำขอจะด ำเนินกำร
แก้ไขค ำขอหรือยื่นเอกสำรเพ่ิมเติมครบถ้วนตำมบันทึกควำมบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว 

3. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนถูกต้องตำมที่
ระบุไว้ในคู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้ว 

ทั้งนี้ จะมีกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำและก ำหนดวันท ำสัญญำให้ผู้ยื่นค ำขอทรำบภำยใน 7 วันนับแต่วันที่พิจำรณำ
แล้วเสร็จ 

 
 
 
 



ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 สถำนที่ให้บริกำร 
(หมำยเหตุ: (หรือติดต่อทำงไปรษณีย์))  
ส ำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร พื้นที่ 1 เลขที่ 20 
อำคำรกรมหมื่นพิทยำลงกรณ์ ชั้น 3 ถนนพิชัย เขตดุสิต 
กรุงเทพมหำนคร รหัสไปรษณีย์ 10200 โทรศัพท์ 0 2241 
5902, 0 2241 5903 
โทรสำร 0 2243 3194 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : 
cpd_cpoa1@cpd.go.th/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน  

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 สถำนที่ให้บริกำร 
(หมำยเหตุ: (หรือติดต่อทำงไปรษณีย์))  
ส ำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร พื้นที่ 2 เลขที่ 
352 ถนนสีหบุรำนุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี 
กรุงเทพมหำนคร รหัสไปรษณีย์ 10510 โทรศัพท์ 0 2914 
5767, 0 2914 5412, 0 2914 5770 
โทรสำร 0 2540 7230 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : 
cpd_cpoa2@cpd.go.th/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน  

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 สถำนที่ให้บริกำร 
(หมำยเหตุ: (หรือติดต่อทำงไปรษณีย์))  
ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน  

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 5 วันท ำกำร 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ยื่นค ำขอกำรเลือกตั้งผู้ช ำระบัญชีพร้อมเอกสำรหลักฐำน และ
เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วนของข้อควำมและ
เอกสำร 
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู้รับผดิชอบคือ ส่วนภูมิภาค ส านักงาน
สหกรณ์จังหวัด / กรุงเทพมหานคร ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 หรอื พื้นที่ 2))  

1 วันท ำกำร กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 

2) กำรพิจำรณำ 
- ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ตรงตำมหลักกฎหมำย 
- พิจำรณำวิเครำะห์คุณสมบัติของผู้ช ำระบัญชี และควำม

3 วันท ำกำร กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
เหมำะสม 
- จัดท ำเอกสำรเพ่ือเสนออนุมัติลงนำม 
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู้รับผดิชอบคือ ส่วนภูมิภาค ส านักงาน
สหกรณ์จังหวัด / กรุงเทพมหานคร ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 หรอื พื้นที่ 2))  

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
นำยทะเบียนสหกรณ์ลงนำมและเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรออก
เอกสำรและประกำศแต่งตั้งผู้ช ำระบัญชีสหกรณ์ และบันทึก
ในระบบจดทะเบียนสหกรณ์ 
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู้รับผดิชอบคือ ส่วนภูมิภาค ส านักงาน
สหกรณ์จังหวัด / กรุงเทพมหานคร ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 หรอื พื้นที่ 2))  

1 วันท ำกำร กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
1) 

 
หนังสือสหกรณ์ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

2) 
 

รำยงำนกำรประชุมใหญ่ครั้งที่มีมติเลือกตั้งผู้ช ำระบัญชี 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 2 ชุด 
หมำยเหตุ (กรณีมีกำรเลือกตั้งผู้ช ำระบัญชี) 

- 

3) 
 

แบบตรวจสอบค ำขอและบันทึกข้อบกพร่องส ำหรับคู่มือกำรเลือกตั้ง
ผู้ช ำระบัญชีสหกรณ์ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีส่งทำงไปรษณีย์ให้แนบมำประกอบ) 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
1) ไม่มีค่ำธรรมเนียม 

(หมายเหตุ: -)  
 ค่ำธรรมเนียม 0 บำท 
  
 



ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ณ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด/ส ำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร พื้นที่ 1 หรือ พื้นที่ 2 
(หมายเหตุ: (ที่ยื่นค าขอ))  

2) ศูนย์ประสำนรำชกำร กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
(หมายเหตุ: (เลขที่ 12  ถนนกรุงเกษม  แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 
10200 โทรศัพท์ 0 2281 3095, 0 2281 1900 / www.cpd.go.th))  

3) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ 
(หมายเหตุ: (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด 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 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (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 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1) ค ำแนะน ำกำรเลิกสหกรณ์ 

(หมายเหตุ: -)  
 
หมำยเหตุ 
- 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 28/09/2561 

 
 

 

http://www.info.go.th/

