คู่มือสำหรับประชำชน : กำรเลือกตั้งผู้ชำระบัญชีสหกรณ์
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักนำยทะเบียนและกฎหมำย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
มำตรำ 75 แห่งพระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2553ได้กำหนดว่ำ กำรชำระบัญชี
สหกรณ์ ที่เ ลิ ก ตำมมำตรำ 70 แห่ งพระรำชบั ญ ญั ติส หกรณ์ พ.ศ.2542ได้แ ก่ (1) มี เหตุต ำมที่ กำหนดในข้ อบั งคั บ (2)
สหกรณ์มีจำนวนสมำชิกน้อยกว่ำสิบคน(3) ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้เลิก (4) นำยทะเบียนสหกรณ์สั่งให้เลิกตำมมำตรำ 71
แต่ยกเว้นเลิ กตำมกฎหมำยล้ มละลำย (https://drive.google.com/file/d/0B0iAMn3FAZY0cnY5d1dUUWdDYVU/view)
กำหนดกำรแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี ไว้ดังนี้
กรณีที่ 1 เลิกตำม(1) มีเหตุตำมที่กำหนดในข้อบังคับ(2) สหกรณ์มีจำนวนสมำชิกน้อยกว่ำสิบคน(3) ที่ประชุมใหญ่
ลงมติให้เลิกให้สหกรณ์จัดประชุมใหญ่ของมวลสมำชิก เพื่อเลือกตั้งผู้ชำระบัญชี และแจ้งเป็นหนังสือพร้อมสำเนำรำยงำน
กำรประชุมใหญ่ครั้งที่มีมติเลือกตั้งผู้ชำระบัญชีภำยใน 30 วันนับแต่วันที่เลิกสหกรณ์โดยยื่นหนังสือที่สำนักงำนสหกรณ์
จังหวัดหรือสำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร พื้นที่ 1 หรือพื้นที่ 2 ที่สำนักงำนสหกรณ์นั้นตั้งอยู่
กรณีที่ 2 นำยทะเบียนสหกรณ์สั่งให้เลิก ตำมมำตรำ 71 หำกสหกรณ์ยอมรับคำสั่งเลิก ไม่ได้อุทธรณ์คำสั่งต่อ
คณะกรรมกำรพัฒนำสหกรณ์แห่งชำติให้สหกรณ์จัดประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งผู้ชำระบัญชี และแจ้งเป็นหนังสือพร้อมสำเนำ
รำยงำนกำรประชุมใหญ่ครั้งที่มีมติเลือกตั้งผู้ชำระบัญชีภำยใน 30 วันนับแต่วันที่เลิกสหกรณ์โดยยื่นหนังสือที่สำนักงำน
สหกรณ์จังหวัดหรือสำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร พื้นที่ 1 หรือพื้นที่ 2 ที่สำนักงำนสหกรณ์นั้นตั้งอยู่
ส ำนั ก งำนสหกรณ์จั ง หวั ด หรื อ ส ำนั ก งำนส่ ง เสริ ม สหกรณ์ ก รุ ง เทพมหำนคร พื้ น ที่ 1 หรือ พื้ น ที่ 2 ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง เมื่อปรำกฎพบว่ำข้อเท็จจริงตรงกับหลักกฎหมำย จึงประกำศเลิกสหกรณ์ และประกำศแจ้งชื่อผู้ชำระบัญชี
หมำยเหตุ : 1. กรณีคำขอหรือเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำไม่ ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องและไม่อำจแก้ไข
เพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงบันทึกควำมบกพร่องและรำยงำนเอกสำรหลักฐำนร่วมกันพร้อม
กำหนดระยะเวลำให้ ผู้ ยื่ น คำขอดำเนิ น กำรแก้ไขเพิ่มเติมหำกผู้ ยื่นคำขอไม่ดำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำ
ที่กำหนดผู้รับคำขอจะดำเนินกำรคืนคำขอและเอกสำรประกอบพิจำรณำ
2. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะยังไม่พิจำรณำคำขอและยังไม่นับระยะเวลำดำเนินงำนจนกว่ำผู้ยื่นคำขอจะดำเนินกำร
แก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมครบถ้วนตำมบันทึกควำมบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
3. ขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่ มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนถูกต้องตำมที่
ระบุไว้ในคู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ จะมีกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำและกำหนดวันทำสัญญำให้ผู้ยื่นคำขอทรำบภำยใน 7 วันนับแต่วันที่พิจำรณำ
แล้วเสร็จ

ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถำนที่ให้บริกำร
(หมำยเหตุ: (หรือติดต่อทำงไปรษณีย์))
สำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร 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
สถำนที่ให้บริกำร
(หมำยเหตุ: (หรือติดต่อทำงไปรษณีย์))
สำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร 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
สถำนที่ให้บริกำร
(หมำยเหตุ: (หรือติดต่อทำงไปรษณีย์))
สำนักงำนสหกรณ์จังหวัด/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน

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

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

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

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 5 วันทำกำร
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
ยื่นคำขอกำรเลือกตั้งผู้ชำระบัญชีพร้อมเอกสำรหลักฐำน และ
เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วนของข้อควำมและ
เอกสำร
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือ ส่วนภูมิภาค สานักงาน
สหกรณ์จังหวัด / กรุงเทพมหานคร สานักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 หรือ พื้นที่ 2))
2) กำรพิจำรณำ
- ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ตรงตำมหลักกฎหมำย
- พิจำรณำวิเครำะห์คุณสมบัติของผู้ชำระบัญชี และควำม

ระยะเวลำ
1 วันทำกำร

ส่วนที่รับผิดชอบ
กรมส่งเสริมสหกรณ์

3 วันทำกำร

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ลำดับ

3)

ขั้นตอน
เหมำะสม
- จัดทำเอกสำรเพื่อเสนออนุมัติลงนำม
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือ ส่วนภูมิภาค สานักงาน
สหกรณ์จังหวัด / กรุงเทพมหานคร สานักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 หรือ พื้นที่ 2))
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
นำยทะเบียนสหกรณ์ลงนำมและเจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำรออก
เอกสำรและประกำศแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีสหกรณ์ และบันทึก
ในระบบจดทะเบียนสหกรณ์
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือ ส่วนภูมิภาค สานักงาน
สหกรณ์จังหวัด / กรุงเทพมหานคร สานักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 หรือ พื้นที่ 2))

ระยะเวลำ

ส่วนที่รับผิดชอบ

1 วันทำกำร

กรมส่งเสริมสหกรณ์

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) หนังสือสหกรณ์
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) รำยงำนกำรประชุมใหญ่ครั้งที่มีมติเลือกตั้งผู้ชำระบัญชี
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 2 ชุด
หมำยเหตุ (กรณีมีกำรเลือกตั้งผู้ชำระบัญชี)
3) แบบตรวจสอบคำขอและบันทึกข้อบกพร่องสำหรับคู่มือกำรเลือกตั้ง
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีส่งทำงไปรษณีย์ให้แนบมำประกอบ)
ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) ไม่มีค่ำธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-

-

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 0 บำท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) ณ สำนักงำนสหกรณ์จังหวัด/สำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร พื้นที่ 1 หรือ พื้นที่ 2
(หมายเหตุ: (ที่ยื่นคาขอ))
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 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))
4) 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
1) คำแนะนำกำรเลิกสหกรณ์
(หมายเหตุ: -)
หมำยเหตุ
-

ชื่อแบบฟอร์ม

เอกสารฉบับนีด
้ าวน์โหลดจากเว็บไซต์ศน
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www.info.go.th
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