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คํานํา

 ดวยกรมสงเสริมสหกรณมนีโยบายใหรวบรวมคําสัง่ ระเบยีบ ประกาศ คําแนะนาํของนายทะเบยีนสหกรณ 
ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่เก่ียวของตามกฎหมายวาดวยสหกรณและกฎหมายอ่ืน เพื่อจัดพิมพเผยแพรสําหรับ           
การแนะนําสงเสริม และเปนแนวทางในการดําเนินงานของสหกรณ

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

 กรมสงเสริมสหกรณ หวังเปนอยางยิ่งวาประมวลคําสั่ง ระเบียบ และขอกําหนดตามกฎหมายวาดวย
สหกรณ เลมนี้ จะเปนประโยชนตอผูปฏิบัติงาน และบุคลากรที่เกี่ยวของกับงานสหกรณตลอดจนผูสนใจที่จะศึกษา 
สําหรับนําไปใชในการปฏิบัติงานตอไป

 สํานักนายทะเบียนและกฎหมาย
 กรมสงเสริมสหกรณ
 สิงหาคม ๒๕๕๙
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การแตงตั้งและมอบอํานาจ

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

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

นายทะเบียนสหกรณ

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

การสงเสริมสหกรณ

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

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

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

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

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

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

 สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 (ลงนาม)    ธีระ วงศสมุทร

 (นายธีระ วงศสมุทร)
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
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คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ
ที่ ๑๓๐/๒๕๕๕

เรื่อง แตงตั้งรองนายทะเบียนสหกรณ

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

 สั่ง ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๕

 สมชาย ชาญณรงคกุล
 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
 นายทะเบียนสหกรณ 
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คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ
ที่ ๕๕๖/๒๕๕๐

เรื่อง มอบอํานาจใหรองนายทะเบียนสหกรณปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ

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

 สั่ง ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐

 สุพัตรา ธนเสนีวัฒน
 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
 นายทะเบียนสหกรณ
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คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ
ที่ ๑๓๑/๒๕๕๕

เรื่อง มอบอํานาจใหรองนายทะเบียนสหกรณปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ

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

 สั่ง ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๕

 สมชาย ชาญณรงคกุล
 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
 นายทะเบียนสหกรณ
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คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ
ที่ ๑๔/๒๕๕๘ 

เรื่อง มอบอํานาจหนาที่ใหพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ

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

 สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

 วิณะโรจน ทรัพยสงสุข
 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
 นายทะเบียนสหกรณ
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บันทึกขอความ

สวนราชการ กรมสงเสริมสหกรณ สํานักจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๖๕๙๕

ที่  กษ ๑๑๐๘/๑๕                                       วันที่   ๒๖ เมษายน ๒๕๕๐ 

เรื่อง มอบอํานาจในการรับทราบระเบียบตางๆ ของสหกรณแทนนายทะเบียนสหกรณ

เรียน สหกรณจังหวัดทุกจังหวัด

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

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

 (ลงนาม)   สุพัตรา ธนเสนีวัฒน

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

            ๔ ธันวาคม ๒๕๓๙

เรื่อง มอบอํานาจการใหความเห็นชอบระเบียบตางๆ ของสหกรณแทนกรมสงเสริมสหกรณ

เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่สงมาดวย สําเนาหนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๐๙/๑๒๔๙๘ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๓๗

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

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

 อนึ่ง ถาผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควรจะมอบอํานาจตอไปใหสหกรณจังหวัดปฏิบัติราชการแทน               
กใ็หกระทําได สาํหรบัสาํเนาระเบยีบท่ีใหความเห็นชอบแลว เหน็ควรเกบ็ไวเปนหลกัฐานทีส่าํนกังานสหกรณจงัหวัด 
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

 จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ

 ขอแสดงความนับถือ

 (ลงนาม)   พีรรัตน อังกุรรัต

 (นางสาวพีรรัตน อังกุรรัต)
 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

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

ที่กษ ๑๑๐๑/๑๕๗๗๕ กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐
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การกํากับดูแลสหกรณ

การตรวจการสหกรณ

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

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

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

พ.ศ. ๒๕๔๓

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

ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ
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 ขอ ๑๐. ผู ถือบัตรประจําตัวผูปฏิบัติการตามกฎหมายสหกรณมีอํานาจทําการตรวจสอบสหกรณ           
เฉพาะสหกรณที่ตนมีอํานาจตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ เทานั้น

 ใหไว ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 

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

ตามกฎหมายสหกรณ 
พ.ศ. ๒๕๔๓

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

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

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

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

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

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

เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชนของผูยื่นคําขอ

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

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

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

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

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

มีความประสงคจะขอมีบัตรประจําตัวผูปฏิบัติการตามกฎหมายสหกรณ ตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ

วาดวยบัตรประจําตัวผูปฏิบัติการตามกฎหมายสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๓

 กรณี

   ๑. ขอมีบัตรครั้งแรก

   ๒. ขอใหบัตรใหม เนื่องจาก         บัตรหมดอายุ        บัตรหายหรือถูกทําลาย

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

   ๓. ขอเปลี่ยนบัตรเนื่องจาก  เปลี่ยนตําแหนง/เลื่อนระดับ/เลื่อนยศ

     เปลี่ยนชื่อ  เปลี่ยนสกุล         เปลี่ยนชื่อและเปลี่ยนสกุล

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

   ไดแนบรูปถายสองใบมาพรอมกับคําขอนี้แลว และ      หลักฐานอื่น ๆ (ถามี) 

   ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ

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

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

(ดานหนา)

บัตรประจําตัว

ผูปฏิบัติการตามกฎหมายสหกรณ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ

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

(ดานหลัง)
 

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

๕.๔ ซ.ม

๕.๔ ซ.ม

๘.๔ ซ.ม

๘.๔ ซ.ม

ติดรูปถายขนาด 
๓x๔ สีหรือ
ขาวดํา

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

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

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

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

ผูออกบัตร

(๑)

(๒)

(๓)
(๔)
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คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ 
ที่ ๘/๒๕๕๙

เรื่อง กําหนดอํานาจหนาที่ของผูตรวจการสหกรณ

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

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

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

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

 สั่ง ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

 (ลงนาม)  วิณะโรจน ทรัพยสงสุข

 (นายวิณะโรจน ทรัพยสงสุข) 
 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
 นายทะเบียนสหกรณ
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แบบรายงานการตรวจสอบกิจการและฐานะการเงิน

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

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

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

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

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

รายการที่ตรวจสอบ ขอเท็จจริงที่ตรวจพบ (ระบุรายละเอียด)
ขอเสนอความเห็น/

วิธีการแกไข

ระยะเวลา
ที่ควรใหแกไข

(วัน)

 จึงเรียนนายทะเบียนสหกรณ มาเพื่อโปรดพิจารณา

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

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

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

ขอพิจารณานายทะเบียนสหกรณ

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

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

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

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

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

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

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

ฯลฯ
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ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ
วาดวยผูตรวจการสหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๙

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

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

 ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

 (ลงนาม)   วิณะโรจน ทรัพยสงสุข

 (นายวิณะโรจน ทรัพยสงสุข)
 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
 นายทะเบียนสหกรณ



ประมวลคําสั่ง ระเบียบ และขอกําหนดตามกฎหมายวาดวยสหกรณ

กรมสงเสริมสหกรณ
26

การฟองคดีแทน/การสั่งการใหแกไขขอบกพรองของสหกรณ

 พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒

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

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

หรือของสมาชิก

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

เสื่อมเสียผลประโยชนของสหกรณหรือของสมาชิก

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

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

 (ลงนาม)  วิณะโรจน ทรัพยสงสุข

 (นายวิณะโรจน ทรัพยสงสุข)
 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
 นายทะเบียนสหกรณ
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(สําเนา)

ที่ กษ ๑๑๐๑/ว ๒  กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐

        ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๑

เรื่อง การดําเนินการกรณีสหกรณไดรับความเสียหาย

เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด

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

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

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจงใหสหกรณจังหวัดทราบ และมอบหมายใหเจาหนาที่สงเสริมสหกรณที่มีหนาที่
รับผิดชอบแนะนําแกสหกรณตอไป

 ขอแสดงความนับถือ

 (ลงชื่อ) วัลลภ วิทยประพัฒน 
   (นายวัลลภ วิทยประพัฒน)
   อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

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

        ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง การปฏิบัติกรณีกระทําโดยทุจริตตอสหกรณ

เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่สงมาดวย รางตัวอยางหนังสือสั่งการ                จํานวน ๑ ชุด

 ดวยปรากฏวามีการกระทําโดยทุจริตในการดําเนินกิจการของสหกรณ อันเปนเหตุใหสหกรณ                      
มีความบกพรอง เสือ่มเสียผลประโยชนหรอืเกดิความเสียหาย สงผลใหสหกรณขาดสภาพคลอง ไมสามารถดาํเนนิกจิการ
ใหความชวยเหลือสมาชิกไดตามวัตถุประสงคในการจัดตั้ง หรือไมสามารถปฏิบัติตามสัญญากับสมาชิก

 การกระทําโดยทุจรติ หมายถึง บุคคลใดเอาไปหรอืสนบัสนนุใหเอาไปซึง่ทรพัยสนิของสหกรณหรอืกระทาํ
การอยางใด เพื่อแสวงหาผลประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอื่น อันเปนความผิด         
ทางอาญาไมวาจะเปนความผิดตอแผนดินหรือเปนความผิดตอสวนตัว

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

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

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจงใหสหกรณจังหวัดถือปฏิบัติตอไป

 ขอแสดงความนับถือ

 (ลงนาม)  วิณะโรจน ทรัพยสงสุข

 (นายวิณะโรจน ทรัพยสงสุข)
 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

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

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

กลาวโทษเอง)
 - การรองทุกขกลาวโทษตามมาตรา ๑๗ ประกอบมาตรา ๑๓๐ (กรณีผูออกคําสั่งมอบอํานาจใหผูอื่น

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

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

คําสั่งมอบอํานาจใหผูอื่นเปนผูรองทุกขกลาวโทษ)
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รางตัวอยางหนังสือสั่งการตามมาตรา ๑๗ (ขอเชิญชี้แจงขอเท็จจริง)

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

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

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

เรื่อง ขอเชิญชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ  

เรียน                             

 ดวย                                         

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

 ขอแสดงความนับถือ  

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

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

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

ของสหกรณ หรือเหตุอื่น ซึ่งอาจเปนการดําเนินการหรืองดเวนการดําเนินการที่ไมชอบ แตขอเท็จจริงนั้นไมชัดแจง ไม
สามารถพิจารณาได

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

รางตัวอยางหนังสือสั่งการตามมาตรา ๑๗ (ขอเชิญชี้แจงขอเท็จจริง)

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

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

๑

๒

๓

๔

๔

๔
๕

๑

๓

๕

๒

๔
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รางตัวอยางหนังสือสั่งการตามมาตรา ๑๗ (ใหจัดสงเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงาน)

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

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

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

เรื่อง ขอใหจัดสงเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงานสหกรณ/รายงานการประชุม  

เรียน                            

 ดวย                                         

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

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

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

 อนึง่ หากทานไมจดัสงเอกสารตามท่ีระบ ุอาจถกูดาํเนินการตามมาตรา ๑๓๐ แหงพระราชบญัญตัสิหกรณ 
พ.ศ. ๒๕๔๒

 จึงเรียนมาเพื่อดําเนินการภายในกําหนดตอไป

 ขอแสดงความนับถือ  

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

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

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

หรอืเหตอุืน่ ซึง่อาจเปนการดาํเนินการหรืองดเวนการดาํเนนิการท่ีไมชอบ แตขอเทจ็จรงิน้ันไมชดัแจง ไมสามารถพจิารณาได
หมายถึง ระบุประเด็นตาม ๒
หมายถึง สถานที่จัดสงเอกสาร

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

รางตัวอยางหนังสือสั่งการตามมาตรา ๑๗ (ใหจัดสงเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงาน)

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

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

๑

๒

๓

๔
๕

๕

๑

๓

๕

๒

๔
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รางตัวอยางหนังสือรองทุกขกลาวโทษตามมาตรา ๑๗ ประกอบมาตรา ๑๓๐
(กรณีผูออกคําสั่งเปนผูรองทุกขกลาวโทษเอง)

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

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

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

เรื่อง รองทุกขกลาวโทษกับพนักงานสอบสวน  

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

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

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

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

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

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

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

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

พ.ศ. ๒๕๔๒ และความผดิฐานขดัคาํสัง่ของเจาพนกังาน ซึง่สัง่การตามอาํนาจทีมี่กฎหมายใหไวตามประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา ๓๖๘

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
 ขอแสดงความนับถือ  

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

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

หมายเหตุ

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

 หมายถึง ไมมาชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ หรือไมสงเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงาน / รายงานการประชุม

(กรณีผูออกคําสั่งเปนผูรองทุกขกลาวโทษเอง)

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

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

๑

๒

๓

๓

๓

๔
๕ ๖

๑

๓

๕

๒

๔

๖
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รางตัวอยางหนงัสอืรองทกุขกลาวโทษตามมาตรา ๑๗ ประกอบมาตรา ๑๓๐ (กรณีผูออกคาํสัง่เปนผูรองทุกขกลาวโทษ)

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

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

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

เรื่อง รองทุกขกลาวโทษกับพนักงานสอบสวน  

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

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

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

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
 ขอแสดงความนับถือ  

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

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

รางตัวอยางหนงัสอืรองทกุขกลาวโทษตามมาตรา ๑๗ ประกอบมาตรา ๑๓๐ (กรณีผูออกคาํสัง่เปนผูรองทุกขกลาวโทษ)

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

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

๑

๒
๓

๔

๔

๔

๕ ๖

๗

๑

๓

๕

๗

๒

๔

๖
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รางตัวอยางหนังสือมอบอํานาจ

หนังสือมอบอํานาจ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

เจาพนักงานซึ่งสั่งการตามอํานาจที่มีกฎหมายใหไว ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๖๘

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

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

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

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

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

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

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

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

หมายเหตุ

 หมายถึง ฐานะของผูออกคําสั่ง (เชน ผูตรวจการสหกรณ / รองนายทะเบียนสหกรณ / นายทะเบียนสหกรณ)

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

สมาชิกสหกรณ)

 หมายถึง ที่อยู หรือสถานที่ทํางาน ของผูที่รับคําสั่ง

 หมายถึง กรณีความผิดตามมาตรา ๑๗, ๑๘, ๒๑ หรือ ๒๒

๑

๑

๑

๒

๓ ๔

๑

๓

๒

๔
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รางตัวอยางคําสั่งเพิกถอนมติที่ประชุมตามมาตรา ๒๐

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

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

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

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

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

 ทัง้นี ้หากทานประสงคอทุธรณหรือโตแยงคาํสัง่นี ้ใหยืน่อทุธรณหรอืโตแยงคาํสัง่ดงักลาวตอคณะกรรมการ
พฒันาการสหกรณแหงชาตไิด ภายใน ๓๐ วนั นบัแตวนัทีร่บัทราบคาํสัง่นี้

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

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

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

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

๑

๑

๑

๒

๓

๔

๕

๑

๓

๕

๒

๔
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รางตัวอยางหนังสือรองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวน ตามมาตรา ๒๑

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

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

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

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

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

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

 ขอแสดงความนับถือ

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

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

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

รางตัวอยางหนังสือรองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวน ตามมาตรา ๒๑

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

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

๑

๒

๒

๓
๔

๑

๓

๒

๔
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รางตัวอยางหนังสือขอใหอัยการดําเนินคดีแทน ตามมาตรา ๒๑ (กรณีดําเนินคดีแพง)

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

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

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

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

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

สิ่งที่สงมาดวย บัญชีรายการพรอมเอกสารประกอบ

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

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

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

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

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

 ขอแสดงความนับถือ

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

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

หมายเหตุ:
 หมายถึง กรรมการ ผูจัดการ หรือเจาหนาที่ของสหกรณ ที่ทําใหสหกรณเสียหาย
 หมายถึง อธิบายเหตุที่จะตองมารองทุกขกลาวโทษแทนสหกรณ โดยอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้

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

 (๕) เหตุที่สหกรณไมฟองคดี จนทําใหรองนายทะเบียนสหกรณตองฟองคดีแทน

รางตัวอยางหนังสือขอใหอัยการดําเนินคดีแทน ตามมาตรา ๒๑ (กรณีดําเนินคดีแพง)

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

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

๑

๒

๑
๒
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บัญชีรายการเอกสารประกอบ

 ที่ รายการเอกสาร

 ๑. พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒

 ๒. สําเนาคําสั่งแตงตั้งรองนายทะเบียนสหกรณ

 ๓. สําเนาใบสําคัญรับจดทะเบียนสหกรณ

 ๔. สําเนาขอบังคับของสหกรณ

 ๕. สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการเจาหนาที่ของรัฐ (สหกรณจังหวัด)

 ๖. ใบแตงทนายความ

 ๗. รายชื่อและแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎรของคณะกรรมการดําเนินการและผูจัดการสหกรณ

 ๘. สําเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของที่เปนเหตุใหรองนายทะเบียนสหกรณตองดําเนินคดีแทนสหกรณ

  ๘.๑ สําเนาคําสั่งนายทะเบียนสหกรณแตงตั้งผูตรวจการสหกรณ

  ๘.๒ สําเนารายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจการสหกรณ

  ๘.๓ สําเนาหนังสือสั่งใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณแกไขขอบกพรอง

 ๙. สรุปรายงานขอเท็จจริงเปนขั้นตอน พรอมเอกสารประกอบในการดําเนินคดี
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รางตัวอยางหนังสือสั่งการใหสหกรณแกไขขอบกพรองตามมาตรา ๒๒ (๑)

คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ

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

เรื่อง ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณแกไขขอบกพรอง

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

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

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

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

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

หมายถึง บรรยายขอเท็จจริง กรณี คณะกรรมการดําเนินการสหกรณกระทําการหรืองดเวนกระทําการในการปฏิบัติหนาที่       
ของตน จนทําใหเสื่อมเสียผลประโยชนของสหกรณ หรือสมาชิก หรือสหกรณมีขอบกพรองเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี                
หรือกิจการหรือฐานะการเงิน ตามรายงานการสอบบัญชีหรือตามรายงานการตรวจสอบ

หมายถึง คําสั่งแตงตั้งรองนายทะเบียนสหกรณ
หมายถึง คําสั่งมอบอํานาจใหรองนายทะเบียนสหกรณปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ
หมายถึง รายละเอียดวิธีการแกไข พรอมระยะเวลาแกไขใหแลวเสร็จ

รางตัวอยางหนังสือสั่งการใหสหกรณแกไขขอบกพรองตามมาตรา ๒๒ (๑)

คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ

๑

๒
๓

๔

๑

๓
๒

๔
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รางตัวอยางหนังสือการรองทุกขกลาวโทษตามมาตรา ๒๒ (๑) ประกอบมาตรา ๑๓๓
(กรณีผูออกคําสั่งเปนผูรองทุกขกลาวโทษเอง)

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

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

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

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

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

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

 ขอแสดงความนับถือ

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

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

หมายเหตุ
 หมายถึง คําสั่งแตงตั้งรองนายทะเบียนสหกรณ
 หมายถึง หนังสือมอบอํานาจใหรองนายทะเบียนสหกรณ
 หมายถึง คําสั่งนายทะเบียนสหกรณใหสหกรณแกไขขอบกพรอง
 หมายถึง กรรมการ หรือคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ผูรับคําสั่ง

(กรณีผูออกคําสั่งเปนผูรองทุกขกลาวโทษเอง)

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

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

๑
๒
๓

๔

๑

๓

๒

๔
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รางตัวอยางหนังสือการรองทุกขกลาวโทษตามมาตรา ๒๒ (๑) ประกอบมาตรา ๑๓๓
(กรณีผูออกคําสั่งมอบอํานาจใหผูอื่นเปนผูรองทุกขกลาวโทษ)

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

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

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

เรื่อง รองทุกขกลาวโทษกับพนักงานสอบสวน

เรียน ผูกํากับการสถานีตํารวจ

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

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
 ขอแสดงความนับถือ

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

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

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

(กรณีผูออกคําสั่งมอบอํานาจใหผูอื่นเปนผูรองทุกขกลาวโทษ)

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

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

๑
๒
๓

๔

๕

๑

๓

๕

๒

๔
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การชวยเหลือดําเนินกิจการของสหกรณ

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

 นายทะเบียนสหกรณ
  - ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการชวยเหลือดําเนินกิจการของสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๓

 กรมสงเสริมสหกรณ
  - ระเบียบกรมสงเสริมสหกรณ วาดวยอํานาจหนาที่การสงเสริมกํากับและดูแลสหกรณ                

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

วาดวยการชวยเหลือดําเนินกิจการของสหกรณ

พ.ศ. ๒๕๔๓

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

 ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๓

 (นายอภิชาติ พงษศรีหดุลชัย)
 รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
 รองนายทะเบียนสหกรณ ปฏิบัติการแทน
 นายทะเบียนสหกรณ 

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

วาดวยอํานาจหนาที่การสงเสริมกํากับและดูแลสหกรณของขาราชการและลูกจาง
พ.ศ. ๒๕๔๔

 เพื่อให การปฏิบัติราชการดานการสหกรณ เป นไปตามอํานาจหนาที่ตามพระราชกฤษฎีกา                          
แบงสวนราชการกรมสงเสรมิสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. ๒๕๓๗ พระราชบญัญตัสิหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
สมควรกําหนดอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับการสงเสริมกํากับและดูแลสหกรณขึ้นไว เพื่อถือปฏิบัติสําหรับขาราชการและ
ลูกจางของกรมสงเสริมสหกรณ 
 ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน           
พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงกําหนดระเบียบไวดังตอไปนี้
 ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมสงเสริมสหกรณ วาดวยอํานาจหนาที่การสงเสริมกํากับ       
และดูแลสหกรณ ของขาราชการและลูกจาง พ.ศ. ๒๕๔๔” 
 ขอ ๒ บรรดาคําสั่งหรือระเบียบอื่นในสวนที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
 ขอ ๓ ในฐานะผูดํารงตําแหนงสหกรณจังหวัด ตําแหนงสหกรณอําเภอ หรือตําแหนงใด ๆ ท่ีมีอํานาจ
หนาท่ีในการกํากับดูแลสงเสริมสหกรณ ตามท่ีบัญญัติไวในกฎหมายสหกรณ จะตองอํานวยความสะดวก โดยใหการ
สนับสนุน ชวยเหลือ แนะนํา ใหคําปรึกษา ใหการศึกษา ฝกอบรมเจาหนาท่ีสหกรณ คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 
และสมาชิกสหกรณ โดยมุงเนนวิธีดําเนินธุรกิจแบบสหกรณ ใหสหกรณเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการ
บริหารจัดการ การดําเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงคของสหกรณ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ รวมท้ัง
มีหนาท่ีแนะนําใหสหกรณแกไขปญหาขอบกพรองในดานการบริหารงาน บริหารบุคลากร และบริหารการเงิน
 การปฏิบัติหนาที่ตามวรรคแรก หามมิใหเขาเปนผูกระทําการ หรือกระทําการใด ๆ อันเปนการกาวลวง
เขาไปใชอํานาจกระทําการของสหกรณ ทั้งทางตรงหรือทางออม เปดโอกาสใหคณะกรรมการดําเนินการ                        
ผูแทนสหกรณ หรือผูจัดการสหกรณ มีอิสระในการใชดุลพินิจไดตามความเหมาะสม ภายใตขอบอํานาจหนาที่          
หรือวัตถุประสงคของสหกรณ ตามบทบัญญัติของกฎหมาย หรือขอบังคับของสหกรณ
 ขอ ๔ ผูไดรบัแตงตัง้เปนนายทะเบยีนสหกรณ หรือผูตรวจการสหกรณ ใหมีอํานาจหนาทีป่ฏบิติัราชการ 
กํากับ ดูแล สหกรณภายใตเงื่อนไขบทบัญญัติ แหงกฎหมายวาดวยสหกรณ หรือที่ไดรับมอบหมายจากนายทะเบียน
สหกรณ หรือตามหลักเกณฑที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด และการปฏิบัติหนาที่ใหทําไดเฉพาะในฐานะที่ตน            
เปนรองนายทะเบยีนสหกรณ รองนายทะเบยีนสหกรณปฏบิตักิารแทนนายทะเบยีนสหกรณ หรอืผูตรวจการสหกรณ  
ภายใตกรอบที่กฎหมายกําหนดใหอํานาจไวแลวแตกรณี
 การใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติราชการตามวรรคแรก ถาเปนการกระทําการปกครอง การออกคําสั่ง                
ทางปกครองใหดาํเนนิการตามแนวทางมาตรฐานวธิปีฏบิตัทิางปกครองทีก่าํหนดในพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยเครงครัด 
 ขอ ๕ การรับเงิน จายเงิน เก็บรักษาเงิน และการทําบัญชีของสหกรณ ขาราชการและลูกจาง             
กรมสงเสริมสหกรณไมวาจะอยูในฐานะใดไมมีอํานาจหนาที่รับเงิน จายเงิน หรือเก็บรักษาเงินของสหกรณเวนแต 
จะไดรับการรองขอจากสหกรณ คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ เห็นวามีความจําเปนตองแกไข และ
อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ หรือนายทะเบียนสหกรณอนุญาตแลว



ประมวลคําสั่ง ระเบียบ และขอกําหนดตามกฎหมายวาดวยสหกรณ

กรมสงเสริมสหกรณ
50

 กรณีตามวรรคแรก ไมรวมถึงขาราชการและลูกจางของกรมสงเสริมสหกรณท่ีเปนสมาชิกของสหกรณ 
และไดรับเลือกตั้งใหเปนคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ หรือการทํากิจกรรมกับสหกรณในฐานะสมาชิก                
ของสหกรณ
 ขอ ๖ การลงลายมือชื่อเพื่ออนุญาต ใหความเห็นชอบ ใหการอนุมัติ ใหการรับรอง หรือเพื่อการอื่น   
อันเปนผลใหสหกรณตองดําเนินการหรืองดเวนดําเนินการ หรือใหเกิดความถูกตองหรือไมถูกตองของเอกสาร           
หรอืการกระทําใด ๆ  ซ่ึงเปนกจิการของสหกรณไมอยูในอาํนาจหนาทีข่องสหกรณจงัหวดั สหกรณอําเภอ หรอืเจาหนาที่
ซึ่งไดรับมอบหมายใหเปนผูทําหนาที่สงเสริมสหกรณเวนแตจะเปนการลงนามในเอกสารที่ฝายราชการจัดทําข้ึน        
เพื่อการมีนิติสัมพันธ หรือการใหการชวยเหลือสนับสนุนสหกรณ หรือตามที่กรมสงเสริมสหกรณมอบหมาย หรือ
ยินยอมใหกระทํา
 ผูที่ปฏิบัติหนาที่ในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ หรือผูตรวจการสหกรณ อาจใหความเห็นชอบ              
ใหการอนุมัติหรือใหการรับรองไดเทาที่กฎหมายกําหนด หรือตามที่ไดรับมอบหมาย
 ขอ ๗ ผูใดจงใจฝาฝนไมปฏิบัติตามระเบียบนี้
   ๗.๑ กรณีไดรับอนุญาตใหทําหนาที่รับเงิน จายเงิน หรือทําบัญชีของสหกรณและไดทุจริตเงิน
นั้นไป อาจมีความผิดฐานทุจริตตอหนาที่
   ๗.๒ กรณีกระทําการใด ๆ โดยเอาเงินหรือทรัพยสินของสหกรณไปโดยมิชอบดวยกฎหมาย       
เพือ่ประโยชนของตนเอง หรอืผูอ่ืน โดยไมมหีนาท่ีรบัเงนิ จายเงนิ หรอืเกบ็รกัษาเงนิของสหกรณมคีวามผดิฐานทจุรติ 
   ๗.๓ กรณีฝาฝนไมปฏิบัติราชการดานการสหกรณใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไว             
ในระเบียบน้ี หรือตามคําสั่ง ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หรือระเบียบ คําสั่งของนายทะเบียนสหกรณ              
หรือกรมสงเสรมิสหกรณ ท่ีกาํหนดไวตามหนงัสอือืน่ อาจมีความบกพรองฐานละเวนการปฏบิติัหนาที ่หรอืปฏบิติัหนาที่
โดยมิชอบ หรือขัดคําสั่งผูบังคับบัญชาที่สั่งโดยชอบ หรือไมปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ

 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๔

 (ลงนาม)   ชวาลวุฑฒ ไชยนุวัติ
 (นายชวาลวุฑฒ ไชยนุวัติ)
 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
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การอุทธรณคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ

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

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

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

เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องขออุทธรณ

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

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

        สั่ง ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

 (ลงนาม)   ยุคล ลิ้มแหลมทอง
 (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง)
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
 ประธานกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ

คําสั่งคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ
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ขอกําหนดของคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องขออุทธรณ
ที่ ๑/๒๕๔๓

เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการรับเรื่องอุทธรณ

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

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

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

 สั่ง ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๓

 (ลงนาม)   สุพัตรา ธนเสนีวัฒน
 (นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน)
 อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ
 ประธานอนุกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องขออุทธรณ
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หมวด ๒

สหกรณ
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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
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    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)
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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
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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........
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 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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ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ

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
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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
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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 



ประมวลคําสั่ง ระเบียบ และขอกําหนดตามกฎหมายวาดวยสหกรณ

กรมสงเสริมสหกรณ
117

 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



ประมวลคําสั่ง ระเบียบ และขอกําหนดตามกฎหมายวาดวยสหกรณ

กรมสงเสริมสหกรณ
118

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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การดําเนินงานของสหกรณ

อํานาจกระทําการ

 พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒

 มาตรา ๔๖ เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามวัตถุประสงค ใหสหกรณมีอํานาจกระทําการ ดังตอไปนี้ได

 (๑) ดําเนินธุรกิจ การผลิต การคา การบริการ และอุตสาหกรรมเพื่อประโยชนของสมาชิก

 (๒) ใหสวัสดิการหรือการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว

 (๓) ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก

 (๔) ขอหรอืรบัความชวยเหลอืทางวชิาการจากทางราชการ หนวยงานของตางประเทศหรอืบคุคลอ่ืนใด

 (๕) รบัฝากเงนิประเภทออมทรัพยหรือประเภทประจําจากสมาชกิหรือสหกรณอืน่หรอืสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะหซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไมนอยกวากึ่งหน่ึงเปนสมาชิกของสหกรณผูรับฝากเงิน ท้ังน้ี ตามระเบียบ             

ของสหกรณทีไ่ดรบัความเหน็ชอบจากนายทะเบยีนสหกรณ

 (๖) ใหกู ใหสินเชื่อ ใหยืม ใหเชา ใหเชาซื้อ โอน รับจํานองหรือรับจํานํา ซึ่งทรัพยสินแกสมาชิก         

หรือของสมาชิก

 (๗) จัดใหไดมา ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิ ครอบครอง กูยืม เชา เชาซื้อ รับโอนสิทธิการเชา

หรือสิทธิการเชาซื้อ จํานองหรือจํานํา ขายหรือจําหนายดวยวิธีอื่นใดซึ่งทรัพยสิน

 (๘) ใหสหกรณอืน่กูยมืเงนิไดตามระเบยีบของสหกรณทีไ่ดรับความเหน็ชอบจากนายทะเบยีนสหกรณ

 (๙) ดําเนนิกจิการอยางอืน่บรรดาทีเ่กีย่วกับ หรอืเนือ่งในการจดัใหสาํเรจ็ตามวตัถปุระสงคของสหกรณ

นายทะเบียนสหกรณ

 - การรับฝากเงินของสหกรณ

  • ประกาศนายทะเบียนสหกรณ เรื่อง กําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ ประกาศ                  

ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๓

  • คําแนะนํา การจัดทําระเบียบวาดวยการรับเงินฝากออมทรัพย เงินฝากออมทรัพยพิเศษ           

เงินฝากประจํา และเงินฝากประจําที่ไดรับการยกเวนภาษี

  • หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๑๐/ว ๑ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๑ เรื่อง เห็นชอบ         

ใหสหกรณถือใชระเบียบวาดวยเงินฝาก

  • หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๑๕/๑๒๔๑๘ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔  เรื่อง แนวทาง

ปฏบิตัใินการพจิารณาใหความเหน็ชอบระเบยีบวาดวยการรับฝากเงนิจากสหกรณอืน่ (เหน็ชอบ

รางระเบียบ)

  • หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๑๕/๐๔๘ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ เรื่อง เห็นชอบ

ใหสหกรณถือใชระเบียบวาดวยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห

 - การใหสหกรณกูยืมเงิน

  • หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๐๑/ว ๒ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๔๒ เรื่อง เห็นชอบ       

ใหสหกรณถือใชระเบียบวาดวยการใหสหกรณอื่นกูยืมเงิน
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 - เรื่องอื่น ๆ

  • คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ ที่ ๒/๒๕๕๗ เรื่อง ใหสหกรณแท็กซี่ดําเนินการตามนโยบาย             

จัดระเบียบรถแท็กซี่ สั่ง ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗

  • ประกาศนายทะเบยีนสหกรณ เรือ่ง ใหคําแนะนาํเกีย่วกบัการยกเลกิตราประทบัตามขอแนะนาํ

ของธนาคารแหงประเทศไทย ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

  • ประกาศนายทะเบยีนสหกรณ เรือ่ง คําแนะนาํการผลติหรอืจดัหาปุยไวขายของสหกรณประกาศ 

ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

  • คําแนะนํานายทะเบียนสหกรณ เรื่อง การกําหนดระเบียบเกี่ยวกับการยืมเงินทดรองจายขึ้น 

ถือใช ใหไว ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

  • หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๑๕/๐๗๓ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๓  เรื่อง แนวทาง

ปฏิบัติกรณีสหกรณจะดําเนินธุรกิจจัดหาสลากกินแบงรัฐบาลมาจําหนายแกสมาชิก

  • หนงัสือกรมสงเสริมสหกรณ ที ่กษ ๑๑๑๕/๒๕ ลงวนัที ่๙ มถุินายน ๒๕๕๔ เรือ่ง แนวทางปฏิบติั

เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจจัดหาสลากกินแบงรัฐบาลมาจําหนาย (เพิ่มเติม)

  • คําแนะนํานายทะเบียนสหกรณ เรื่อง การออกตั๋วสัญญาใชเงินสําหรับสหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๔   

ใหไว ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

กรมสงเสริมสหกรณ

  - หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๐๑/๑๐๒๖ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๓ เรื่อง การจัด

สวัสดิการของสหกรณ มีลักษณะอันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕

  - หนังสอืกรมสงเสรมิสหกรณ ที ่กษ ๑๑๑๐/๔๓๖๕ ลงวนัที ่๒๕ เมษายน ๒๕๔๓ เรือ่ง แจงหลกัเกณฑ

การกระทําการเปนผูรับประกันภัย โดยมิไดรับใบอนุญาตของกรมการประกันภัย

  - หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๐๑.๑๑/๘๓๐ ลงวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๔๕                         

เรื่อง หามสหกรณดําเนินธุรกิจประกันชีวิต

  - หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๐๘/๑๐๔๖๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๗                          

เรื่อง คําแนะนําเกี่ยวกับการใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณ

  - หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๑๕/๒๙๖๘ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การดําเนิน

ธุรกิจจัดหาปจจัยการผลิตมาจําหนายของสหกรณ

  - หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๑๕/๔๑๐๑ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่อง คําแนะนํา

เกี่ยวกับการกําหนดงวดชําระหนี้เงินกูของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน

  - หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๑๕/๔๑๐๒ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่อง คําแนะนํา

เกี่ยวกับการกําหนดงวดชําระหนี้เงินกูของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน

  - หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ดวนที่สุด ที่ ๑๑๑๕/๘๕๓๒ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘                    

เรื่อง บริษัทเอกชนขอเชาพื้นที่บนที่ดินของสหกรณเพื่อดําเนินธุรกิจ
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หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

  - ประกาศกระทรวงการพฒันาสังคมและความม่ันคงของมนุษย เรือ่ง วธิกีารจายเงนิคาจัดการศพ 

หรือคาจัดการศพและสงเคราะหครอบครัว การใชจาย และการเก็บรักษาเงินของสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห (ฉบับที่ ๒) ประกาศ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

  - หนงัสือกรมการประกนัภัย ท่ี พณ ๐๕๐๓/๔๓๓๐ ลงวันท่ี ๒๐ ธนัวาคม ๒๕๔๔ เรือ่ง ตอบขอหารอื 

(การประกอบธุรกิจประกันชีวิต)

  - หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๑/ว ๑๖๐ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๗ 

เรือ่ง ขอใหกรรมการดาํเนนิการของสหกรณทีเ่ปนขาราชการ พนกังานรัฐวสิาหกจิ หรอืลกูจาง

ของสวนราชการไปประชุมประจําเดือนไดโดยไมถือเปนวันลา
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ประกาศนายทะเบียนสหกรณ

เรื่อง กําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ

 เนือ่งจากภาวะเศรษฐกจิในปจจบุนัธนาคารพาณิชยไดกําหนดอตัราดอกเบีย้เงนิรบัฝากประจาํ ๑๒ เดอืน 

โดยเฉลี่ยในอัตรารอยละ ๔.๐๐ ตอป และมีแนวโนมจะลดลง แตยังมีหลายสหกรณไดกําหนดอัตราดอกเบี้ย                

เงินรับฝากไวสูงกวานี้มาก อันเปนผลใหสหกรณมีตนทุนที่สูง และไมเปนผลดีตอการบริหารการเงินของสหกรณ

 อาศยัอาํนาจตามมาตรา ๔๖(๕) แหงพระราชบญัญตัสิหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ และคาํสัง่ของนายทะเบยีน

สหกรณที่ ๓/๒๕๓๙ สั่ง ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๓๙ เรื่อง มอบหมายใหรองนายทะเบียนสหกรณสั่งและปฏิบัติ

ราชการแทนนายทะเบียนสหกรณ ขอ ๓.๑ และขอ ๓.๗ นายทะเบียนสหกรณจึงออกประกาศใหสหกรณทุกประเภท

กําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากไดไมเกินรอยละ ๗ ตอป เม่ือสหกรณใดไดกําหนดอัตราดอกเบี้ยตามประกาศนี้             

ถือวาระเบียบนี้ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ ตามมาตรา ๔๖(๕) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ              

พ.ศ. ๒๕๔๒ แลว

 อน่ึง หนังสอื คําสัง่หรือระเบยีบเกีย่วกบัเรือ่งนีท้ีไ่ดใหความเหน็ชอบไปแลว หากขัดหรอืแยงกบัประกาศนี้

ใหยกเลิกและใหประกาศฉบับนี้แทน

 จึงประกาศมาเพื่อทราบ

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๓

 (นายบุญมี  จันทรวงศ)

 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

 รองนายทะเบียนสหกรณ ปฏิบัติราชการแทน

 นายทะเบียนสหกรณ
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คําแนะนํา
การจัดทําระเบียบวาดวยการรับเงินฝากออมทรัพย เงินฝากออมทรัพยพิเศษ

เงินฝากประจํา และเงินฝากประจําที่ไดรับการยกเวนภาษี

 พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๖(๕) บัญญัติใหสหกรณรับฝากเงินประเภทออมทรัพย

หรือประเภทประจําจากสมาชิกหรือสหกรณอื่นได ตามระเบียบของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน

สหกรณ

 สหกรณสามารถรับฝากเงินจากสมาชิกและสหกรณอื่นได ซึ่งเงินฝากออมทรัพยแยกไดเปน ๒ อยาง 

คือ เงินฝากออมทรัพยและออมทรัพยพิเศษ สําหรับเงินฝากประจําแยกไดเปน ๒ อยาง เชนกัน คือ เงินฝากประจํา

และเงินฝากประจําที่ไดรับยกเวนภาษี (เงินฝากประจําที่ตองฝากเทา ๆ กัน ทุกเดือน ไมนอยกวา ๒๔ เดือน)

 การกําหนดระเบียบวาดวยการรับเงินฝากตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณกอน 

ระเบียบนั้นจึงจะมีผลบังคับใช ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๖(๕) หรือหากถือใชระเบียบ         

ตามรางระเบียบวาดวยเงินฝากฯ ที่นายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบไวแลว ใหถือวาไดรับความเห็นชอบ          

จากนายทะเบียนสหกรณแลว และสงสําเนาระเบียบดังกลาวใหนายทะเบียนสหกรณรับทราบ

๑. ระเบียบวาดวยการรับเงินฝากออมทรัพย

 สหกรณตองกําหนดเนื้อหาสาระเพื่อใหฝายจัดการและสมาชิกปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

 ๑.๑  การเปดบัญชี

   ๑.๑.๑ สหกรณตองกําหนดเงื่อนไขการเปดบัญชีและเอกสารประกอบการขอเปดบัญชี

   ๑.๑.๒ กําหนดจํานวนบัญชีเงินฝากออมทรัพยวาผูฝากรายหนึ่งๆ สามารถเปดบัญชีเงินฝาก 

ออมทรัพยไดรายละไมเกินกี่บัญชี สําหรับเงินฝากออมทรัพยควรใหผูฝากเปดไดเพียงบัญชีเดียว

   ๑.๑.๓ ตองกําหนดจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ขอเปดบัญชีครั้งแรก

 ๑.๒ การนําเงินฝากเขาบัญชีออมทรัพยในครั้งตอไป อาจกําหนดใหชัดเจนวาตองไมตํ่ากวาเทาไร 

หรือจํานวนเทาไรก็ได

 ๑.๓  การกําหนดอัตราดอกเบี้ย

   ๑.๓.๑ สหกรณกําหนดอัตราดอกเบี้ยไดไมเกินจากประกาศนายทะเบียนสหกรณเรื่องกําหนด

อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ ลงวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๔๓ ซึ่งกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากไวไมเกิน      

รอยละ ๗ ตอป

   ๑.๓.๒ การคิดและคํานวณดอกเบี้ยสหกรณสามารถกระทําได ๒ กรณี คือ การคิดดอกเบี้ย        

เปนรายวันหรือรายเดือน

   ๑.๓.๓ การนาํดอกเบีย้ทบเปนตนเงนิเขาบญัชเีงนิฝาก สหกรณสามารถนาํดอกเบ้ียทบเปนตนเงนิ

เขาบัญชีเงินฝากไดมากกวาปละ ๑ ครั้ง เชน ปละ ๑ ครั้ง ๒ ครั้ง ๓ ครั้ง โดยสหกรณตองกําหนดใหชัดเจน             

วาจะนําดอกเบี้ยทบเปนตนเงินเขาบัญชีเงินฝากใหทุกวันที่เทาไหร หามนําระยะเวลาการฝากมาเปนเงื่อนไขการทบ

ดอกเบี้ยเปนเงินตน เชน สหกรณหนึ่ง จํากัด ปทางบัญชีของสหกรณ คือวันที่ ๓๑ ธันวาคม และสหกรณประสงค

จะนําดอกเบี้ยทบเปนตนเงินเขาบัญชีเงินฝากใหปละ ๔ ครั้ง กระทําไดโดยทบเปนตนเงินใหทุกวันที่ ๓๑ ธันวาคม                 

๓๑ มีนาคม ๓๐ มิถุนายน และทุกวันที่ ๓๐ กันยายน หามใชคําวาทุกๆ ๓ เดือน
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 ๑.๔ การถอนเงินฝากออมทรัพย สหกรณจะนําเงื่อนเวลามากําหนดไมได เนื่องจากเงินฝาก             

ออมทรัพยเปนเงินฝากที่ตองจายคืนเมื่อทวงถาม ดังนั้น การถอนเงินฝากออมทรัพยสหกรณตองกําหนดใหถอน        

เมื่อใดก็ได สําหรับจํานวนเงินที่ถอน สหกรณอาจกําหนดวาจํานวนเทาใดก็ไดหรือตองไมตํ่ากวาเทาใดก็ได                  

เชน ไมตํ่ากวา ๕๐ บาท หรือ ๑๐๐ บาท

 ๑.๕ การปดบัญชี สหกรณตองกําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการปดบัญชีวามีกี่วิธี พรอมทั้งการคิด

ดอกเบี้ยในกรณีปดบัญชี และหามนําเงื่อนเวลามาเปนตัวกําหนด

๒. ระเบียบวาดวยการรับเงินฝากออมทรัพยพิเศษ

 สหกรณตองกําหนดเนื้อหาสาระเพื่อใหฝายจัดการและสมาชิกปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

 ๒.๑ การเปดบัญชี

   ๒.๑.๑ สหกรณตองกําหนดเงื่อนไขการเปดบัญชีและเอกสารประกอบการขอเปดบัญชี

   ๒.๑.๒ กําหนดจํานวนบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษวาผูฝากรายหนึ่งๆ สามารถเปดบัญชี          

เงนิฝากออมทรพัยไดรายละกีบ่ญัช ีซึง่สาํหรบัเงนิฝากออมทรพัยพเิศษควรใหผูฝากเปดไดเพยีงบญัชเีดยีว หากสหกรณ

ตองการระดมทุนอาจใหเปดบัญชีมากกวาหนึ่งบัญชีได

   ๒.๑.๓ ตองกําหนดจํานวนขึ้นตํ่าเงินที่ขอเปดบัญชีครั้งแรก

 ๒.๒ การนาํเงนิฝากเขาบญัชอีอมทรัพยพเิศษในคร้ังตอไป อาจกาํหนดใหชดัเจนวาเทาไร หรอืจํานวน

เทาไรกไ็ด

 ๒.๓ การกําหนดอัตราดอกเบี้ย

   ๒.๓.๑ สหกรณกําหนดอัตราดอกเบี้ยไดไมเกินจากประกาศนายทะเบียนสหกรณเรื่องกําหนด

อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๓ ซึ่งกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากไวไมเกิน       

รอยละ ๗ ตอป

   ๒.๓.๒ การคิดและคํานวณดอกเบี้ยสหกรณ สามารถกระทําได ๒ กรณี คือ การคิดดอกเบี้ย  

เปนรายวันหรือเปนรายเดือน

   ๒.๓.๓ การนําดอกเบี้ยทบเปนตนเงินเขาบัญชีเงินฝาก สหกรณสามารถนําดอกเบ้ียทบ               

เปนตนเงนิเขาบญัชเีงนิฝากไดมากกวาปละ ๑ ครัง้ เชน ปละ ๑ ครัง้ ๒ ครัง้ ๓ ครัง้ โดยสหกรณตองกาํหนดใหชดัเจน

วาจะนําดอกเบี้ยทบเปนตนเงินเขาบัญชีเงินฝากใหทุกวันท่ีเทาไร หามนําระยะเวลาการฝากมาเปนเงื่อนไขการทบ

ดอกเบี้ยเปนเงินตน เชน สหกรณหนึ่ง จํากัด ปทางบัญชีของสหกรณคือ วันที่ ๓๑ ธันวาคม และสหกรณประสงค

จะนําดอกเบี้ยทบเปนตนเงินเขาบัญชีเงินฝากใหปละ ๔ ครั้ง กระทําไดโดยทบเปนตนเงินใหทุกวันที่ ๓๑ ธันวาคม   

๓๑ มีนาคม ๓๐ มิถุนายน และทุกวันที่ ๓๐ กันยายน หามใชคําวาทุก ๓ เดือน

 ๒.๔ การถอนเงินฝากออมทรัพยพิเศษ สหกรณจะนําเงื่อนเวลามากําหนดไมได เนื่องจากเงินฝาก

ออมทรพัยพเิศษ กค็อื เงนิฝากออมทรพัยชนิดหนึง่ จงึเปนเงนิฝากทีต่องจายคนืเมือ่ทวงถาม ดงันัน้ การถอนเงนิฝาก

ออมทรัพยพิเศษ สหกรณตองกําหนดใหถอนเมื่อใดก็ได แตการถอนนั้นสหกรณอาจกําหนดจํานวนครั้งการถอน       

ทีไ่มตองเสยีคาธรรมเนยีมการถอน และระบกุารถอนครัง้ทีเ่ทาไรทีต่องเสยีคาธรรมเนยีมการถอน และคาธรรมเนยีม

การถอนตองกําหนดใหขัดเจนวาคิดเทาไรของการถอนในแตละครั้ง หรือคาธรรมเนียมการถอนรอยละเทาไรของ

จํานวนเงินที่ถอน สําหรับจํานวนเงินที่ถอนในแตละครั้ง สหกรณอาจกําหนดวาจํานวนเทาใดก็ไดหรือตองไมตํ่ากวา

เทาใดก็ได เชน ไมตํ่ากวา ๕๐๐ บาท หรือ ๑,๐๐๐ บาท
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 ๒.๕ การปดบัญชีสหกรณ สหกรณตองกําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการปดบัญชีใหชัดเจนวามีก่ีวิธีิ 

พรอมทั้งการคิดดอกเบี้ยในกรณีปดบัญชี และหามนําเงื่อนเวลามาเปนตัวกําหนด

๓. ระเบียบวาดวยการรับเงินฝากประจํา

 สหกรณตองกําหนดเนื้อหาสาระเพื่อใหฝายจัดการและสมาชิกปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

 ๓.๑  การเปดบัญชี

   ๓.๑.๑ สหกรณตองกําหนดเงื่อนไขการเปดบัญชีและเอกสารประกอบการขอเปดบัญชี

   ๓.๑.๒ กาํหนดจาํนวนบญัชเีงนิฝากประจาํวา ผูฝากรายหนึง่ ๆ  สามารถเปดบญัชเีงนิฝากประจาํ

ไดรายละไมเกินกี่บัญชี โดยอาจกําหนดตามระยะเวลาการฝากก็ได

   ๓.๑.๓ กําหนดจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ขอเปดบัญชีครั้งแรก

   ๓.๑.๔ เงินฝากประจําสามารถแยกตามระยะเวลาการฝาก เชน ฝากประจํา ๓ เดือน ๖ เดือน 

หรือ ๑ ป เปนตน

 ๓.๒ การนําเงินฝากเขาบัญชีประจําในครั้งตอไป อาจกําหนดใหชัดเจนวาตองไมตํ่ากวาเทาไร         

หรือจํานวนเทาไรก็ได

 ๓.๓ การกําหนดอัตราดอกเบี้ย

   ๓.๓.๑ สหกรณกําหนดอัตราดอกเบี้ยไดไมเกินจากประกาศนายทะเบียนสหกรณเรื่องกําหนด

อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ ลงวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๔๓ ซึ่งกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากไวไมเกิน       

รอยละ ๗ ตอป

   ๓.๓.๒ การคิดดอกเบ้ีย สหกรณตองกําหนดใหชัดเจนวาสหกรณจะคิดดอกเบี้ยใหเมื่อครบ

กําหนดการฝาก

   ๓.๓.๓ หากผูฝากไมถอนเงินฝากเมื่อถึงกําหนดพรอมดอกเบี้ยภายในกี่วัน (ไมควรเกิน ๗ วัน) 

สหกรณสามารถกําหนดดังนี้ “ใหถือวาผูฝากตกลงฝากเงินตนพรอมดอกเบี้ยตอไปอีกเทาระยะเวลาเดิม” หรือ            

“ใหถอืวาผูฝากตกลงฝากเงนิตนไปอีกในระยะเวลาเทาเดมิ สาํหรบัดอกเบีย้ใหผูฝากมารบัทีส่าํนกังานสหกรณโดยเรว็”

 ๓.๔  การถอนเงนิฝากประจาํ เงนิฝากประจาํจะถอนไดตอเม่ือครบกาํหนดการฝากเทานัน้ แตสหกรณ

สามารถใหผูฝากถอนเงนิฝากกอนครบกาํหนดได ตองกาํหนดใหชดัเจนวาผูฝากไมมีสทิธิถ์อนเงินฝากกอนครบกาํหนด 

แตหากผูฝากยื่นคําขอเปนหนังสือโดยชี้แจงความจําเปนสหกรณอาจจะยอมใหถอนได โดยจะคิดดอกเบี้ยใหหรือไม

ก็ไดตองกําหนดใหชัดเจน เชน เงินฝากที่ยังไมครบ ๓ เดือน สหกรณจะไมคิดดอกเบี้ยให หรือคิดดอกเบี้ยในอัตรา

เงินฝากออมทรัพยก็ได หรือเงินฝากที่ยังไมครบ ๓ เดือน สหกรณจะไมคิดดอกเบี้ยให แตหากเงินฝากเกิน ๓ เดือน 

แตไมถึงกําหนดที่ตกลงไวจะคิดดอกเบี้ยเปนรายเดือนตามระยะเวลาการฝากจริง เปนตน

 ๓.๕  การปดบัญชี สหกรณตองกําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการปดบัญชีใหชัดเจนวามีกี่วิธี พรอมทั้ง

การคิดดอกเบี้ยในกรณีปดบัญชีกอนครบกําหนดระยะเวลาการฝาก

๔. ระเบียบวาดวยเงินฝาก..............(ฝากเดือนละเทาๆ กัน)

 เงินฝากประจําท่ีไมตองเสียภาษี ซึ่งกําหนดตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร 

วาดวยการยกเวนรษัฎากร (ฉบบัที ่๓๐๑) พ.ศ. ๒๕๓๙ สหกรณตองกาํหนดเนือ้หาสาระเพ่ือใหฝายจดัการและสมาชิก

ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
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 ๔.๑  การเปดบัญชี

   ๔.๑.๑ สหกรณตองกําหนดเงื่อนไขการเปดบัญชีและเอกสารประกอบการขอเปดบัญชี              

และใหผูประสงคจะเปดบัญชีแจงและแสดงบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากรดวย

   ๔.๑.๒ สหกรณตองระบุจํานวนเงินในการขอเปดบัญชีครั้งแรก ตองไมตํ่ากวาเทาไร แตตอง       

ไมเกนิ ๒๕,๐๐๐ บาท การนาํสงเงินฝากในครัง้ตอไปตองเทากบัจาํนวนเงนิทีข่อเปดบญัชคีรัง้แรกและตองระบดุวยวา

ระยะเวลาการฝากตองไมนอยกวา ๒๔ เดอืน แตเมือ่รวมเงนิฝากทัง้หมดตองไมเกนิ ๖๐๐,๐๐๐ บาท จงึจะไดรบัยกเวน

ภาษี

 ๔.๒  การนําเงินฝากเขาบัญชีในครั้งตอไป  สหกรณตองกําหนดใหชัดเจนเกี่ยวกับการสงเงินฝาก   

เขาบัญชีในครั้งตอไปวาตองสงภายในวันที่เทาไหรของเดือน (ไมควรเกินวันที่ ๕ ของเดือน) และเงินฝากประเภทนี้

จะขาดการฝากหรอืฝากไมครบตามวงเงนิทีก่าํหนด หรือฝากลาชากวาระยเวลาท่ีกาํหนดทุกกรณี รวมกนัไมเกิน ๒ เดอืน 

ซึ่งหากผิดเงื่อนไขดังนี้ผูฝากจะไมไดรับยกเวนภาษีเงินฝาก

 ๔.๓  การกําหนดอัตราดอกเบี้ย

   ๔.๓.๑ สหกรณกําหนดอัตราดอกเบี้ยไดไมเกินจากประกาศนายทะเบียนสหกรณ เรื่องกําหนด

อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๓ ซึ่งกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากไวไมเกิน       

รอยละ ๗ ตอป และสหกรณตองกําหนดใหชัดเจนวาเงินฝากประเภทนี้ใหอัตราดอกเบี้ยเทาไหร หรืออาจกําหนดวา

อัตราดอกเบี้ยเทากับเงินฝากประจํา บวก ๑% หรือ ๒% เมื่อครบงวดการฝากเงิน

   ๔.๓.๒ การทบดอกเบีย้เปนตนเงนิ สหกรณอาจกาํหนดใหทบดอกเบีย้เปนตนเงนิไดเม่ือทกุยอด

เงินฝากครบระยะเวลา ๓ เดือน ๖ เดือน หรือ ๑๒ เดือน ก็ไดตามความเหมาะสม

 ๔.๔  การถอนเงนิฝาก  สหกรณตองกาํหนดใหชดัเจนวาเงนิฝากประเภทน้ีผูฝากไมมสีทิธถิอนเงนิฝาก

กอนครบกาํหนด เวนแตการถอนเพ่ือปดบญัชแีละผูฝากจะไมมีสิทธไิดรบัยกเวนภาษดีอกเบ้ียเงนิฝากนัน้ ทัง้นี ้สหกรณ

สามารถกําหนดการคิดดอกเบี้ยกรณีนี้ไดเทากับเงินฝากออมทรัพยก็ไดพรอมทั้งหักภาษีดอกเบี้ย

 ๔.๕  วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินฝากเมื่อครบกําหนด สหกรณตองกําหนดวิธีปฏิบัติเก่ียวกับเงินฝาก          

เมื่อครบกําหนด ซึ่งสามารถกําหนดไดดังนี้

   ๔.๕.๑ กําหนดใหผูฝากมาติดตอขอปดบัญชีดวยตนเอง หรือ

   ๔.๕.๒ เมื่อครบกําหนดแลวผูฝากไมมาติดตอขอปดบัญชี ใหสหกรณเปนผูปดบัญชีแลวแจงให

ผูฝากมาติดตอขอรับเงินฝากพรอมดอกเบี้ย หรือ

   ๔.๕.๓ สหกรณรบัฝากเงนิตนพรอมดอกเบีย้ตอ แตจะคิดดอกเบีย้ใหในอตัราเงนิฝากออมทรพัย
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(สําเนา)

ที่ กษ ๑๑๑๐ / ว ๑ กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม.๑๐๒๐๐

        ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๑

เรื่อง  เห็นชอบใหสหกรณถือใชระเบียบวาดวยเงินฝาก

เรียน  ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อางถึง ๑. หนังสือนายทะเบียนสหกรณที่ กษ ๑๑๑๐/๑๕๙๕ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๓๖

 ๒. หนังสือนายทะเบียนสหกรณที่ กษ ๑๑๑๐/ว.๑ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๓๗

 ๓. หนังสือนายทะเบียนสหกรณที่ กษ ๑๑๑๐/๑๔๘๙๓ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๐

สิ่งที่สงมาดวย ๑. รางระเบียบวาดวยการรับเงินฝากออมทรัพยและเงินฝากประจํา พ.ศ. ......................

 ๒. รางระเบียบวาดวยเงินฝากออมทรัพยพิเศษ พ.ศ. ..........................

   ๓. รางระเบียบวาดวยเงินฝาก ................................. พ.ศ. ......................

 ตามหนังสือท่ีอางถึง ๑ นายทะเบยีนสหกรณไดใหความเห็นชอบใหสหกรณประเภทสหกรณออมทรพัย 

ถือใชระเบียบตามรางระเบียบวาดวยการรับเงินฝากออมทรัพยและเงินฝากประจํา ตามหนังสือที่อ างถึง                        

๒ นายทะเบียนสหกรณไดเห็นชอบใหสหกรณภาคเกษตรถือใชระเบียบตามรางระเบียบวาดวยการรับฝากเงิน             

และหนังสือท่ีอางถึง ๓ นายทะเบียนสหกรณไดเห็นชอบใหสหกรณประเภทสหกรณออมทรัพยถือใชระเบียบ              

ตามรางระเบียบวาดวยเงินฝากออมทรัพยพิเศษและรางระเบียบวาดวยเงินฝาก..............................................

 บัดนี ้ กรมสงเสรมิสหกรณไดปรับปรงุรางระเบยีบวาดวยเงนิฝากดงักลาวขางตนใหมีความเหมาะสม

ย่ิงข้ึน สําหรับสหกรณทุกประเภทถือใชเปนบรรทัดฐานเดียวกัน พรอมทั้งไดนําเสนอรางระเบียบที่ปรับปรุง                 

ตอนายทะเบียนสหกรณ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบแลว เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๔๑ โดยระเบียบตามสิ่งที่         

สงมาดวย ๑ และ ๒ ใหถือใชสําหรับสหกรณทุกประเภท ระเบียบตามสิ่งที่สงมาดวย ๓ ใหถือใชสําหรับสหกรณ

ประเภทสหกรณออมทรัพย ดังนั้น สหกรณใดไดถือใชระเบียบวาดวยเงินฝากตามรางซึ่งนายทะเบียนสหกรณ            

เห็นชอบตามหนังสือท่ีอางถึง ๑ – ๓ ก็ใหถือใชตอไป สําหรับสหกรณที่จะถือใชระเบียบดังกลาวในโอกาสตอไปนี้                

ใหถือใชระเบียบวาดวยเงินฝากตามสิ่งที่สงมาดวยและถือวาไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณแลว            

ขอใหสงสําเนาไปเพื่อนายทะเบียนสหกรณทราบ



ประมวลคําสั่ง ระเบียบ และขอกําหนดตามกฎหมายวาดวยสหกรณ

กรมสงเสริมสหกรณ
128

 จงึเรียนมาเพือ่โปรดใหสหกรณจงัหวัดเผยแพร แนะนาํรางระเบยีบวาดวยเงนิฝากแกสหกรณตอไปดวย

 ขอแสดงความนับถือ

 (ลงชื่อ)  วิรัช  ชีพสมทรง

 (นายวิรัช  ชีพสมทรง)

 รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

กองสหกรณพาณิชยและธนกิจ

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๕๘๕๓

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๕๘๕๒
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(ราง)

ระเบียบสหกรณ..................................................................................จํากัด

วาดวยการรับเงินฝากออมทรัพยและเงินฝากประจํา พ.ศ..................................

 อาศัยอาํนาจตามความในขอบังคบัของสหกรณ ขอ... และขอ........... ท่ีประชมุคณะกรรมการดําเนินการ 

ครั้งที ่................./........... เมื่อวนัที.่............................................................ไดกําหนดระเบยีบวาดวยการรับเงินฝากออมทรัพย              

และเงินฝากประจํา โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ ดังตอไปนี้

หมวดที่ ๑

ขอกําหนดทั่วไป

 ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณ................................................................................................จํากัด

วาดวยการรับเงินฝากออมทรัพยและเงินฝากประจํา พ.ศ....................”

 ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่.....................................................................................เปนตนไป

 ขอ ๓ สหกรณรับเงินฝากจากสมาชิกได ๒ ประเภท คือ

   (๑) เงินฝากออมทรัพย

   (๒) เงินฝากประจํา

หมวดที่ ๒

การเปดบัญชีและการฝากเงิน

 ขอ ๔ ผูประสงคจะเปดบญัชเีงินฝากตามขอ ๓ ใหมาติดตอกบัพนกังานสหกรณ ณ สาํนกังานสหกรณ

ดวยตนเอง และตองยื่นหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ โดยมีรายการครบถวนตามที่ระบุไวใน      

แบบหนังสือขอเปดบัญชีนั้น

 ในกรณทีีส่หกรณมโีครงการระดมเงนิฝากเปนกรณพิีเศษ และประสงคจะออกรบัเงินฝากนอกสํานกังาน

ของสหกรณ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการ พรอมทั้งกําหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยดวย

 ขอ ๕ พรอมกับหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝาก ผูฝากตองใหตัวอยางลายมือชื่อของตนหรือของตัวแทน

ซึ่งเปนผูมีอํานาจถอนเงิน ตลอดจนใหคําสั่งเกี่ยวกับเงินฝากที่เปดบัญชีนั้นไวตอสหกรณ

 การเปลีย่นแปลงเกีย่วกบัตวัอยางลายมอืชือ่ทีใ่หไว จะมผีลตอเมือ่ผูฝากไดแจงเปนหนงัสอืตอสหกรณ 

และสหกรณไดพิจารณาเห็นเปนการถูกตองและตอบรับแลว

 ลายมือชื่อทุกกรณีเกี่ยวกับเงินฝากใหใชอักษรไทยและเขียนดวยหมึกทั้งตองเขียนดวยลายมือตนเอง 

สหกรณจะไมรับรูการใชตราประทับแทนลายมือชื่อ

 ขอ ๖ ผูฝากคนหนึ่งสามารถเปดบัญชีเงินฝากไดดังนี้

   (๑) เงินฝากออมทรัพย ผูฝากรายหนึ่งอาจเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยในสหกรณนี้ได        

โดยจํานวนเงินฝากในบัญชีนั้นในเวลาหนึ่งเวลาใดตองไมนอยกวา....................................................................................บาท

และผูฝากจะสงเงินฝากเพิ่มขึ้นเมื่อใด โดยจํานวนเทาใดก็ได
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   (๒) เงินฝากประจํารายหนึ่งๆ ตองมีจํานวนไมนอยกวา...........................................................บาท

และระยะเวลาฝากตองไมนอยกวา.................................................เดือน

 ขอ ๗ ในการเปดบัญชีเงินฝากตามขอ ๖ สหกรณจะออกสมุดคูฝากใหผูฝากยึดถือไว

   สมุดคูฝากนั้นผูฝากตองรักษาไว เพื่อใหสหกรณลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบ้ีย เงินถอน 

และเงินคงเหลือของตนบรรดาที่จะมีขึ้นทุกราย

   การลงบันทึกรายการตางๆ ในสมุดคูฝากนั้น จะกระทําไดแตโดยทางฝายสหกรณ ซึ่งประธาน

กรรมการหรอืรองประธานกรรมการ หรือเหรญัญกิ หรอืผูจดัการ หรอืผูทีไ่ดรบัมอบหมายคนหน่ึงคนใดเปนผูลงลายมอื

ช่ือยอกํากับไวเปนสําคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคูฝากโดยไมเปนไปตามที่กลาวนี้ยอมไมมีผลผูกพันสหกรณ 

อนึง่ ถาผูฝากตรวจพบวารายการใดในสมดุคูฝากคลาดเคล่ือน ตองแจงตอสหกรณเพือ่แกไขให จะแกไขโดยประการอืน่

ไมได

   สมุดคูฝากเลมที่ใชเต็มแลวหรือชํารุดจนใชการไมได นํามายื่นตอสหกรณเพื่อจะไดยกเลิก        

สมดุคูฝากเลมนัน้ และโอนยอดเงนิคงเหลอืเขาสมดุคูฝากใหม ซึง่ออกใหผูฝากยึดถอืไวตอไป สมุดคูฝากเลมทีย่กเลิกนัน้ 

ผูฝากจะรับไปก็ได

   ผูฝากตองเก็บรักษาสมุดคูฝากของตนไวในที่ปลอดภัย ถาสมุดคูฝากหาย ผูฝากตองแจงเปน

หนังสือตอสหกรณโดยมิชักชา สหกรณจะนํายอดเงินคงเหลือเขาสมุดคูฝากเลมใหม ซึ่งออกใหผูฝากยึดถือไวตอไป 

สวนสมุดคูฝากเลมที่หายใหยกเลิก

   ในกรณีที่สหกรณออกสมุดคูฝากใหแกผูฝากครั้งแรกก็ดี   หรือออกเลมใหมใหตอจากเลมกอน 

ซึ่งลงรายการเต็มแลวก็ดี หรือชํารุดใชการไมไดก็ดี สหกรณจะไมคิดคาธรรมเนียม แตกรณีที่สมุดคูฝากของผูฝาก 

คนใดสูญหาย สหกรณจะออกสมุดคูฝากใหมใหโดยคิดคาธรรมเนียมเลมละ.............บาท

 ขอ ๘ ในการสงเงนิเขาบัญชีเงนิฝากทกุครัง้ ใหทาํใบสงเงนิตามแบบพมิพทีส่หกรณกาํหนดยืน่พรอมดวย

สมุดคูฝากและจํานวนเงินฝากตอพนักงานสหกรณ ณ สํานักงานสหกรณ ทั้งนี้ ผูฝากหรือผูอื่นจะเปนผูสงเงินก็ได

   เมือ่สหกรณไดลงบนัทกึรายการจาํนวนเงนิฝากทีไ่ดรบันัน้ในสมดุคูฝาก และตรวจสอบเปนการ

ถูกตองแลว สหกรณจะคืนสมุดคูฝากใหผูฝาก

 ขอ ๙ ถาสงเช็คเขาบัญชีเงินฝาก ตองขีดครอมเช็คกอน สหกรณสงวนไวซึ่งสิทธิที่จะไมจายเงินถอน

จากรายการเชนนั้นจนกวาจะเรียกเก็บเงินตามเช็คไดแลว

หมวดที่ ๓

การกําหนดอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ย วิธีการคิดดอกเบี้ยและการจายดอกเบี้ย

 ขอ ๑๐  สหกรณจะใหดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทตามขอ ๓ ในอัตราไมเกินรอยละ ๗ ตอป โดยจะได

ประกาศใหทราบเปนคราวๆ ไป

   (*) ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยใหคํานวณเปนรายวันตามยอดเงินคงเหลือและสหกรณจะนํา

ดอกเบี้ยทบเปนตนเงินเขาบัญชีเงินฝากในวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ ใหผูฝากรีบยื่นสมุดคูฝาก ณ สํานักงาน

สหกรณ เพื่อสหกรณบันทึกรายการดอกเบี้ยให
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   ดอกเบ้ียเงินฝากประจํา สหกรณจะคํานวณและจายดอกเบี้ยใหเม่ือถึงกําหนดระยะเวลา            

การฝาก สําหรับเงินฝากที่ถอนกอนกําหนดโดยไดรับอนุญาตจากสหกรณตามขอ ๑๒ สหกรณจะจายดอกเบี้ยให        

ตามจํานวนเดือนเต็ม

   กรณีถอนเงินฝากประจําในระยะเวลาไมถึง ๓ เดือน สหกรณจะไมจายดอกเบี้ยให

   ถาผูฝากไมถอนเงินฝากประจําเมื่อครบกําหนดพรอมดอกเบี้ย จนพนกําหนดไปอีกเจ็ดวัน             

ก็เปนอันถือวาผูฝากตกลงฝากตนเงินฝากพรอมดอกเบี้ยตอไปอีกเทาระยะเวลาเดิม

หมวดที่ ๔

การถอนเงินฝากและการปดบัญชี

 ขอ ๑๑ การถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก ตองใชใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ

    ในการถอนเงินฝาก ผูมีอํานาจถอนเงินตามที่ไดใหตัวอยางลายมือชื่อไวตอสหกรณควรมา   

รับเงินที่สํานักงานสหกรณดวยตนเอง และตองยื่นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชื่อตามที่ใหตัวอยางไวนั้น พรอมกับ

สมุดคูฝากตอพนักงานสหกรณ

    ถาผูมอีาํนาจถอนเงนิฝากจะมอบใหผูใดถอนเงนิแทน ก็ตองทาํใบถอนเงินฝาก และตองมอบ

อํานาจใหรับเงินแทนเปนหนังสือไวดานหลังของใบถอนเงินฝากนั้นดวย ทั้งนี้ โดยลงลายมือชื่อตามที่ไดใหตัวอยาง

ไวแลวมอบใหผูรับมอบอํานาจยื่นใบถอนเงินฝากน้ัน พรอมดวยสมุดคูฝากตอพนักงานของสหกรณ ณ สํานักงาน

สหกรณ ในการนี้สหกรณจะเรียกหลักฐานพิสูจนตัวผูรับมอบอํานาจก็ได

    เมื่อสหกรณไดตรวจถูกตองแลว จะจายเงินถอนให และลงรายการเงินถอนพรอมทั้ง            

เงินคงเหลือในสมุดคูฝาก แลวคืนสมุดคูฝากใหผูฝาก

    อนึ่ง การเขียนใบถอนเงินฝากใหเขียนดวยหมึก ถามีการแกไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ผูมีอํานาจ

ถอนเงินตองลงลายมือชื่อตามที่ใหตัวอยางไวกํากับดวย

 ขอ ๑๒ การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพยนั้น จะถอนเมื่อใด จํานวนเทาใดก็ได

    สวนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจํานั้น ผูฝากยอมไมมีสิทธิถอนเงินกอนครบกําหนด 

แตเมื่อผูฝากยื่นคําขอเปนหนังสือโดยชี้แจงความจําเปน สหกรณจะยอมใหถอนเงินฝากกอนครบกําหนดก็ได

 ขอ ๑๓ ผูฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพื่อปดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได ใหผูมีอํานาจ

ถอนเงินจดแจงไวทายรายการจํานวนเงินในใบถอนเงินฝากดวยวา “เพื่อปดบัญชี”

 ขอ ๑๔ ในกรณีที่ผูฝากตาย สหกรณจะจายคืนเงินคงเหลือทั้งหมดในบัญชีเงินฝากใหแกผูรับโอน

ประโยชนทีไ่ดตัง้ไว หรือถามไิดตัง้ไวก็คนืใหแกบคุคลทีไ่ดนําหลักฐานมาแสดงใหเปนท่ีพอใจคณะกรรมการดาํเนนิการ

วาเปนทายาทผูมีสิทธิไดรับเงินจํานวนดังกลาวนั้น

 ขอ ๑๕ ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณเห็นวาผูฝากฝาฝนระเบียบนี้ หรือกอใหเกิด

ความยุงยากแกสหกรณ หรือเห็นวามีเหตุอันสมควรที่จะปดบัญชีเงินฝากของผูฝาก สหกรณจะไมรับเงินเขาบัญชี 

เงินฝากของผูฝากอีก และใหผูฝากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพื่อปดบัญชีเงินฝากของตน ทั้งนี้ สหกรณจะแจงเปน

หนังสือไปยังผูฝาก

 ขอ ๑๖  การถอนเงินฝากเพื่อปดบัญชีตามขอ ๑๓ และขอ ๑๔ สหกรณจะคํานวณดอกเบี้ยใหตาม       

ขอ ๑๐ ถึงวันกอนวันถอนหนึ่งวัน เวนแตการปดบัญชีเงินฝากในกรณีผูฝากฝาฝนระเบียบ ตามขอ ๑๕ สหกรณ             

จะคํานวณดอกเบี้ยใหถึงกอนวันที่แจงหนึ่งวัน และสหกรณจะไมใหดอกเบี้ยอีกไมวาผูฝากจะถอนเงินเมื่อใด
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 เมื่อสหกรณไดจายเงินคืนผูฝากแลว จะยกเลิกสมุดคูฝากสําหรับบัญชีนั้น

 ประกาศ ณ วันที่................................................................

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

 ประธานกรรมการ

 สหกรณ................................................................จํากัด

นายทะเบียนสหกรณเห็นชอบใหใชรางระเบียบนี้ได

(ลงชื่อ)   วัลลภ  วิทยประพัฒน

        (นายวัลลภ  วิทยประพัฒน)

         อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

รองนายทะเบียนสหกรณ  ปฏิบัติราชการแทน

            นายทะเบียนสหกรณ
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คําแนะนําการถือใชระเบียบวาดวยการรับเงินฝากออมทรัพยและเงินฝากประจํา

 ๑. ในกรณีที่สหกรณไดเคยกําหนดระเบียบวาดวยการรับเงินฝากจากสมาชิกไวแลวและประสงค        

จะกาํหนดใหมตามรางระเบยีบนีใ้หเพิม่หมวด ๑ อีกขอหนึง่ เปนขอ ๓ ความวา “ใหยกเลกิบรรดาประกาศ มติทีป่ระชุม

คณะกรรมการดําเนินการระเบียบอื่นใดที่มีอยูกอนวันใชระเบียบนี้ ซึ่งมีขอกําหนดขัดแยงกับระเบียบนี้ทั้งสิ้น”           

แลวเลื่อนขอ ๓ เดิม เปนขอ ๔ ตามลําดับ

 ๒. การกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากไวไมเกินรอยละ ๗ ตอป นั้น เนื่องจากโดยหลักการแลวอัตรา

ดอกเบี้ยเงินฝากของสหกรณไมควรสูงกวาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําของธนาคารพาณิชยมากจนเกินไปประกอบ

กับเงินปนผลของสหกรณก็จํากัดอยูในอัตรานี้ อยางไรก็ตาม หากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําของธนาคารพาณิชย

สูงกวารอยละ ๗ ตอปแลว สหกรณก็สามารถขอความเห็นชอบในการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหสูงขึ้นกวารอยละ ๗ 

ตอปได

 สาํหรบัสหกรณในภาคการเกษตร ไดแก สหกรณประเภทสหกรณการเกษตร สหกรณนคิมและสหกรณ

ประมง ขอใหพิจารณากําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากแตละประเภทดวยความรอบคอบ โดยคํานึงถึงหลักบริหาร         

การเงินวาสหกรณจะนําเงินท่ีรับฝากน้ันไปหาผลตอบแทนไดมากนอยเพียงใดจึงจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุด               

แกสหกรณ เพราะดอกเบี้ยเงินรับฝากเปนคาใชจายที่เกิดขึ้นตลอดเวลา แตอยางไรก็ตาม ตองไมทําใหสมาชิกที่จะ 

กูเงินจากสหกรณตองรับภาระดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกวาลูกคา ธ.ก.ส. ในทองถิ่นเดียวกัน

 ๓. วิธีการคํานวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย สหกรณอาจเลือกวิธีการคํานวณดอกเบี้ยเงินฝาก        

ออมทรพัยเปนรายวันหรอืรายเดอืนกไ็ดตามความเหมาะสม และจะนาํดอกเบีย้ทบเปนตนเงินเขาบญัชเีงนิฝากปละ  

มากกวา ๑ ครั้งก็ได ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับฐานะทางการเงิน นโยบายการระดมเงินฝาก ความพรอมของอุปกรณ            

เคร่ืองมอืเครือ่งใชและความสามารถในการบริหารจดัการเงนิทนุของแตละสหกรณดวย ดงันัน้ สาํหรบัขอ ๑๐ วรรคสอง 

(*) จึงไดกําหนดวิธีการคํานวณดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยใหสหกรณเลือกปฏิบัติแทนในวรรคนี้ไวหลายกรณีตามที่   

เห็นสมควร และสอดคลองกับการดําเนินงานของสหกรณ

  ตัวอยางเชน วันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ คือ วันที่ ๓๑ ธันวาคม

  + ถาสหกรณประสงคจะคิดดอกเบี้ยเปนรายวัน และนําดอกเบี้ยเขาบัญชีเงินฝากปละ ๒ ครั้ง 

ใหแกไขขอความในขอ ๑๐ วรรคสอง ดังนี้

  “ดอกเบีย้เงนิฝากออมทรพัยใหคาํนวณเปนรายวนัตามยอดเงนิคงเหลอื และสหกรณจะนาํดอกเบีย้

ทบเปนตนเงินเขาบญัชเีงนิฝากในวนัที ่๓๐ มถินุายน และ ๓๑ ธนัวาคม ใหผูฝากรบีย่ืนสมดุคูฝาก ณ สาํนกังานสหกรณ

เพือ่สหกรณบนัทกึรายการดอกเบีย้ให”

  + ถาสหกรณประสงคจะคดิดอกเบีย้เปนรายเดอืน และนาํดอกเบีย้เขาบญัชเีงนิฝากปละ ๑ คร้ัง 

ใหแกไขขอความในขอ ๑๐ วรรคสอง ดังนี้

  “ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยใหคํานวณเปนรายเดือนตามยอดเงินฝากคงเหลือต่ําสุดในระหวาง

เดือนหนึ่งๆ แตเศษของบาทในยอดเงินคงเหลือดังกลาวนั้นไมนํามาคํานวณดวย สําหรับเงินฝากภายในวันที่เจ็ด        

ของเดือนจะถือเสมือนหนึ่งวาไดฝากไวแลวตั้งแตวันที่หนึ่งของเดือน ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการคํานวณดอกเบี้ยให           

แตถาในระหวางเดอืนใดยอดเงนิฝากคงเหลอืตํา่สดุมจีาํนวนนอยกวาสบิบาทจะไมคาํนวณดอกเบีย้สาํหรบัเดอืนนัน้ให 

สหกรณจะนําดอกเบี้ยทบเปนตนเงินเขาบัญชีเงินฝากในวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ ใหผูฝากรีบยื่นสมุดคูฝาก         

ณ สํานักงานสหกรณ เพื่อสหกรณบันทึกรายการดอกเบี้ยให”
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  + ถาสหกรณประสงคจะคิดดอกเบีย้เปนรายเดอืน และนาํดอกเบีย้เขาบญัชเีงินฝากปละ ๒ คร้ัง 

ใหแกไขขอความในขอ ๑๐ วรรคสอง ดังนี้

  “ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยใหคํานวณเปนรายเดือนตามยอดเงินฝากคงเหลือต่ําสุดในระหวาง

เดือนหนึ่งๆ แตเศษของบาทในยอดเงินคงเหลือดังกลาวนั้นไมนํามาคํานวณดวย สําหรับเงินฝากภายในวันที่เจ็ด        

ของเดือนจะถือเสมือนหนึ่งวาไดฝากไวแลวตั้งแตวันที่หนึ่งของเดือน ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการคํานวณดอกเบี้ยให          

แตถาในระหวางเดอืนใดยอดเงินฝากคงเหลอืตํา่สุดมจีาํนวนนอยกวาสบิบาท จะไมคาํนวณดอกเบีย้สาํหรบัเดอืนนัน้ให 

สหกรณจะนําดอกเบี้ยทบเปนตนเงินเขาบัญชีเงินฝากในวันที่ ๓๐ มิถุนายน และ ๓๑ ธันวาคม ใหผูฝากรีบยื่น            

สมุดคูฝาก ณ สํานักงานสหกรณ เพื่อสหกรณบันทึกรายการดอกเบี้ยให”

  มีขอสังเกตสําหรับสหกรณที่กําหนดวันสิ้นปทางบัญชีไวเปนอยางอื่น เชน ๓๑ มีนาคม หรือ           

๓๐ กันยายน เปนตน ก็ตองปรับเปลี่ยนวันที่จะทําดอกเบี้ยทบเปนตนเงินเขาบัญชีเงินฝากใหสอดคลองกันดวย

  ๔. ในกรณีที่สหกรณเลือกวิธีการคิดดอกเบี้ยในขอ ๑๐ วรรคสอง เปนรายเดือนก็ใหแกไขขอความ

ในขอ ๑๖ วรรคหนึ่ง ดังนี้

  “การถอนเงินฝากเพื่อปดบัญชีตามขอ ๑๓ และขอ ๑๔ สหกรณจะคํานวณดอกเบี้ยใหตามขอ ๑๐ 

ถึงสิ้นเดือนที่แลว เวนแตการปดบัญชีเงินฝากในกรณีผูฝากฝาฝนระเบียบตามขอ ๑๕ สหกรณจะคํานวณดอกเบี้ย      

ใหถึงสิ้นเดือนกอนถึงวันที่แจง และสหกรณจะไมใหดอกเบี้ยอีกไมวาผูฝากจะถอนเงินเมื่อใด”
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(ราง)

ระเบียบ

สหกรณ.............................................................................จํากัด

วาดวยเงินฝากออมทรัพยพิเศษ

พ.ศ. ........................................

 อาศัยอาํนาจตามความในขอบงัคับของสหกรณ ขอ............. และขอ..................... ทีป่ระชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการ ครั้งที่...................../.................... เมื่อวันที่....................................................... ไดกําหนดระเบียบวาดวยเงินฝาก

ออมทรัพยพิเศษ พ.ศ............................. โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ ดังตอไปนี้

 ขอ ๑ ระเบยีบนีเ้รยีกวา ระเบยีบสหกรณ.........................................จาํกดั วาดวยเงนิฝากออมทรพัยพเิศษ 

พ.ศ....................................

 ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่............................................เปนตนไป

 ขอ ๓ สหกรณรับเงินฝากออมทรัพยพิเศษจากสมาชิกไดตามที่สหกรณเห็นสมควร

 ขอ ๔ ผูประสงคจะเปดบญัชเีงนิฝากออมทรพัยพเิศษ  ตองยืน่หนงัสอืขอเปดบญัชเีงนิฝากออมทรพัย

พิเศษตามแบบของสหกรณ โดยมีรายการครบถวนตามที่ระบุไวในแบบหนังสือขอเปดบัญชีนั้น

 ขอ ๕ ผูขอเปดบญัชเีงนิฝากออมทรพัยพเิศษ ตองใหตวัอยางลายมอืชือ่ของผูมอีาํนาจในการถอนเงิน 

หรือในการใหคําสั่งเกี่ยวกับบัญชีที่เปดนั้นไวตอสหกรณ โดยใชบัตรตัวอยางลายมือชื่อ ตามแบบของสหกรณ

   การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอยางลายมือชื่อของผูมีอํานาจ จะมีผลก็ตอเมื่อไดแจงเปนหนังสือ

ตอสหกรณ และสหกรณไดตอบรับแลว

 ขอ ๖ ผูฝากคนหนึง่เปดบญัชเีงนิฝากออมทรพัยพเิศษไดเพยีงบญัชีเดียว โดยจํานวนเงินฝากในบญัชนีัน้

ในครั้งแรกตองไมนอยกวา............................................บาท

 ขอ ๗ ในการเปดบญัชเีงนิฝากประเภทน้ี สหกรณจะออกสมุดคูบัญชเีงนิฝากออมทรัพยพเิศษใหผูฝาก

ยึดถือไว โดยผูฝากตองเก็บรักษาไวเพื่อใหสหกรณบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย เงินถอน และเงินคงเหลือของตน 

บรรดาที่มีทุกราย

 การบันทึกรายการในสมุดคูบัญชี จะกระทําไดเฉพาะทางฝายสหกรณเทานั้น โดยใหผูจัดการหรือ         

ผูชวยผูจัดการ หรือพนักงานสหกรณท่ีผูจัดการมอบหมายคนใดคนหนึ่ง เปนผูลงลายมือชื่อกํากับไวเปนสําคัญ           

การบันทึกรายการในสมุดคูบัญชีซึ่งไมเปนไปตามที่กลาวขางตน จะไมมีผลผูกพันกับสหกรณ ถาผูฝากตรวจพบวา

รายการใดในสมุดคูบัญชีคลาดเคลื่อน ตองแจงตอสหกรณเพื่อแกไขใหถูกตอง
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  สมดุคูบัญชท่ีีบันทึกรายการเตม็แลว ใหผูฝากสงมอบใหแกสหกรณ เพือ่สหกรณโอนยอดเงนิคงเหลอื

เขาสมุดบันชีเลมใหมให ซึ่งจะไดออกใหผูฝากยึดถือไวตอไป

  ในกรณทีีส่หกรณออกสมดุคูบญัชใีหแกผูฝากเมือ่เปดบญัชกีดี็ หรอืออกเลมใหมใหตอจากเลมกอน

ที่บันทึกรายการเต็มแลวก็ดี สหกรณจะไมคิดคาธรรมเนียม แตถาสมุดคูบัญชีของผูฝากสูญหายสหกรณจะออกสมุด

คูบัญชีเลมใหมให โดยคิดคาธรรมเนียมเลมละ..................บาท

 ขอ ๘ ในการสงเงินฝากเขาบัญชีทุกครั้ง   ใหทําใบสงเงินฝากออมทรัพยพิเศษตามแบบของสหกรณ 

ยื่นพรอมกับสมุดคูบัญชีและจํานวนเงินที่ฝากตอสหกรณ เม่ือสหกรณไดตรวจสอบเปนการถูกตองแลว จะบันทึก

รายการจํานวนเงินฝากที่ไดรับนั้นในสมุดคูบัญชีใหผูฝาก

 ขอ ๙ สหกรณจะใหดอกเบีย้เงนิฝากออมทรพัยพเิศษในอตัราไมเกนิรอยละ ๗ ตอป  โดยจะไดประกาศ

อัตราดอกเบี้ยใหทราบเปนคราวๆ ไป และคํานวณดอกเบี้ยใหเปนรายวันตามจํานวนตนเงินฝากคงเหลือ

   สหกรณจะคิดดอกเบี้ยทบเปนเงินตนเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษใหทุกวันที่........................

......................และวันที่.....................................ใหผูฝากรีบยื่นสมุดคูฝากเพื่อสหกรณบันทึกรายการดอกเบี้ยให

   ในกรณีที่จํานวนเงินฝากออมทรัพยพิเศษคงเหลือต่ํากวา......................บาท สหกรณจะไมคิด

ดอกเบี้ยให

 ขอ ๑๐  ผูฝากจะถอนเงนิฝากออมทรพัยพเิศษของตนไดเมือ่ทวงถาม โดยทาํใบถอนเงนิฝากออมทรพัยพเิศษ

ตามแบบที่สหกรณกําหนด

 ขอ ๑๑ การถอนเงินฝากออมทรัพยพิเศษ ใหถอนไดเดือนละหนึ่งครั้ง โดยไมตองเสียคาธรรมเนียม 

หากเดือนใดมีการถอนมากวาหนึ่งครั้ง สหกรณจะคิดคาธรรมเนียมการถอนครั้งที่สองและครั้งตอๆ ไป ในอัตรา         

รอยละ.................ของจํานวนเงินที่ถอน แตตองไมตํ่ากวา....................................บาท

 ขอ ๑๒ ผูฝากจะปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษก็ยอมกระทําได โดยสหกรณจะคิดดอกเบี้ยใหถึง   

วันกอนวันถอนหนึ่งวัน

 ขอ ๑๓ ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นวา ผูฝากเงินออมทรัพยพิเศษรายใดฝาฝน

ระเบียบนี้ หรือกอความยุงยากใหแกสหกรณ หรือเห็นวามีเหตุอันสมควรที่จะปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษ          

ของผูฝากรายใด สหกรณอาจไมรับเงนิฝากออมทรัพยพเิศษของผูฝากรายนัน้อีก หรอืจะปดบญัชเีงนิฝากออมทรพัยพเิศษ

ของผูฝากนั้น พรอมกับคิดดอกเบี้ยใหถึงกอนวันปดบัญชีหนึ่งวันก็ได

 ขอ ๑๔ ในกรณทีีผู่ฝากตาย สหกรณจะจายเงนิตนเงนิฝากคงเหลอืทัง้หมดในบญัชเีงนิฝากออมทรพัย

พเิศษของผูฝากใหแกผูรบัโอนประโยชนในกรณทีีส่มาชกิไมไดทาํหนงัสอืต้ังผูรบัโอนประโยชนไว สหกรณจะจายเงนิ

ทั้งหมดใหแก่ผูรับมรดก หรือผูจัดการมรดก หรือทายาทของผูฝากเมื่อไดนําหลักฐานมาแสดงสิทธิของตนใหเปนที่

พอใจแกสหกรณ
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 ประกาศ ณ วันที่.............................................

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

 ประธานกรรมการ

 สหกรณ..............................จํากัด

นายทะเบียนสหกรณเห็นชอบใหใชรางระเบียบนี้ได

(ลงชื่อ)   วัลลภ  วิทยประพัฒน

        (นายวัลลภ  วิทยประพัฒน)

         อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

รองนายทะเบียนสหกรณ  ปฏิบัติราชการแทน

           นายทะเบียนสหกรณ
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คําแนะนําเกี่ยวกับการถือใชระเบียบวาดวยเงินฝากออมทรัพยพิเศษ

 ๑. เงินฝากออมทรัพยพิเศษ เปนเงินฝากประเภทออมทรัพย ซึ่งผู ฝากจะตองจายเงินฝากคืน              

เมื่อผูฝากทวงถาม แตกําหนดเงื่อนไขการฝาก – การถอนเงิน และการกําหนดอัตราดอกเบี้ยแตกตางจากเงินฝาก            

ออมทรัพยทั่วไป แตควรระวังวาเงื่อนไขดังกลาวจะตองไมใหผูกกับเงื่อนเวลา เพราะจะเขาลักษณะเงินฝากประจํา

 ๒. จํานวนเงินฝากออมทรัพยพิเศษครั้งแรกเมื่อเปดบัญชี (ในขอ ๖) และคาธรรมเนียมการออกสมุด

คูบัญชีเลมใหมแทนสมุดคูบัญชีเลมที่สูญหาย (ในขอ ๗ วรรค ๔ ) ใหแตละสหกรณกําหนดไดตามที่เห็นสมควร         

กับฐานะของแตละสหกรณ

 ๓. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยพิเศษ (ในขอ ๙) สหกรณควรกําหนดใหเหมาะสมกับภาวการณ

ในแตละชวง ไมควรสูงกวาสถาบันการเงินอื่นมากเกินไป เพราะดอกเบี้ยเงินฝากเปนคาใชจายที่เกิดขึ้นตลอดเวลา 

โดยตองกําหนดใหสูงกวาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยทั่วไป แตไมสูงกวาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําสุทธิ           

เมื่อหักภาษี ณ ที่จายแลว สําหรับการคิดดอกเบี้ยทบเปนเงินตนเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษ สหกรณจะคิดให          

ปละมากกวาหนึ่งครั้ง เชน ๒ ครั้ง ๓ ครั้ง ๔ ครั้ง หรือทุกเดือนก็ไดตามความเหมาะสม

 ๔. การกาํหนดคาธรรมเนยีมการถอนเงนิฝากออมทรพัยพิเศษ (ในขอ ๑๑) เปนกลวธิกีารหยดุเงนิฝาก

ไวในสหกรณนานๆ ดงันัน้ คาธรรมเนยีมการถอนเงนิของแตละสหกรณจงึควรคาํนงึวาจะสามารถชะลอการถอนเงนิ

ของสมาชิกได หรือสามารถทําใหสมาชิกมีความรอบคอบกับการวางแผนการใชเงินฝากออมทรัพยพิเศษนี้
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(ราง)

ระเบียบ

สหกรณออมทรัพย.....................................................................................จํากัด

วาดวยเงินฝาก..........................................................

พ.ศ. .................................

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณ ขอ....................... และขอ..................... ที่ประชุม             

คณะกรรมการดําเนินการ ครั้งท่ี................./...................... เมื่อวันท่ี..........................................ไดกําหนดระเบียบวาดวย       

เงินฝาก................................... พ.ศ. .................. โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ ดังตอไปนี้

 ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพย.....................................................................จํากัด         

วาดวยเงินฝาก................................................ พ.ศ. ..........................”

 ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแต....................................................................................เปนตนไป

 ขอ ๓ สหกรณจะรับเงินฝาก...............................................จากสมาชิกไดตามที่สหกรณเห็นสมควร

 ขอ ๔ ผูประสงคจะเปดบัญชีเงินฝาก...................................................ตองยื่นหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝาก.

...................................ตามแบบของสหกรณ พรอมแสดงบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากร โดยชื่อผูฝากกับชื่อผูมีอํานาจ

ถอน หรือผูมีสิทธิไดรับดอกเบี้ยเงินฝากตองเปนบุคคลเดียวกัน

 ขอ ๕ การเปดบญัชคีรัง้แรก ตองไมต่ํากวา ๑๐๐ บาท สงูสดุไมเกนิ ๒๕,๐๐๐ บาท โดยตองฝากติดตอกัน

ทุกเดือนๆ ละเทากัน และเทากับที่เปดบัญชีครั้งแรกเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๒๔ เดือน และรวมทั้งหมดแลว        

ตองไมเกิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท จึงจะไดรับการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับดอกเบี้ยเงินฝาก.......................

 ขอ ๖ สหกรณออกสมุดคูบัญชีเงินฝาก.........................ใหผูฝากยึดถือไว โดยผูฝากตองเก็บรักษาไว         

ใหสหกรณบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย เงินถอน และเงินคงเหลือของตนบรรดาที่จะมีขึ้นทุกราย

  การลงบันทึกรายการตางๆ ในสมุดคูฝากนั้น จะกระทําไดแตโดยทางฝายสหกรณ ซึ่งประธาน

กรรมการหรอืรองประธานกรรมการ หรือเหรญัญกิ หรอืผูจดัการ หรอืผูทีไ่ดรบัมอบหมายคนหน่ึงคนใดเปนผูลงลายมอื

ชื่อยอกํากับไวเปนสําคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคูฝากโดยไมเปนไปตามที่กลาวนี้ยอมไมมีผลผูกพันสหกรณ        

อนึง่ ถาผูฝากตรวจพบวารายการใดในสมดุคูฝากคลาดเคล่ือน ตองแจงตอสหกรณเพือ่แกไขให จะแกไขประการอืน่ไมได

  สมุดคูฝากเลมที่ใชเต็มแลวหรือชํารุดจนใชการไมได ใหนํามายื่นตอสหกรณเพื่อจะไดยกเลิกสมุด

คูฝากเลมนั้น และโอนยอดเงินคงเหลือเขาสมุดคูฝากใหม ซึ่งออกใหผูฝากยึดถือไวตอไป สมุดคูฝากเลมที่ยกเลิกนั้น 

ผูฝากจะรับไปก็ได
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  ผูฝากตองเกบ็รกัษาสมดุคูฝากของตนไวในทีป่ลอดภยั ถาสมุดคูฝากหายผูฝากตองแจงเปนหนงัสอื

ตอสหกรณโดยมิชกัชา สหกรณจะนาํยอดเงนิคงเหลอืเขาสมุดคูฝากเลมใหมซึง่ออกใหผูฝากยดึถอืไวตอไป สวนสมดุ

คูฝากเลมที่หายใหยกเลิก

  ในกรณีท่ีสหกรณออกสมุดคูฝากใหแกผูฝากครั้งแรกก็ดี หรือออกเลมใหมใหตอจากเลมกอน           

ซึ่งลงรายการเต็มแลวก็ดี สหกรณจะไมคิดคาธรรมเนียม แตกรณีที่สมุดคูฝากของผูฝากคนใดสูญหาย สหกรณ           

จะออกสมุดคูฝากใหมใหโดยคิดคาธรรมเนียม เลมละ...............................บาท

 ขอ ๗ ในการสงเงินฝากเขาบญัช ีตองฝากภายในวนัที ่๕ ของเดือน และจะขาดการฝากหรอืฝากไมครบ

ตามวงเงินที่กําหนด หรือฝากลาชากวาระยะเวลาที่กําหนดทุกกรณีรวมกันตองไมเกิน ๒ เดือน การสงเงินเขาบัญชี

เงินฝากทุกคร้ัง ใหทําใบสงเงินตามแบบพิมพที่สหกรณกําหนด ยื่นพรอมดวยสมุดคูฝากและจํานวนเงินฝาก                 

ตอพนักงานสหกรณ ณ สํานักงานสหกรณ ทั้งนี้ ผูฝากหรือผูอื่นจะเปนผูสงเงินก็ได

   เมือ่สหกรณไดลงบนัทกึรายการจํานวนเงนิฝากทีไ่ดรบันัน้ในสมุดคูฝาก และตรวจสอบเปนการ

ถกูตองแลว สหกรณจะคนืสมดุคูฝากใหผูฝาก

   ในกรณีที่ผูฝากอยูตางจังหวัด หรือไมสามารถมาฝากดวยตนเอง สามารถนําเงินโอนเขาบัญชี

ของสหกรณที่มีอยูในธนาคารพาณิชยตางๆ ได โดยสหกรณจะถือวาสมาชิกผูนั้นไดนําเงินเขาฝากกับสหกรณ ตั้งแต

วันที่สหกรณไดรับโอน หรือสมาชิกจะยินยอมใหสหกรณหักเงินเดือน ณ ที่จายสงฝากแบบหุนรายเดือนก็ได

 ขอ ๘ สหกรณจะคิดดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราไมเกินรอยละ ๗ ตอป ตามประกาศของสหกรณ             

โดยจะคดิดอกเบีย้ใหทกุยอดเงนิฝากทีฝ่ากครบ............เดือน และทบเปนเงนิตนให สาํหรบัเงนิฝากทีไ่มครบ...........เดอืน

จะไมทบตนให

 ขอ ๙ ในกรณีมีเหตุไมสามารถปฏิบัติไดตามเงื่อนไข หรือฝากตอไปไมได อันเปนเหตุใหไมไดรับสิทธิ

ยกเวนภาษี สหกรณจะคิดดอกเบี้ยใหในอัตรา............................สําหรับเงินฝาก ๓ เดือนขึ้นไป สวนเงินฝากที่ไมถึง          

๓ เดือน สหกรณจะไมจายดอกเบี้ยให และจะปดบัญชีเมื่อเจาของบัญชีมาติดตอกับสหกรณ

 ขอ ๑๐  ในชวงระยะเวลาไมครบตามจํานวนเดือนที่แจงความจํานงไวในหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝาก

ของผูฝากตามขอ ๔ จะถอนเงินฝากดังกลาวไมได เวนแตเปนการถอนเพื่อปดบัญชี และจะไมไดรับการยกเวนภาษี

เงินไดสําหรับดอกเบี้ยเงินฝากนั้น

 ขอ ๑๑ ในกรณีที่ฝากเงินครบตามจํานวนเดือนที่แจงความจํานงไวในหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝาก               

ของผูฝากตามขอ ๔ เจาของบัญชีจะตองติดตอขอปดบัญชีกับสหกรณ ถาไมปดบัญชีสหกรณจะคิดดอกเบี้ย                  

ใหในอัตราเงินฝากออมทรัพยจนกวาสมาชิกจะมาปดบัญชี

 ขอ ๑๒ ในกรณทีีผู่ฝากถงึแกกรรมในระหวางไมครบสญัญา สหกรณจะจายคนืเงนิฝาก พรอมดอกเบีย้

ในอัตรา........................................................ตามประกาศของสหกรณใหแกผูรับผลประโยชน ในกรณีที่สมาชิกไมไดทํา

หนังสือตั้งผูรับผลประโยชนไว สหกรณจะจายเงินทั้งหมดใหแกผูรับมรดก หรือผูจัดการมรดก หรือทายาทของผูฝาก 

เมื่อไดนําหลักฐานมาแสดงสิทธิของตนใหเปนที่พอใจแกสหกรณ
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 ประกาศ ณ วันที่...............................................................

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

 ประธานกรรมการ

 สหกรณ.......................................................จํากัด

นายทะเบียนสหกรณเห็นชอบใหใชระเบียบนี้ได

(ลงชื่อ)    วัลลภ  วิทยประพัฒน

        (นายวัลลภ    วิทยประพัฒน)

          อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

รองนายทะเบียนสหกรณ  ปฏิบัติราชการแทน

             นายทะเบียนสหกรณ
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คําแนะนําเกี่ยวกับการถือใชระเบียบวาดวยเงินฝากประจําไมนอยกวา ๒๔ เดือน

 ๑. เงนิฝากตามรางระเบียบนี ้จะไดรบัการยกเวนภาษีเฉพาะแกผูฝากเงนิกบัสหกรณประเภทสหกรณ
ออมทรพัยเทานัน้

 ๒. เงนิฝากตามรางระเบยีบน้ีในขอ ๑-๖ ใหสหกรณกาํหนดตามทีเ่หน็สมควร เชน กาํหนดใหสอดคลอง
กับวัตถุประสงค หรือกลุมเปาหมายของการระดมเงินฝากรูปแบบนี้

 ๓. คาธรรมเนียมการออกสมุดคูฝากแทนเลมเดิมที่สูญหาย (ในขอ ๖ วรรค ๕) ใหสหกรณกําหนด
ตามความเหมาะสม

 ๔. อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก กําหนดไวไมเกินรอยละ ๗ ตอป ตามประกาศของสหกรณ (ในขอ ๘)        
ซึ่งควรคํานึงถึงฐานะการเงิน การดําเนินงานของสหกรณและสภาวะทางการเงินโดยทั่วไป

  ๏ ถาเปนการฝากเงินประเภทนี้กับธนาคารพาณิชย ธนาคารบางแหงจะคิดดอกเบี้ย เงินฝาก         
ใหเทากบัอตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจาํ (บวก ๒% ของดอกเบีย้ทีไ่ดรบัเม่ือสิน้โครงการ บางแหงกาํหนดอตัราดอกเบีย้
สูงกวาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา ๑%) และธนาคารพาณิชยจะคิดดอกเบี้ยใหทุกยอดเงินฝากที่ครบระยะเวลา          
๓ เดือน ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน ตามความเหมาะสม

 ๕. ในกรณีมีเหตุที่ผูฝากไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข หรือฝากตอไปไมได อันเปนเหตุใหไมไดรับ        
สทิธยิกเวนภาษ ี(ในขอ ๙) สหกรณควรคดิดอกเบีย้ใหตามทีเ่หน็สมควรในอกีอตัราหนึง่ สําหรบัเงนิฝากครบ ๓ เดอืน
ขึ้นไป เชน คิดใหในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย หรือเงินฝากประจํา ตามประกาศของสหกรณ เปนตน

 ๖. ในกรณีที่ผูฝากถึงแกกรรมในระหวางไมครบสัญญา (ตามขอ ๑๒) สหกรณอาจคิดดอกเบี้ยให          
ในอีกอัตราหนึ่งตามที่เห็นสมควร ทํานองเดียวกับขอ ๙
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บันทึกขอความ

สวนราชการ   กรมสงเสริมสหกรณ สํานักนายทะเบียนและกฎหมาย โทร ๐ ๒๒๘๒ ๖๕๙๕

   ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส :cpd_rlo@cpd.go.th http://webhost.cpd.go.th/rlo

ที่     กษ ๑๑๑๕/๑๒๔๑๘                              วันที่      ๑๘    ตุลาคม  ๒๕๕๔

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาใหความเห็นชอบระเบียบวาดวยการรับฝากเงินจากสหกรณอื่น

เรียน ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสหกรณ พื้นที่ ๑ พื้นที่ ๒ และสหกรณจังหวัดทุกจังหวัด

 ดวยศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษาตามหมายเลขคดีแดงที่ อ.๑๗๙/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน 

๒๕๕๔ ใหเพิกถอนระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการใหสหกรณและชุมนุมสหกรณถือปฏิบัติในเรื่องการรับ

ฝากเงินจากสหกรณอื่น พ.ศ. ๒๕๔๗ เนื่องจากเห็นวาขอกําหนดตามระเบียบฯ มีลักษณะใชบังคับกับสหกรณ               

จึงไมชอบดวยมาตรา ๔๖(๕) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ (รายละเอียดตามคําพิพากษาที่แนบ)

 นายทะเบียนสหกรณพิจารณาแลวเห็นวา

 ๑. เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด จึงกําหนดระเบียบนายทะเบียนสหกรณ 

เรื่อง ยกเลิกระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการใหสหกรณและชุมนุมสหกรณถือปฏิบัติในเรื่องการรับเงินฝาก

จากสหกรณอื่น พ.ศ. ๒๕๔๗ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามที่แนบมาพรอมนี้

 ๒. เพ่ือสงเสริมระบบสหกรณใหพัฒนาดวยความมั่นคงและปกปองผลประโยชนของสหกรณในการ

รับฝากเงินจากสหกรณอื่นตามนัยคําพิพากษา รวมทั้งเพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ จึงใหยกเลิกหนังสือ

กรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๑๕/๐๘๓ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และใหรองนายทะเบียนสหกรณที่แตงตั้ง       

จากผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสหกรณ พื้นที่ ๑ พื้นที่ ๒ หรือสหกรณจังหวัด ถือปฏิบัติในการใหความเห็นชอบ

ระเบียบวาดวยการรับฝากเงินจากสหกรณอื่นตามความมาตรา ๔๖(๕) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.๒๕๔๒        

และที่แกไขเพิ่มเติม ใหเปนไปตามรางระเบียบวาดวยการรับฝากเงินจากสหกรณอื่นที่ไดใหความเห็นชอบไวแลว  

ตามท่ีแนบมาพรอมนี้ สําหรับสหกรณใดไดถือใชระเบียบวาดวยการรับฝากเงินจากสหกรณอื่นเปนไปตามราง                

ก็ใหถือวาไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณแลว และใหสงสําเนาระเบียบใหนายทะเบียนสหกรณทราบ

เทานั้น

 จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดําเนินการ

 (นายสมชาย   ชาญณรงคกุล)

 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

 นายทะเบียนสหกรณ
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ระเบียบสหกรณ ……………………………………………………จํากัด

วาดวยการรับฝากเงินจากสหกรณอื่น

พ.ศ. ………………

 อาศยัอาํนาจตามความในขอบงัคบัของสหกรณ ขอ….. และขอ.…. ทีป่ระชมุคณะกรรมการดําเนนิการ 

ครั้งท่ี…………../…………. เมื่อวันที่…………………..……………………. ไดกําหนดระเบียบวาดวยการ                

รับฝากเงินจากสหกรณอื่น   โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ ดังตอไปนี้

หมวด  ๑

ขอกําหนดทั่วไป

 ขอ ๑. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณ…………………………………………………….จํากัด 

วาดวยการรับฝากเงินจากสหกรณอื่น พ.ศ. ………………..”

 ขอ ๒. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ …………….………………………..…………. เปนตนไป

 ขอ ๓. ในระเบียบนี้

   “สหกรณ” หมายความวา  สหกรณ…………….…………………….……….จํากัด

   “ผูฝาก”  หมายความวา  สหกรณผูฝากเงิน

 ขอ ๔. สหกรณรับฝากเงินจากสหกรณอื่นได ๒ ประเภท คือ

   (๑) เงินฝากออมทรัพย

   (๒) เงินฝากประจํา

หมวด  ๒

การเปดบัญชีและการฝากเงิน

 ขอ ๕. สหกรณทีป่ระสงคจะเปดบญัชเีงนิฝากตามขอ ๔ ใหมาติดตอกับเจาหนาทีส่หกรณ ณ สํานกังาน 

สหกรณดวยตนเอง และตองยืน่หนังสอืขอเปดบญัชเีงินฝากตามแบบของสหกรณ โดยมีรายการครบถวนตามทีร่ะบไุว

ในแบบหนังสือขอเปดบัญชีนั้น

 ขอ ๖ พรอมกับหนงัสอืขอเปดบญัชเีงนิฝาก ผูฝากตองใหตัวอยางลายมือชือ่ของตัวแทนซึง่เปนผูมีอาํนาจ

ถอนเงิน ตลอดจนใหเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินฝากที่เปดบัญชีนั้นไวตอสหกรณ

 การเปลีย่นแปลงเกีย่วกบัตวัอยางลายมอืชือ่ทีใ่หไว จะมผีลตอเมือ่ผูฝากไดแจงเปนหนงัสอืตอสหกรณ 

และสหกรณไดพิจารณาเห็นเปนการถูกตองและตอบรับแลว

 ลายมอืช่ือทุกกรณเีก่ียวกับเงนิฝากใหใชอักษรไทยและเขยีนดวยหมึก ทัง้ตองเขยีนดวยลายมือของผูนาํฝาก 

สหกรณจะไมรับรูการใชตราประทับแทนลายมือชื่อ
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 ขอ ๗. ผูฝากสามารถเปดบัญชีเงินฝากได ดังนี้

  (๑) เงินฝากออมทรพัย ผูฝากรายหนึง่อาจเปดบญัชเีงนิฝากออมทรพัยในสหกรณนีไ้ดโดยจาํนวน

เงินฝากในบัญชีนั้นในเวลาหนึ่งเวลาใดตองไมนอยกวา ……………….บาท และผูฝากจะสงเงินฝากเพิ่มขึ้นเมื่อใด

โดยจํานวนเทาใดก็ได

  (๒) เงนิฝากประจาํ เงนิฝากประจาํรายหนึง่ ๆ  ตองมีจาํนวนไมนอยกวา ………………… บาท        

และระยะเวลาฝากตองไมนอยกวา……………………เดือน

 ขอ ๘. ในการเปดบัญชีเงินฝากตามขอ ๗ สหกรณจะออกสมุดคูฝากใหผูฝากยึดถือไว

   สมุดคูฝากนั้นผูฝากตองรักษาไวเพื่อใหสหกรณลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบ้ีย เงินถอน     

และเงินคงเหลือบรรดาที่จะมีขึ้นทุกราย

   การลงบันทึกรายการตางๆ ในสมุดคูฝากนั้น จะกระทําไดแตโดยทางฝายสหกรณ ซึ่งประธาน

กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผูจัดการ หรือผูที่ไดรับมอบหมายคนหนึ่งคนใด เปนผูลง

ลายมือช่ือยอกํากับไวเปนสําคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคูฝากโดยไมเปนไปตามที่กลาวนี้ ยอมไมมีผลผูกพัน

สหกรณ อนึ่ง ถาผูฝากตรวจพบวารายการใดในสมุดคูฝากคลาดเคลื่อน  ตองแจงตอสหกรณเพื่อแกไขให  จะแกไข

โดยประการอื่นไมได

   สมุดคูฝากเลมท่ีใชเต็มแลวหรือชํารุดจนใชการไมได ใหนํามายื่นตอสหกรณเพื่อจะไดยกเลิก

สมดุคูฝากเลมนัน้ และโอนยอดเงนิคงเหลอืเขาสมดุคูฝากใหม ซึง่ออกใหผูฝากยดึถือไวตอไป  สมดุคูฝากเลมทีย่กเลกินัน้

ผูฝากจะรับไปก็ได

   ผูฝากตองเก็บรักษาสมุดคูฝากของตนไวในที่ปลอดภัย ถาสมุดคูฝากหายผูฝากตองแจงเปน

หนังสือตอสหกรณโดยมิชักชา  สหกรณจะนํายอดเงินคงเหลือเขาสมุดคูฝากเลมใหม ซึ่งออกใหผูฝากยึดถือไวตอไป 

สวนสมุดคูฝากเลมที่หายใหยกเลิก

   ในกรณีที่สหกรณออกสมุดคูฝากใหแกผูฝากคร้ังแรกก็ดี หรือออกเลมใหมใหตอจากเลมกอน  

ซึง่ลงรายการเตม็แลวก็ด ีหรอืชาํรุดใชการไมไดกด็ ีสหกรณจะไมคดิคาธรรมเนยีม แตกรณทีีส่มดุคูฝากของผูฝากคนใด

สูญหาย  สหกรณจะออกสมุดคูฝากเลมใหมใหโดยคิดคาธรรมเนียม เลมละ …….……….. บาท

 ขอ ๙. ในการสงเงนิเขาบญัชเีงนิฝากทกุครัง้ ใหทาํใบสงเงนิตามแบบพมิพทีส่หกรณกาํหนด ยืน่พรอมดวย

สมุดคูฝากและจํานวนเงินฝากตอเจาหนาที่สหกรณ ณ สํานักงานสหกรณ ทั้งนี้ ผูฝากหรือผูอื่นจะเปนผูสงเงินก็ได

   เมือ่สหกรณไดลงบนัทกึรายการจาํนวนเงนิฝากทีไ่ดรบันัน้ในสมดุคูฝาก และตรวจสอบเปนการ

ถูกตองแลว  สหกรณจะคืนสมุดคูฝากใหผูฝาก

 ขอ ๑๐. ถาสงเช็คเขาบัญชีเงินฝาก ตองขีดครอมเช็คกอน สหกรณสงวนไวซึ่งสิทธิที่จะไมจายเงิน

ถอนจากรายการเชนนั้น จนกวาจะเรียกเก็บเงินตามเช็คไดแลว

หมวด  ๓

การกําหนดอัตราดอกเบี้ย  ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ย

วิธีการคิดดอกเบี้ยและการจายดอกเบี้ย

 ขอ ๑๑. สหกรณจะใหดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทตามขอ ๔ ในอัตราไมเกินรอยละ………….ตอป 

โดยจะไดประกาศใหทราบเปนคราว ๆ ไป
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 ดอกเบีย้เงนิฝากออมทรพัยใหคาํนวณเปนรายวันตามยอดเงนิคงเหลอื และสหกรณจะนาํดอกเบีย้ทบ

เปนตนเงินเขาบัญชีเงินฝากในวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ ใหผูฝากรีบยื่นสมุดคูฝาก ณ สํานักงานสหกรณ               

เพื่อสหกรณบันทึกรายการดอกเบี้ยให

 ดอกเบ้ียเงินฝากประจํา  สหกรณจะคํานวณและจายดอกเบี้ยใหเมื่อถึงกําหนดระยะเวลาการฝาก 

สําหรับเงินฝากที่ถอนกอนกําหนดโดยไดรับอนุญาตจากสหกรณตามขอ ๑๓ สหกรณจะจายดอกเบี้ยใหตามจํานวน

เดือนเต็ม

 กรณีถอนเงินฝากประจําในระยะเวลาไมถึง ๓ เดือน สหกรณจะไมจายดอกเบี้ยให

 ถาผูฝากไมถอนเงนิฝากประจําเมือ่ครบกาํหนดพรอมดอกเบีย้ จนพนกาํหนดไปอีกเจด็วนั กเ็ปนอนัถือวา

ผูฝากตกลงฝากตนเงนิฝากพรอมดอกเบีย้ตอไปอกีเทาระยะเวลาเดิม

หมวด  ๔

การถอนเงินฝากและการปดบัญชี

 ขอ ๑๒. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากตองใชใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ

    ในการถอนเงินฝาก  ผูมีอํานาจถอนเงินตามที่ไดใหตัวอยางลายมือชื่อไวตอสหกรณควรมา

รบัเงนิทีส่าํนกังานสหกรณดวยตนเอง  และตองยืน่ใบถอนเงนิฝากโดยลงลายมือชือ่ตามทีใ่หตัวอยางไวนัน้  พรอมกบั

สมุดคูฝากตอเจาหนาที่สหกรณ

    ถาผูมีอํานาจถอนเงินฝากจะมอบใหผูใดรับเงินแทนก็ตองทําใบถอนเงินฝาก และตองมอบ

อํานาจใหรับเงินแทนเปนหนังสือตามแบบที่กําหนด ทั้งนี้ โดยลงลายมือชื่อตามที่ไดใหตัวอยางไว แลวมอบให          

ผูรบัมอบอาํนาจยืน่ใบถอนเงนิฝากนัน้  พรอมดวยสมุดคูฝากตอเจาหนาทีข่องสหกรณ ณ สาํนกังานสหกรณ ในการนี้

สหกรณจะเรียกหลักฐานพิสูจนตัวผูรับมอบอํานาจก็ได

    เมือ่สหกรณไดตรวจถกูตองแลวจะจายเงนิถอนให และลงรายการเงนิถอนพรอมทัง้เงนิคงเหลอื

ในสมุดคูฝาก แลวคืนสมุดคูฝากใหผูฝาก

    อนึง่  การเขยีนใบถอนเงนิฝากใหเขียนดวยหมึก ถามีการแกไขเปลีย่นแปลงใด ๆ  ผูมีอาํนาจ

ถอนเงินตองลงลายมือชื่อตามที่ใหตัวอยางไวกํากับดวย

 ขอ ๑๓. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพยนั้น จะถอนเมื่อใด จํานวนเทาใดก็ได

    สวนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจํานั้น  ผูฝากยอมไมมีสิทธิถอนเงินกอนครบกําหนด  

แตเมื่อผูฝากยื่นคําขอเปนหนังสือโดยชี้แจงความจําเปน  สหกรณจะยอมใหถอนเงินฝากกอนครบกําหนดก็ได

 ขอ ๑๔. ผูฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพื่อปดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได ใหผูมีอํานาจ

ถอนเงินจดแจงไวทายรายการจํานวนเงินในใบถอนเงินฝากดวยวา “เพื่อปดบัญชี”  

 ขอ ๑๕. ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณเห็นวาผูฝากฝาฝนระเบียบนี้ หรือกอใหเกิด

ความยุงยากแกสหกรณ หรือเห็นวามีเหตุอันสมควรที่จะปดบัญชีเงินฝากของผูฝาก สหกรณจะไมรับเงินเขาบัญชี  

เงินฝากของผูฝากอีก และใหผูฝากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพื่อปดบัญชีเงินฝากของตน ทั้งนี้ สหกรณจะแจงเปน

หนังสือไปยังผูฝาก

 ขอ ๑๖. การถอนเงินฝากเพื่อปดบัญชีตามขอ ๑๔ สหกรณจะคํานวณดอกเบี้ยใหตามขอ ๑๑ ถึงวัน

กอนวันถอนหนึ่งวัน เวนแตการปดบัญชีเงินฝากในกรณีผูฝากฝาฝนระเบียบตามขอ ๑๕ สหกรณจะคํานวณดอกเบี้ย

ใหถึงกอนวันที่แจงหนึ่งวัน และสหกรณจะไมใหดอกเบี้ยอีก ไมวาผูฝากจะถอนเงินเมื่อใด
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    เมื่อสหกรณไดจายเงินคืนผูฝากแลว  จะยกเลิกสมุดคูฝากสําหรับบัญชีนั้น

 ขอ ๑๗. ในกรณีที่มีความจําเปน สหกรณสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับฝากเงินก็ได แตกรณีที่จํานวนยอดเงิน

รับฝากในเวลาใดเวลาหนึ่ง เมื่อรวมกับหนี้การกูยืมเงินจากภายนอกและหนี้ในฐานะผูคํ้าประกัน จะเกินวงเงินกูยืม

หรือคํ้าประกันประจําปของสหกรณที่นายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบไว สหกรณสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับฝากเงิน

     ประกาศ  ณ  วันที่.........................................พ.ศ. .............

      
 (...............................................................................)
 ประธานกรรมการ
 สหกรณ...............................................................................จํากัด

(นายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบไวตามหนังสือ ที่ กษ ๑๑๑๕/๑๒๔๑๘  ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔)
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ที่ กษ ๑๑๑๕/๐๔๘  กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม

              ๒๙    มิถุนายน  ๒๕๕๓

เรื่อง เห็นชอบใหสหกรณถือใชระเบียบวาดวยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห

เรียน  ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่สงมาดวย  รางระเบียบสหกรณ.........จํากัด วาดวยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห   พ.ศ.......

  ตามทีพ่ระราชบญัญตัสิหกรณ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ไดประกาศในราชกจิจานเุบกษา เม่ือวนัที่ 

๒๑ เมษายน ๒๕๕๓ และมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๓ มาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว           

ไดแกไขบทบัญญัติมาตรา ๔๖(๕) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.๒๕๔๒ กําหนดใหสหกรณมีอํานาจกระทําการ        

ในการรับฝากเงินประเภทออมทรพัยหรอืประเภทประจาํจากสมาชกิหรอืสหกรณอืน่หรอืสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห   

ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไมนอยกวากึ่งหนึ่งเปนสมาชิกของสหกรณผูรับฝากเงิน ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณ       

ที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ นั้น

  นายทะเบียนสหกรณไดใหความเห็นชอบรางระเบียบวาดวยการรับฝากเงิน จากสมาคม           

ฌาปนกิจสงเคราะห ตามสิ่งที่สงมาดวย เพื่อใหสหกรณทุกประเภทถือใช ดังนั้น สหกรณใดไดถือใชระเบียบวาดวย

การรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหเปนไปตามสิ่งที่ส งมาดวย ก็ใหถือวาไดรับความเห็นชอบ                      

จากนายทะเบยีนสหกรณแลว ใหสงสาํเนาระเบยีบใหนายทะเบยีนสหกรณทราบเทานัน้ และกาํหนดแนวทางปฏบิตัิ 

ดังนี้

  ๑. ขอบงัคบัของสหกรณใดทีย่งัไมไดมกีารกาํหนดใหรบัฝากเงนิจากสมาคมฌาปนกจิสงเคราะหได

ตามความมาตรา ๔๖(๕) แหงพระราชบญัญตัสิหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่กไขเพ่ิมเติม สหกรณสามารถดําเนนิการ

ดงักลาวไปไดกอนเพือ่ปฏบิตัเิปนไปตามทีก่ฎหมายสหกรณกาํหนดไว แตสหกรณตองแกไขเพ่ิมเติมขอบงัคบัใหครบถวน

ในการประชุมใหญคราวถัดไป ท้ังนี้ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหจะนําเงินมาฝากกับสหกรณไดตอเมื่อมีประกาศ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยกําหนดใหกระทําการไดกอน

  ๒. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหดังกลาว ไมรวมถึง “การฌาปนกิจสงเคราะหของสวนราชการ 

หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองคกรวิชาชีพซึ่งเปนนิติบุคคลที่อยูภายใดการกํากับของรัฐ” เนื่องจากมิไดเปน

นิติบุคคลที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. ๒๕๔๕

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจงใหสหกรณจังหวัดเผยแพรใหสหกรณถือใชตอไป

   

 ขอแสดงความนับถือ

 

 (นายฉกรรจ     แสงรักษาวงศ)

 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

 นายทะเบียนสหกรณ

ที่ กษ ๑๑๑๕/๐๔๘  กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม

สํานักนายทะเบียนและกฎหมาย
โทร ๐ ๒๒๘๒ ๖๕๙๕
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๕๐๔๒
E-mail :cpd_rio@cpd.go.th
www.cpd.go.th
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(สําเนา)

ที่ กษ ๑๑๐๑/ว ๒ กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม

          ๓    กันยายน  ๒๕๔๒

เรื่อง เห็นชอบใหสหกรณถือใชระเบียบวาดวยการใหสหกรณอื่นกูยืมเงิน

เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่สงมาดวย รางระเบียบสหกรณ.........จํากัด วาดวยการใหสหกรณอื่นกูยืมเงิน พ.ศ.............

 ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๖(๘) กําหนดใหสหกรณกระทําการใหสหกรณอื่น

กูยืมเงินได ตามระเบียบของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ นั้น

 บัดนี ้กรมสงเสรมิสหกรณไดจดัทาํรางระเบยีบวาดวยการใหสหกรณอืน่กูยมืเงนิ พรอมทัง้ไดนาํเสนอ

ตอนายทะเบียนสหกรณเพือ่พิจารณาใหความเหน็ชอบแลว เมือ่วนัที ่๑๙ สงิหาคม ๒๕๔๒ โดยใหสหกรณทกุประเภท

ถอืใช ดงันัน้ สหกรณใดถือใชระเบียนวาดวยการใหสหกรณอืน่กูยมืเงินตามสิง่ทีส่งมาดวย กใ็หถอืวาไดรบัความเหน็ชอบ

จากนายทะเบียนสหกรณแลว ขอใหสงสําเนาไปเพื่อนายทะเบียนสหกรณทราบ

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจงใหสหกรณจังหวัดเผยแพร แนะนํา รางระเบียบวาดวยการ            

ใหสหกรณอื่นกูยืมเงิน แกสหกรณตอไปดวย

   

 ขอแสดงความนับถือ

 (ลงชื่อ)   วิจิตร  สุขเพสน

 (นายวิจิตร  สุขเพสน)

 รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

สํานักงานเลขานุการกรม
โทร ๐ ๒๒๘๒ ๕๐๔๒
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๖๐๗๘
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ระเบียบสหกรณ ……………………………………….จํากัด

วาดวยการใหสหกรณอื่นกูยืมเงิน

พ.ศ. ………………

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณ.............................................................จํากัด ขอ..................

และขอ................................ ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครั้งที่............/...........เมื่อวันที่...............................................

ไดกําหนดระเบียบวาดวยการใหสหกรณอื่นกูยืมเงินโดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณดังตอไปนี้

 ขอ ๑. ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบสหกรณ................................................................จํากัด วาดวยการ                

ใหสหกรณอื่นกูยืมเงิน พ.ศ.................................”
 ขอ ๒. ระเบยีบนีใ้หใชบงัคับ ตั้งแตวันที่................................................................พ.ศ........................เปนตนไป

 ขอ ๓. ในระเบียบนี้

 “สหกรณ”  หมายความวา สหกรณผูใหกูเงิน

 “คณะกรรมการ”  หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณผูใหกูเงิน

 “สหกรณผูขอกู”  หมายความถึง สหกรณรวมถึงชุมนุมสหกรณดวย

 ขอ ๔. สหกรณผูขอกูจะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้

   (๑) ไมมีขอบกพรองทางการเงินและการบัญชี หรือถามีตองไดรับการแกไขจนเปนที่พอใจ

ของสหกรณแลว

   (๒) มีความมั่นคงทางการเงิน และมีความสามารถในการชําระหนี้

   (๓) มคีวามสามารถในการจัดการทีด่ ีและไดปฏบิตัติามกฎหมายขอบงัคบั ระเบยีบของสหกรณ

และระเบยีบของทางราชการโดยเครงครดัสมํา่เสมอ

   (๔) มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามหลักเกณฑที่สหกรณกําหนด

 ขอ ๕. สหกรณจะใหเงนิกูแกสหกรณผูขอกูทีมี่วตัถปุระสงคจะใชเงนิกูเพือ่เปนทนุหมุนเวยีน ใหสมาชกิกู

หรือเพื่อการดําเนินธุรกิจอื่นของสหกรณตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในขอบังคับ และระเบียบอันเหมาะสมเทานั้น

 ขอ ๖. จํานวนเงินกูที่ใหแกสหกรณผูขอกูสหกรณหนึ่งๆ ตองไมเกินรอยละ ๒๕ ของทุนเรือนหุนรวม

กบัทนุสาํรองของสหกรณ แตเมือ่รวมหนีเ้งนิกูทกุรายของสหกรณผูขอกูแลว จะตองไมเกนิวงเงนิกูยมืและคํา้ประกัน

ประจําป ที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ

 ขอ ๗. หลกัประกนัเงนิกูใหคณะกรรมการดําเนนิการของสหกรณผูกูทัง้คณะค้ําประกันเปนรายบคุคล

และใหจัดหาอสังหาริมทรัพยหรือสังหาริมทรัพยที่มีมูลคาไมนอยกวาจํานวนเงินกูจํานองเปนประกัน เวนแตในกรณี

จําเปนที่สหกรณผูขอกูไมมีหลักทรัพยหรือไมสามารถหาหลักทรัพยมาใชเปนหลักประกันเงินกูได ใหคณะกรรมการ

ดําเนินการของสหกรณผูขอกูทั้งคณะเปนผูคํ้าประกันเงินกู และในกรณีผูค้ําประกันคนใดพนจากตําแหนงกอนที่

สหกรณผูขอกูจะชําระหนี้เสร็จสิ้น ใหสหกรณผูขอกูจัดใหกรรมการดําเนินการคนใหมเปนผูคํ้าประกันแทนคนเดิม

 ขอ ๘. การกําหนดระยะเวลาชําระคืนเงินกู ใหคณะกรรมการพิจารณากําหนดใหสหกรณที่ขอกูเงิน

ชําระคืนตนเงินและดอกเบี้ยใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในแผนการใชเงินกู แตตองไมเกินหกสิบเดือน

 ขอ ๙. อัตราดอกเบ้ียเงินกู ใหคณะกรรมการเปนผูกําหนดตามความเหมาะสมกับภาวะการเงิน            

โดยประกาศเปนคราวๆ ไป การคิดดอกเบี้ยเงินกูใหคิดเปนรายวัน โดยนับถัดจากวันรับเงินกู
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 ขอ ๑๐. ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัยหรือความจําเปนเกิดขึ้นอันทําใหสหกรณผูขอกูไมสามารถชําระคืน    

เงินกูไดตามกําหนด ใหสหกรณผูขอกูยื่นคํารองขอผอนผันเลื่อนกําหนดเวลาชําระคืนเงินกูตอสหกรณ เพื่อให           

คณะกรรมการพิจารณาการผอนผันใหขยายเวลาชําระคืนเงินกู และระงับการเสียเบี้ยปรับในชวงระยะเวลาที่ไดรับ

การผอนผันได  ตามที่เห็นสมควร

 ขอ ๑๑. สหกรณผูกูไมชาํระคนืเงนิกูเมือ่ถงึกาํหนด โดยไมไดรบัการผอนผนัจากคณะกรรมการ   หรอื

ไมมีเหตุผลอันสมควรจะตองเสียเบี้ยปรับผิดนัดชําระหนี้เปนรายวันในอัตรารอยละ………ตอป ของตนเงินที่ผิดนัด

โดยนับถัดจากวันที่ถึงกําหนดชําระจนถึงวันที่สหกรณผูขอกูชําระเงินกูเสร็จสิ้น

 ขอ ๑๒. การขอกู ใหสหกรณผูขอกูยื่นหนังสือแสดงความจํานงระบุวัตถุประสงคในการใชเงินกู       

จํานวนเงินที่ขอกู ระยะเวลาชําระหนี้ พรอมดวยหลักฐานดังตอไปนี้

    (๑) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครั้งที่มีการพิจารณาเรื่องขอกูเงิน

จากสหกรณ

    (๒) งบการเงินและรายงานการสอบบัญชีประจําปลาสุด พรอมดวยรายงานกิจการประจําป

    (๓) งบทดลอง ณ วันสิ้นสุดเดือน กอนวันยื่นหนังสือแสดงความจํานงขอกู และยอนหลัง     

๒ เดือน

    (๔) สําเนาหลักฐานการจดทะเบียนเปนสหกรณ

    (๕) ขอบังคับของสหกรณ รวมทั้งระเบียบการเงินของสหกรณ

    (๖) รายนามคณะกรรมการดําเนินการ ตําแหนงในคณะกรรมการดําเนินการและตําแหนง

ในหนวยงานที่สังกัด (ถามี) พรอมทั้งวาระของการดํารงตําแหนงของกรรมการดําเนินการ

    (๗) สําเนาหนังสือใหความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ ในการกําหนดวงเงินกูยืม       

หรือคํ้าประกันประจําป

    (๘) สําเนาหลักฐานการกู ยืมเงินจากสถาบันการเงิน หรือบุคคลซึ่งสหกรณไดกู ยืมไว             

และยังมีภาระผูกพันอยู

    (๙) เอกสารอื่น ๆ ที่สหกรณกําหนด

 ขอ ๑๓. ใหผู จัดการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและวิเคราะหฐานะความมั่นคง ความสามารถ              

ในการชาํระหน้ีและการจดัการ เสนอผลการวิเคราะหพรอมทัง้ความเหน็ตอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนมุตัติอไป

 ขอ ๑๔. ถาสหกรณผูขอกูจะกูเงินจากผูอื่น ในระหวางที่ยังมีหนี้เงินกูอยูตอสหกรณ ตองแจงให 

สหกรณทราบ

 ขอ ๑๕. ในกรณใีดกรณหีนึง่ดงัตอไปนี ้ใหสหกรณเรยีกคนืเงนิกูและใหสหกรณผูขอกูชาํระคนืตนเงนิ

พรอมทั้งดอกเบี้ยแกสหกรณโดยทันที แมยังไมถึงกําหนดตามสัญญาเงินกูก็ตาม

    (๑) เมื่อสหกรณผูขอกูตองเลิกไมวาเพราะเหตุใด

    (๒) เมื่อปรากฏวาสหกรณผูขอกูฝาฝนขอกําหนดตาม ขอ ๑๔ แหงระเบียบนี้

    (๓) เมื่อปรากฏวาสหกรณผูขอกูใชเงินกูไมถูกตองตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในสัญญาเงินกู

    (๔) เมื่อสหกรณผูขอกูผิดนัดไมชําระเงินกูตามกําหนดและคณะกรรมการไมไดผอนเวลาให

  (๕) เมื่อมีเหตุผลที่คณะกรรมการเห็นวาสหกรณนั้นไมสมควรกูเงินสหกรณตอไป

 ขอ ๑๖. เมื่อคณะกรรมการอนุมัติเงินกูแลวใหผูจัดการแจงใหสหกรณผูขอกูทราบโดยเร็วเพ่ือจัดทํา

สัญญากู และจัดทําหลักประกันใหเรียบรอย แลวจึงจัดสงเงินกูใหสหกรณผูขอกูตอไป
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 ขอ ๑๗. การทําสัญญากู ใหจัดทําตามแบบที่สหกรณกําหนด และใหผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทน 

สหกรณตามขอบังคับของสหกรณ และสหกรณผูขอกู เปนผูลงชื่อในสัญญากูที่ทํากับสหกรณ

 ขอ ๑๘. การใหเงินกูแกสหกรณผูขอกูโดยใชตั๋วสัญญาใชเงินเปนหลักฐานแทนการทําสัญญากู             

ใหสามารถกระทําได โดยจํานวนเงินกูใหเปนไปตามขอ ๖ ของระเบียบน้ี สําหรับหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติอื่น ๆ           

ใหคณะกรรมการพิจารณากําหนดขึ้นไดตามความเหมาะสม และไมกอใหเกิดความเสียหายแกสหกรณ

 ประกาศ ณ วันที่.................................................................พ.ศ. .....................

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

 ประธานกรรมการ

 สหกรณ....................................................................................จํากัด
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คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ

ที่ ๒ / ๒๕๕๗

เรื่อง ใหสหกรณแท็กซี่ดําเนินการตามนโยบายจัดระเบียบรถแท็กซี่

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

 เพือ่เปนการสนบัสนนุการจดัระเบยีบรถแทก็ซีต่ามนโยบายของคณะรกัษาความสงบแหงชาต ิ(คสช.) 

เห็นวาสหกรณแท็กซี่มีรถแท็กซี่และสมาชิกจํานวนมากซึ่งเกี่ยวของตองดําเนินการตามนโยบายดังกลาวอันจะเปน

ผลดีตอสาธารณชน

 อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๑๖(๘) แหงพระราชบญัญตัสิหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ นายทะเบยีนสหกรณ 

จึงมีคําสั่ง ดังนี้

 ๑. สหกรณแท็กซี่ตองดําเนินกิจการภายใตอุดมการณ หลักการ วิธีสหกรณ กฎหมาย ระเบียบคําสั่ง

ของทางราชการ ขอบังคับระเบียบสหกรณ และนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติโดยเครงครัด

 ๒. ใหสหกรณแทก็ซีต่รวจสอบคุณสมบตัสิมาชกิ ถาสมาชกิคนใดเปนเจาของรถแทก็ซีเ่กินกวา ๓ คนั 

หรือขาดคุณสมบัติอื่นตามที่กําหนดในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการรับจดทะเบียนสหกรณ                       

และรับจดทะเบียนขอบังคับของสหกรณแท็กซี่ พ.ศ.๒๕๔๗ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ หรือขอบังคับ

สหกรณใหพิจารณาพนจากสมาชิกภาพ

 ๓. จัดใหสมาชิกมีรูปถาย ชื่อ – นามสกุล ชื่อสหกรณ และเลขทะเบียนสมาชิก แสดงไวภายในรถ   

ใหผูโดยสารเห็นไดอยางชัดเจนในขณะที่สมาชิกขับขี่

 ๔. ใหจัดทําทะเบียนสมาชิกตามมาตรา ๖๔ แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.๒๕๔๒ เพิ่มเติม ดังนี้

  (๑) ขอมูลประวัติผูขับรถแท็กซี่ตามกฎระเบียบของกรมการขนสงทางบก

  (๒) แสดงสถานภาพเปนเจาของรถ ผูเชาซื้อรถ หรือผูเชารถ

 ใหสหกรณแท็กซี่ดําเนินการตามคําสั่งนี้ ใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับคําสั่ง

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

 สั่ง ณ วันที่ ๒๒ เดือน กรกฏาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗

   

 (นายจุมพล  สงวนสิน)

 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

 นายทะเบียนสหกรณ
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ประกาศนายทะเบียนสหกรณ

เรื่อง ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการยกเลิกตราประทับ ตามขอแนะนําของธนาคารแหงประเทศไทย

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

 ตามที่ธนาคารแหงประเทศไทย ขอความรวมมือใหธนาคารสมาชิก แจงใหลูกคาปรับเปลี่ยนเงื่อนไข

การสัง่จายเงินตามเชค็ โดยใหมเีฉพาะลายมอืชือ่ผูสัง่จาย สวนตราประทบัไมควรใชเปนสวนหนึง่ในเงือ่นไขการสัง่จาย

เนื่องจากธนาคารไดใชระบบการหักบัญชีเช็คดวยสภาพเช็ค การใชตราประทับจะไปรบกวนขอมูลสําคัญ                     

เมื่อปรากฏเปนภาพเช็ค นั้น

 ฉะน้ัน เพื่อใหสหกรณทุกแหงที่ทําธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร มีแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม           

และไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานของสหกรณ อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๖(๑) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ         

พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงใหขอแนะนําไว ดังนี้

 ๑. กรณขีอบงัคบัสหกรณ ไมไดกาํหนดใหมีการประทบัตราของสหกรณไวบนเชค็ ก็ใหสหกรณปฏิบตัิ

ตามขอบังคับที่กําหนดไว

 ๒. กรณขีอบงัคบัสหกรณกาํหนดเรือ่งตราของสหกรณไว เพือ่ใหผูมอีาํนาจลงลายมอืชือ่แทนสหกรณ 

พรอมทั้งประทับตราของสหกรณบนเช็คและตราสารการเงินตางๆ ของสหกรณ อาจดําเนินการได ๒ วิธี คือ 

  ๒.๑ ใหสหกรณดําเนินการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ โดยตัดคําวา “เช็ค” ออก

  ๒.๒ หากสหกรณประสงคจะคงไวซึ่งตราประทับบนเช็ค ใหสหกรณทําความตกลงกับธนาคาร

เจาของเช็ควา สหกรณจะออกเช็คและประทับตราบนเช็ค สวนที่จะไมรบกวนหรือทับลายมือชื่อหรือขอความสําคัญ

บนเช็คก็สามารถทําได 

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

 (นายฉกรรจ   แสงรักษาวงศ)

 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

 นายทะเบียนสหกรณ
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ประกาศนายทะเบียนสหกรณ

เรื่อง คําแนะนําการผลิตหรือจัดหาปุยไวขายของสหกรณ

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

 เพื่อใหสหกรณที่ดําเนินกิจการผลิตและจัดหาปุยเพื่อขายแกสมาชิกของสหกรณภาคเกษตรดําเนินไป

ภายใตการบังคับกฎหมายวาดวยปุย และใหสหกรณจาํหนายปุยท่ีมคีณุภาพไดมาตรฐานปลอดภยั อนัจะทาํใหบรรดา

สมาชิกสหกรณไดรับประโยชนเต็มประสิทธิภาพและคุมคากับเงินที่จายซื้อปุยจากสหกรณ 

 จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖(๑) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.๒๕๔๒ ใหขอแนะนํา        

แกสหกรณไวดังตอไปนี้

๑. การจัดหาและขายปุยใหสมาชิก

 โดยทีพ่ระราชบญัญตัปิุย พ.ศ.๒๕๑๘ แกไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตั ิ(ฉบบัที ่๒) พ.ศ.๒๕๕๐ บญัญตัิ

หามมิใหผูใดผลิตเพ่ือการคา ขาย หรือนําเขาปุยปลอม ปุยเคมีผิดมาตรฐาน ปุยเคมีเสื่อมคุณภาพ ปุยชีวภาพ            

หรอื ปุยอินทรยีตํา่กวาเกณฑ ปุยทีต่องขึน้ทะเบยีนแตมิไดขึน้ทะเบียนไว ปุยทีถ่กูสัง่เพกิถอนทะเบยีน และปุยทีม่สีาร

เปนพิษเกินกวากําหนด หากฝาฝนถือเปนความผิดถูกลงโทษทั้งปรับและจําคุก ดังนั้น เพื่อปองกันมิใหกระทําการ             

โดยฝาฝนกฎหมายดังกลาว สหกรณที่จัดหาและขายปุยใหสมาชิก ควรตองปฏิบัติ ดังนี้

 ๑.๑  สหกรณตองซื้อปุยจากผูขายเฉพาะปุยที่มีหนังสือรับรองตัวอยางปุยจากกรมวิชาการเกษตร 

หรือกรมพัฒนาที่ดิน หรือบริษัท หองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด หรือหองปฏิบัติการที่กรมวิชาการเกษตร

ใหการรับรอง เทานั้น

 ๑.๒  ปุยทุกชนิดทุกสูตรท่ีสหกรณมีไวเพื่อขาย ตองมีคุณภาพมาตรฐานตามที่กรมวิชาการเกษตร

กําหนด และตองขึ้นทะเบียนอยางถูกตองจากกรมวิชาการเกษตร

 ๑.๓  สหกรณตองไมซ้ือปุยจากเอกชนหรือพอคาที่ไมมีใบอนุญาตขายและ/หรือใบอนุญาตผลิตปุย

เพื่อจําหนายจากกรมวิชาการเกษตรอยางเด็ดขาด

๒. การตรวจสอบปุยของสหกรณ

 สหกรณตองถูกตรวจสอบและควบคุมเกี่ยวกับการขายปุยตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข            

ตามกฎหมายวาดวยปุย ดังนี้

 ๒.๑  กรมสงเสริมสหกรณจะสุมตวัอยางปุยทกุชนดิ ทกุสตูร ทีส่หกรณมไีวเพือ่ขายเปนระยะ อยางนอย

ปละหนึ่งครั้ง ตามวิธีการที่กรมวิชาการเกษตรกําหนด เพื่อสงใหกรมวิชาการเกษตรหรือบริษัท หองปฏิบัติการกลาง 

(ประเทศไทย) จํากัด หรือหองปฏิบัติการที่กรมวิชาการเกษตรใหการรับรองทําการตรวจวิเคราะห

 ๒.๒  การดาํเนนิการตามขอ ๒.๑ สหกรณเปนผูจายเฉพาะคาวเิคราะหในอตัราของทางราชการเทานัน้ 

สําหรับคาใชจายในการเก็บตัวอยาง กรมสงเสริมสหกรณจะเปนผูรับผิดชอบ
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 ๒.๓  กรณีผลการวิเคราะหเปนปุ ยที่ไมไดคุณภาพตามมาตรฐานที่กรมวิชาการเกษตรกําหนด             

กรมสงเสริมสหกรณจะสงผลการวิเคราะหนั้นใหกับกรมวิชาการเกษตรเพ่ือดําเนินการตามกฎหมายกับผูกระทํา         

ความผิดตอไป โดยเฉพาะผูขายปุยใหสหกรณ

 ๒.๔  สหกรณตองอาํนวยความสะดวกและใหขอมูลเอกสารและอืน่ๆ ตอเจาหนาทีข่องกรมสงเสรมิสหกรณ

และกรมวิชาการเกษตรในการดําเนินการดังกลาวขางตน

๓. การผลิตและการผสมปุย

 สหกรณใดที่ดําเนินกิจการผลิตหรือผสมปุยเพื่อขายใหสมาชิก สหกรณตองดําเนินการ ดังนี้

 ๓.๑  สหกรณตองใชวิธีการและกระบวนการผลิตหรือผสมปุยชนิดและสูตรตางๆ ตามหลักวิชาการ

ที่กรมสงเสริมสหกรณรวมกับกรมวิชาการเกษตรกําหนด

 ๓.๒  กรมสงเสริมสหกรณจะเก็บตัวอยางปุยที่สหกรณผลิตหรือผสมและสงใหบริษัท หองปฏิบัติ          

การกลาง (ประเทศไทย) จํากัด หรือหองปฏิบัติการที่กรมวิชาการเกษตรใหการรับรอง ตรวจวิเคราะห โดยสหกรณ

เปนผูจายเฉพาะคาวิเคราะห

 ๓.๓  สหกรณจะขายปุยที่ผลิตหรือผสมใหสมาชิกได เม่ือกรมสงเสริมสหกรณแจงผลการวิเคราะห

ตัวอยางปุยตามขอ ๓.๒ วาผานมาตรฐานตามชนิดและสูตรปุยที่กรมวิชาการเกษตรกําหนด

๔. การบริหารจัดการเกี่ยวกับการผลิต การจัดหา และขายปุย 

 สหกรณควรตองมีระเบียบของสหกรณที่กําหนดวิธีบริหารจัดการเกี่ยวกับปุยทั้งการผลิตการผสม       

การจัดหา และการขาย ในระเบียบอยางนอยตองมีรายการกําหนด ดังนี้

 ๔.๑  วิธีการผลิต หรือการผสม หรือการจัดหา และการขายปุยที่ชอบดวยกฎหมาย

 ๔.๒  การตรวจสอบและควบคุมปุยที่สหกรณมีไวหรือไดมา

 ๔.๓  ผูรับผิดชอบกรณีสหกรณ หรือสมาชิกไดรับความเสียหายอันเกิดจากปุยสหกรณผลิต ผสม       

หรือจัดหา และขายใหสมาชิก หรือการที่สหกรณปฏิบัติฝาฝนกฎหมาย หรือขอกําหนดของทางราชการ

๕. ความรับผิดของสหกรณ

 หากพบวาสหกรณใดผลิต ผสม จัดหา และขายปุยใหกับสมาชิก อันเปนการฝาฝนกฎหมายวาดวยปุย 

คณะกรรมการดาํเนนิการสหกรณ เจาหนาที ่และผูเกีย่วของ จะถูกดําเนนิคดีตามกฎหมายวาดวยปุย และคณะกรรมการ

ดําเนินการอาจถูกสั่งใหพนจากตําแหนงตามกฎหมายสหกรณดวย

 ประกาศนี้ใหมีผลตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

 ประกาศ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 (นายฉกรรจ    แสงรักษาวงศ)

 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

 นายทะเบียนสหกรณ
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คําแนะนํานายทะเบียนสหกรณ

เรื่อง การกําหนดระเบียบเกี่ยวกับการยืมเงินทดรองจายขึ้นถือใช
--------------------------------------------------------------

 ดวยมีการตรวจสอบพบวา สหกรณบางแหงมีการใหกรรมการดําเนินการและเจาหนาที่ของสหกรณ       

ยมืเงนิทดรองจายโดยยงัไมมแีนวทางปฏบิตัทิีชั่ดเจนหรอืไมมีการกาํหนดระเบยีบขึน้ถอืใช เปนเหตุใหการดําเนนิงาน

ของสหกรณไมเปนมาตรฐาน และอาจเปนเหตใุหเกดิความเสยีหายหรอืเสือ่มเสยีผลประโยชนของสหกรณและสมาชิก 

หรอืสหกรณมขีอบกพรองในการดาํเนนิงาน

 เพื่อใหสหกรณท่ีมีการใหกรรมการดําเนินการและเจาหนาที่ยืมเงินทดรองจาย มีหลักเกณฑปฏิบัติ         

ทีช่ดัเจนเกีย่วกบัการยมืเงนิทดรองจาย โดยมกีารกาํหนดวงเงนิ ขัน้ตอนการยมื การคืนและวธิปีฏบิติัในแตละขัน้ตอน 

จึงกําหนดรางระเบียบวาดวยการยืมเงินทดรองจาย เพื่อเปนแนวทางใหสหกรณกําหนดระเบียบขึ้นถือใชตอไป            

แตหากสหกรณใดทีม่กีารกําหนดระเบยีบขึน้ถอืใชและมีแนวทางปฏบิติัทีช่ดัเจนแลวกใ็หถอืปฏบิติัตามระเบยีบเดมิได

 ทั้งนี้ ใหถือปฏิบัติตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

 ใหไว ณ วันที่ ๒๕  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙

 (นายวิณะโรจน    ทรัพยสงสุข)

 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

 นายทะเบียนสหกรณ
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(ราง)

ระเบียบสหกรณ..........................................................................จํากัด

วาดวย เงินยืมทดรองจาย พ.ศ. .......................

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

 เพื่อใหการยืมเงินทดรองจายมีหลักเกณฑการปฏิบัติอันจะทําใหการบริหารการเงินเกิดประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น จึงสมควรใหมีระเบียบเกี่ยวกับการยืมเงินทดรองจาย

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณ ขอ................. และขอ................. ที่ประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการ ครั้งที่............. เมื่อวันที่...................................... มีมติกําหนดระเบียบวาดวยเงินยืมทดรองจาย ดังนี้

 ขอ ๑ ระเบยีบนี ้เรยีกวา “ระเบยีบสหกรณ.....................................................................จาํกดั วาดวยเงนิยืม

ทดรองจาย พ.ศ. .........”

 ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่................................... เปนตนไป

 ขอ ๓ ในระเบียบนี้

 “สหกรณ” หมายถึง สหกรณ................................................................จํากัด

 “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ........................................จํากัด

 “กรรมการ” หมายถึง กรรมการในคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ............................จํากัด และให

หมายความรวมถึง ผูดํารงตําแหนงประธานกรรมการดวย

 “เงินยืมทดรองจาย” หมายถึง เงินที่สหกรณจายใหแกผูยืม ตามสัญญายืมเงินทดรองจาย

 “ผูยืม” หมายถึง กรรมการ ผูจัดการสหกรณ หรือ เจาหนาที่สหกรณ

 ขอ ๔ ผูมีสิทธิยืมเงินทดรองจายไดตามระเบียบนี้

 (๑) กรรมการ

 (๒) ผูจัดการสหกรณ

 (๓) เจาหนาที่สหกรณ 

 ขอ ๕ การยืมเงินทดรองจายจะกระทําไดก็แตเฉพาะกรณีดังตอไปนี้

 (๑) เปนคาใชจายสําหรับตัวผูยืมซึ่งมีสิทธิไดรับตามระเบียบหรือขอบังคับของสหกรณ

 (๒) เปนคาใชจายสําหรับการจัดการงานของสหกรณซึ่งสมควรจายในเวลา สถานที่ จัดการงานนั้น

 (๓) เปนคาใชจายหรือชําระหนี้ตามภาระผูกพันซ่ึงตองกระทําเพื่อใหไดมาซ่ึงทรัพยสินหรือประโยชน

ของสหกรณ

 ขอ ๖ ผูยืมมีสิทธิยืมเงินทดรองจายได เทาที่ตนพึงจะมีสิทธิเบิกจายได หรือไมเกินจํานวนเงิน                  

ที่ใชสําหรับการจัดการงานของสหกรณ

 กรณีการยืมเงินเพื่อชําระหนี้ตามภาระผูกพันของสหกรณ จะยืมเงินทดรองจายไดไมเกินคร้ังละ          

หนึ่งแสนบาท
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 ขอ ๗ การยืมเงินทดรองจายผูยืมตองยื่นเปนหนังสือขออนุมัติตอผูมีอํานาจอนุมัติ เม่ือไดรับอนุมัติ        

ผูยืมตองทําสัญญายืมเงินทดรองจายไวกับสหกรณกอนรับเงิน
 ถาผูยืมมีเงินยืมทดรองจายคางชําระกับสหกรณจะยืมเงินทดรองจายอีกไมได

 ขอ ๘ ผูมีอํานาจอนุมัติใหยืมเงินทดรองจาย

 (๑) เจาหนาท่ีสหกรณเปนผูยืม และยืมเงินไมเกิน.......................บาท ใหผูจัดการสหกรณหรือผูปฏิบัติ

หนาที่แทนผูจัดการสหกรณ เปนผูอนุมัติ

 (๒) กรรมการหรือผูจัดการสหกรณรวมทั้งผูปฏิบัติหนาที่แทนผูจัดการเปนผูยืม ใหคณะกรรมการ       

ดําเนินการสหกรณเปนผูอนุมัติ ในการนี้กรรมการผูยืมจะออกเสียงลงมติดวยไมได

 ขอ ๙ สัญญายืมเงินทดรองจายใหเปนไปตามแบบตามที่สหกรณกําหนด ซึ่งอยางนอยตองมีรายการ

กําหนด ดังนี้

 (๑) วัน เดือน ป ที่ทําสัญญายืมเงินทดรองจาย

 (๒) จํานวนเงินที่ยืม และวันที่ไดรับเงินยืม

 (๓) วัตถุประสงคของการยืมเงินทดรองจาย

 (๔) วันครบกําหนดสงหลักฐานหักลางเงินยืมหรือสงคืนเงินยืม

 (๕) ขอสัญญายอมใหสหกรณหักเงินที่มีสิทธิไดรับจากสหกรณ

 (๖) ลายมือชื่อผูยืมพรอมพยาน

 สัญญายืมเงินทดรองจายใหผูจัดการสหกรณหรอืผูปฏบิตัหินาทีแ่ทนผูจดัการเปนผูลงนามแทนสหกรณ

 ขอ ๑๐  ผูยืมตองสงหลักฐานการจายเงินมาหักลางเงินยืมทดรองจายกับสหกรณและสงคืนเงินสวน

ที่เหลือ (ถามี) ภายในกําหนดเวลาสิบหาวันนับแตวันที่รับเงินจากสหกรณ

 ในกรณีผูยืมรับเงินจากสหกรณแลว แตปรากฏเหตุอันตองปฏิบัติหนาที่ตามวัตถุประสงคที่ยืมเงิน

ทดรองจายระงับไป ผูยืมตองสงคืนเงินยืมภายในสามวันนับแตวันที่ระงับ

 ขอ ๑๑ หลกัฐานการจายเงนิตามขอ ๑๐ ตองเปนหนงัสอืลงลายมือชือ่ของผูรบัเงนิ เวนแตการจายเงนิ

ไมเกินหารอยบาท จะทําเปนหนังสือสําคัญจายลงลายมือชื่อผูยืมก็ได

 กรณีคาเบี้ยเลี้ยงหรือคาใชจายเหมาจายตามสิทธิของผูยืมไมตองปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง แตใหระบุ        

เปนคาใชจายในหนังสือขอหักลางเงินยืมทดรองจาย

 ขอ ๑๒ ผู มีหนาที่อนุมัติเงินยืมทดรองจาย กอนอนุมัติตองพิจารณาโดยรอบคอบ ถึงเหตุ                    

และวัตถุประสงคแหงการยืมเงินทดรองจายนั้น ซึ่งตองเปนเรื่องที่จําเปนและเหมาะสม เพื่อประโยชนของสหกรณ

หรือสมาชิก

 หากอนมัุตโิดยไมชอบดวยระเบยีบนีห้รอือนมุตัไิปโดยประมาทเลนิเลอ ใหถอืวาปฏิบตัหินาทีอ่นัเปนเหตุ

ใหเกิดความเสื่อมเสียผลประโยชนของสหกรณ และถาสหกรณไดรับความเสียหาย ตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหาย

แกสหกรณ กับตองชําระคาดอกเบี้ยรอยละเจ็ดครึ่งตอป

 ขอ ๑๓ ผูยมื จายเงนิยมืทดรองจายโดยไมชอบหรือแสดงหลกัฐานอนัเปนเทจ็ ตองถกูพจิารณาลงโทษ

ทั้งทางแพงและทางอาญา

 ในกรณีไมสงหลักฐานการจายเงินหรือสงคืนเงินยืมตามเวลาที่กําหนดในสัญญายืมเงินทดรองจาย    

หรอืตามทีร่ะเบยีบนีก้าํหนด ใหถือวาเปนผูผดินดัชาํระหน้ี และตองชาํระคาดอกเบ้ียรอยละเจ็ดครึง่ตอป นับแตวันผดินดั

จนถึงวันที่สงหลักฐานการจายเงินหักลางเงินยืมหรือสงคืนเงินยืม
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 ผูยืมผิดนัดชําระหนี้สหกรณจะทําหนังสือรับสภาพหนี้ไมได

 ประกาศ ณ วันที่..............................................................พ.ศ..................

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

 ประธานกรรมการ

 สหกรณ...........................................................จํากัด
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ที่ กษ ๑๑๑๕/๐๗๓ กรมสงเสริมสหกรณ  เทเวศร  กทม. ๑๐๒๐๐

              ๒๒   กันยายน ๒๕๕๓

เรื่อง   แนวทางปฏิบัติกรณีสหกรณจะดําเนินธุรกิจจัดหาสลากกินแบงรัฐบาลมาจําหนายแกสมาชิก

เรียน   ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด

 ดวยปรากฏวามีสหกรณบางแหงไดดําเนินธุรกิจจัดหาสลากกินแบงรัฐบาลมาจําหนายแกสมาชิก            

และ/หรอืบคุคลภายนอก โดยใหเหตุผลวาเพือ่เปนการเพ่ิมรายไดใหแกสมาชกิและสหกรณ และสหกรณจะนาํรายได        

ดังกลาวมาจัดเปนสวัสดิการใหแกสมาชิกซึ่งทําใหเปนแบบอยางแกสหกรณอื่น จึงกอใหเกิดปญหาวาสหกรณ              

จะดําเนินธุรกิจดังกลาวไดหรือไม

 นายทะเบียนสหกรณจึงไดกําหนดแนวทางปฏิบัติ กรณีสหกรณจะดําเนินธุรกิจจัดหาสลากกินแบง

รัฐบาลมาจําหนายแกสมาชิก ตามผลการประชุมหารือรวมกันระหวางกรมสงเสริมสหกรณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ

และกรมสรรพากร ดังนี้

 ๑. ธรุกจิจดัหาสลากกนิแบงรฐับาลมาจาํหนาย ไมใชกจิการรวมกนัตามประเภทของสหกรณตามความ

มาตรา ๓๓(๑) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ และไมเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดต้ังสหกรณ

ประกอบกบัลกัษณะการดาํเนนิธรุกจิดงักลาวเขาขายการแสวงหาผลกาํไรมาแบงปนกนั จึงกอใหเกดิความไมเปนธรรม

ตอธุรกิจเอกชนอันเนื่องมาจากสหกรณไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ดังนั้น หากใหสหกรณดําเนินธุรกิจ                 

ในลักษณะที่มุงแสวงหากําไรสูงสุดเชนเดียวกับธุรกิจเอกชน จะสงผลกระทบตอการยกเวนการจัดเก็บภาษีเงินได       

ของระบบสหกรณโดยรวมได

 ๒. หากสหกรณเห็นวาสมาชิกจะไดรับประโยชนจากธุรกิจดังกลาว สหกรณจะตองดําเนินการให         

เปนไปตามหลักการสหกรณ โดยสหกรณจะตองไมเปนผูดําเนินธุรกิจในลักษณะจัดหาสินคามาจําหนายเสียเอง          

เชน การจัดทําโครงการเพ่ือใหสมาชิกท่ีประสงคจะดําเนินธุรกิจจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลกูเงินเพื่อนําไปลงทุน 

และสหกรณจะตองเปนเพียงผูแทนของบรรดาสมาชกิทีป่ระสงคจะดาํเนินธรุกจิดงักลาว และคดิคาตอบแทนไดเฉพาะ

คาใชจายท่ีเกิดขึน้จากการเปนผูแทนของบรรดาสมาชกิในธรุกจิดงักลาวเทานัน้ เพือ่มใิหเขาขายการแสวงหาผลกําไร

มาแบงปนกัน

 ๓. ขอใหแจงสหกรณจังหวัดตรวจสอบการดําเนินธุรกิจของสหกรณ หากพบวาสหกรณในความ        

รบัผดิชอบดําเนนิธรุกจิในลกัษณะดงักลาว ใหใชอาํนาจตามมาตรา ๒๒(๑) แหงพระราชบญัญติัสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ตามทีไ่ดรับมอบอํานาจออกคาํสัง่ใหสหกรณปฏบัิตเิปนไปตามนัย ขอ ๒ รวมทัง้ใหเพกิถอนการรบัจดทะเบยีนขอบงัคบั

ที่เกี่ยวของ โดยใหคํานึงถึงผลประโยชนของสหกรณและความเสียหายที่อาจพึงเกิดขึ้นตอสหกรณประกอบดวย

ที่ กษ ๑๑๑๕/๐๗๓ กรมสงเสริมสหกรณ  เทเวศร  กทม. ๑๐๒๐๐
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 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจงใหสหกรณจังหวัดถือปฏิบัติตอไป

 ขอแสดงความนับถือ

 (นายจิตรกร  สามประดิษฐ)

 รองอธิบดี รักษาราชการแทน

 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

 นายทะเบียนสหกรณ

สํานักนายทะเบียนและกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๖๕๙๕

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๕๐๔๒

E-mail : cpd_rlo@cpd.go.th

http://webhost.cpd.go.th/rlo
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บันทึกขอความ

สวนราชการ  กรมสงเสริมสหกรณ สํานักนายทะเบียนและกฎหมาย โทร ๐ ๒๒๘๒ ๖๕๙๕

  ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : cpd_rlo@cpd.go.th    http://webhost.cpd.go.th/rlo 

ที่   กษ ๑๑๑๕/๒๕                             วันที่     ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔

เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจจัดหาสลากกินแบงรัฐบาลมาจําหนาย (เพิ่มเติม)

เรียน สหกรณจังหวัดทุกจังหวัด

 ตามหนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๑๕/๐๗๓ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๓ นายทะเบียน

สหกรณไดกําหนดแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการดาํเนนิธรุกจิจดัหาสลากกนิแบงรฐับาลมาจาํหนายแกสมาชกิและ/หรอื

บุคคลภายนอก และวิธีปฏิบัติใหเปนไปตามหลักการสหกรณ หากสหกรณเห็นวาจะเปนประโยชนแกสมาชิก รวมทั้ง

ใหรองนายทะเบียนสหกรณตรวจสอบการดําเนินธุรกิจของสหกรณในความรับผิดชอบ นั้น

 นายทะเบียนสหกรณพิจารณาขอเท็จจริงและลักษณะการดําเนินธุรกิจดังกลาวแลวเห็นวา เพื่อมิให

สหกรณดําเนินธุรกิจในลักษณะที่ขัดตอวัตถุประสงคในการจัดตั้งสหกรณ หลักการสหกรณ และกฎหมายอื่นรวมทั้ง

มิใหเกิดความเสียหายตอระบบสหกรณโดยรวม จึงกําหนดใหรองนายทะเบียนสหกรณถือปฏิบัติ ดังนี้

 ๑. สหกรณเปนนิติบุคคลที่มีสภาพและวัตถุประสงคเปนการเฉพาะตามกฎหมายสหกรณท่ีจะตอง

ดําเนินงานใหเปนไปตามหลักการสหกรณและจะตองดําเนินธุรกิจในลักษณะที่จะไมแสวงหาผลกําไรมาแบงปนกัน

ประกอบกับลักษณะการดําเนินงานและโครงสรางภาษีสหกรณกอใหเกิดความไดเปรียบในเชิงการคาและทําใหเกิด

การแขงขันไมเปนธรรม จึงไมเหมาะสมท่ีจะดําเนินธุรกิจจัดหาสลากกินแบงรัฐบาลมาจําหนายแขงขันกับเอกชน          

อกีทัง้ประชาชนยงัสามารถจดัตัง้นติบิคุคลรปูอืน่ทีมี่วตัถปุระสงคเพ่ือดําเนนิธรุกจิแสวงหาผลกาํไรโดยตรง หรอืขอรบั

การจัดสรรสลากฯ ในฐานะบุคคลธรรมดาก็ยอมสามารถกระทําได ดังนั้น จึงมิใหรับจดทะเบียนสหกรณจัดตั้งใหม        

ที่จะดําเนินธุรกิจดังกลาวอีกตอไป

 ๒.  การจัดสรรสลากกินแบงรฐับาลของสาํนกังานสลากกนิแบงรฐับาล (สสร.) จะจดัสรรใหแกสหกรณ

ในฐานะผูคารายยอยในจํานวนเพียง ๑๙ – ๔๕ เลมตอสหกรณตองวด ซึ่งไมเพียงพอที่จะใหบริการแกสมาชิกตามที่

กลาวอาง ทาํใหสหกรณจะตองซือ้หรอืทาํสญัญาซือ้เพ่ิมเติมจากตัวแทนจําหนาย โดยมีทัง้ตัวแทนทีไ่ดรบัจดัสรรจาก 

สสร. โดยตรงและตวัแทนทีไ่มไดรบัจดัสรรโดยตรง ประกอบกบัเกดิปญหาขอรองเรียนวากรรมการดําเนนิการเขาไป

มีสวนไดเสียและผลประโยชนจากธุรกิจดังกลาว การทําสัญญาซื้อขายทางบัญชีโดยไมมีการสงมอบสลากฯ กันจริง 

รวมทัง้สหกรณกระทาํการในลกัษณะทีจ่ะทาํใหเกดิการขายสลากฯ เกนิราคาท่ีกาํหนด ดังน้ัน เพือ่มิใหเกดิความเสยีหาย

แกระบบสหกรณโดยรวม จึงกําหนดใหมีการตรวจสอบและดําเนินการ ดังนี้

    (๑) กรณีที่สหกรณไดจัดทําโครงการฯ ใหสมาชิกกูเงินเพื่อดําเนินธุรกิจดังกลาว และใหสหกรณ        

เปนเพยีงตัวแทนของบรรดาสมาชกิทีเ่ขารวมโครงการฯ ตามแนวทางปฏบิตัทิีไ่ดกาํหนดไวเดมิ เพือ่มิใหเกดิความเสยีหาย

ตอระบบสหกรณโดยรวม ใหแจงผูตรวจการสหกรณตรวจสอบราคาในการซ้ือขายหรอืทาํสญัญาซือ้ขายวาจะเปนผล

ทาํใหสมาชกิตองจาํหนายสลากฯ เกนิราคาท่ีกาํหนดในสลากกนิแบงหรอืไม เน่ืองจากเปนความผดิตามความมาตรา ๓๙ 
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แหงพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ รวมทั้งใหตรวจสอบกรณีการซื้อขายผานทางบัญชี

โดยไมมีการสงมอบสลากฯ กันจริง ท้ังนี้ หากตรวจพบใหรองนายทะเบียนสหกรณใชอํานาจสั่งยับยั้ง หรือใหยุต ิ       

การดาํเนนิการ หรอืแกไขขอบกพรอง (แลวแตกรณี) หากสหกรณใดยงัฝาฝนขอใหแจงผูตรวจราชการกรมสงเสรมิสหกรณ 

เพื่อพิจารณาใหอํานาจตามมาตรา ๒๒(๔) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ ตอไป

    (๒) กรณีสหกรณที่จัดตั้งขึ้นมาโดยสมาชิกที่เปนผูคาสลากรายยอยและไดรับการจัดสรรสลากฯ    

จาก สสร. ไวแลว หากมกีารจดัหาสลากฯ เพิม่เตมิจากตัวแทนจาํหนาย ใหแจงผูตรวจการสหกรณเขาตรวจสอบโดย

ถือปฏิบัติตามนัย (๑) และหากเห็นวาสหกรณที่จัดตั้งขึ้นนั้นไมอาจดําเนินกิจการใหเกิดผลดี หรือกอใหเกิดความเสีย

หายแกสหกรณ ระบบสหกรณ หรือประโยชนสวนรวม ก็ใหพิจารณาสั่งเลิกสหกรณดังกลาวเสีย

    (๓) สหกรณอื่นใดที่มิไดจัดตั้งขึ้นโดยสมาชิกที่เปนผูมีอาชีพหลักในการคาสลากรายยอยและไมมี

วัตถุประสงคหลักเพื่อดําเนินธุรกิจดังกลาว รวมทั้งมิไดปฏิบัติใหเปนไปตามแนวทางที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 

หากไดรับการจัดสรรจาก สสร. ไวแลว ใหดําเนินธุรกิจดังกลาวตอไปไดเฉพาะสวนที่ไดรับการจัดสรรไวและใหยุติ

การดําเนินธุรกิจดังกลาวทันทีที่ครบกําหนดการจัดสรร

 จึงเรียนมาเพื่อดําเนินการอยางเครงครัด

 (นายสมชาย   ชาญณรงคกุล)

 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

 นายทะเบียนสหกรณ

/ตรวจ
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คําแนะนํานายทะเบียนสหกรณ

เรื่อง การออกตั๋วสัญญาใชเงินสําหรับสหกรณ

พ.ศ. ๒๕๕๔

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

 ดวยสหกรณไดมกีารออกตัว๋สญัญาใชเงนิ เพือ่เปนเครือ่งมอืทางการเงนิในการระดมเงนิทนุหรือกูเงนิ

เพื่อเปนทุนดําเนินงานของสหกรณอยางแพรหลาย ซึ่งสหกรณมีอํานาจกระทําการไดตามพระราชบัญญัติสหกรณ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๖ แตยังไมมีความชัดเจนในการปฏิบัติเกี่ยวกับตั๋วสัญญาใชเงิน ซึ่งอาจกอใหเกิดปญหาในทาง

ปฏิบัติได

 ฉะนัน้ อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๑๖ (๑) แหงพระราชบญัญติัสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหขอแนะนํา

แกสหกรณไวดังตอไปนี้

 ๑. ความหมายตั๋วสัญญาใชเงิน

  ตัว๋สญัญาใชเงนิ คอื หนังสอืตราสารซึง่บคุคลหนึง่เรยีกวา “ผูออกตัว๋” ใหคาํมัน่สัญญาวาจะใชเงนิ

จํานวนหนึ่งใหแกบุคคลอีกคนหนึ่ง หรือใชใหตามคําสั่งของบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกวา “ผูรับเงิน”

 ๒. วัตถุประสงคการออกตั๋วสัญญาใชเงินของสหกรณ

  ตัว๋สญัญาใชเงนิออกใหเพือ่วัตถปุระสงคแหงการชาํระหนีแ้ทนเงนิสดไวกอน สะดวกตอการทาํธรุกจิ

ระหวางสหกรณดวยกัน ทั้งนี้ ใหมีผลผูกพันความเปนหนี้ซึ่งอาจเกิดจากธุรกิจการคา การกูยืมเงินและการรับ           

ฝากเงิน

 ๓. ขอบเขตการออกตั๋วสัญญาใชเงินของสหกรณ

  (๑) ออกใหสหกรณดวยกัน เพื่อชําระหนี้การคาขายระหวางสหกรณ หรือการกูยืมเงินระหวาง

สหกรณ หรือรับฝากเงินจากสหกรณอื่น

  (๒) ออกใหสมาชิกสหกรณ เพ่ือชําระหนี้การคา กรณีเมื่อสหกรณซื้อสินคาหรือผลิตผล                 

แตไมสามารถจายเงินสดไดทันที

  (๓) ออกใหธนาคาร เพื่อการกูยืมเงิน ตามหลักเกณฑและวิธีการของธนาคาร

  (๔) ตั๋วสัญญาใชเงินตองกําหนดตัวผู รับเงินใหแนนอนและตองเปนตั๋วสัญญาใชเงินชนิด           

“หามโอนเปลี่ยนมือ” เขียนไวที่หนาตั๋ว

  (๕) จํานวนเงินที่กําหนดในตั๋วสัญญาใชเงิน ถือเปนหนี้ของสหกรณผูออกตั๋วสัญญาใชเงิน            

จะตองอยูในวงเงินกูยืมหรือคํ้าประกันของสหกรณที่นายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบ

  (๖) การกาํหนดอัตราดอกเบีย้ใหต๋ัวสญัญาใชเงนิตองใหสอดคลองกบัหน้ีทีอ่อกต๋ัวสญัญาใชเงนินัน้

ตามความเหมาะสม เชน เพื่อการกูยืมเงิน กําหนดอัตราดอกเบี้ยการกูยืมเงิน หรือเพื่อการรับฝากเงิน กําหนด         

อัตราดอกเบี้ยการรับฝากเงิน
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  (๗) การดําเนินการออกตั๋วสัญญาใชเงินของสหกรณตองอยูในกรอบและหลักเกณฑอยางเปน

ระบบ จึงใหสหกรณกาํหนดระเบยีบและวธิปีฏบิตัเิกีย่วกบัการออกตัว๋สญัญาใชเงนิเพือ่เปนเครือ่งมอืควบคมุตรวจสอบ

  (๘) การออกตั๋วสัญญาใชเงินของสหกรณเพื่อการชําระหนี้ตามสัญญาซื้อขาย ชําระหนี้ตาม

สัญญากูยืมเงิน หรือชําระหนี้ตามสัญญารับฝากเงิน แตไมบังคับกันตามสัญญาซื้อขาย กูยืมเงิน หรือรับฝากเงิน       

เวนแตจะบังคับตามตั๋วสัญญาใชเงินนั้นไมได

 ๔. รายการที่ตองมีในตั๋วสัญญาใชเงิน คือ

  (๑) คําบอกชื่อวาเปนตั๋วสัญญาใชเงิน

  (๒) คํามั่นสัญญาอันปราศจากเงื่อนไขจะใชเงินเปนจํานวนแนนอน

  (๓) วันถึงกําหนดใชเงิน

  (๔) สถานที่ใชเงิน

  (๕) ชื่อหรือยี่หอของผูรับเงิน

  (๖) วันและสถานที่ออกตั๋วสัญญาใชเงิน

  (๗) ลายมือชื่อผูออกตั๋ว

  รายการที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๕ และที่ ๗ หากมิไดระบุลงในหนังสือตราสารยอมไมสมบูรณเปนตั๋วสัญญา

ใชเงิน ฝนทําขึ้นไมสามารถบังคับไดตามสัญญาตั๋วสัญญาใชเงิน สวนรายการที่ ๓ ที่ ๔ และ ที่ ๖ ถามิไดระบุลงไว 

กฎหมายยกเวนใหยงัเปนตัว๋สญัญาใชเงนิทีส่มบรูณ โดยปฏิบตัดิงันี ้(มาตรา ๙๘๔ ประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย)

  ก. ไมระบวุนัถงึกาํหนดใชเงนิ ตามรายการที ่๓ ใหถอืวาผูออกตัว๋สญัญาใชเงนิ พึงใชเงนิเมือ่ไดเหน็ 

คือวันที่ลูกหนี้ยื่นขอรับเงิน

  ข. ไมระบุสถานที่ใชเงิน ตามรายการท่ี ๔ ใหถือเอาภูมิลําเนาของผูออกต๋ัวสัญญาใชเงินนั้น          

เปนสถานที่ใชเงิน สถานที่ใชเงินหมายถึงสถานที่ที่เจาหนาที่ไปรับเงินจากลูกหนี้

  ค. ไม ระบุสถานที่ออกตั๋วสัญญาใชเงินตามรายการที่ ๖ ให ถือว าตั๋วสัญญาใชเงินน้ัน                      

ออก ณ ภมูลิาํเนาของผูออกตัว๋ และไมระบวุนัทีอ่อกตัว๋สญัญาใชเงนิ ผูรบัเงินโดยชอบดวยกฎหมาย และทาํการโดย

สุจริตจะจดวันตามที่ถูกตองแทจริงลงในตั๋วนั้นก็ได

  ถาไมมรีายการตามตัว๋สญัญาใชเงนิ อาจทาํใหต๋ัวสัญญาใชเงนิไมมผีลสมบรูณตามกฎหมายทาํให

การบังคับชําระหนี้ไมเปนผล

 ใหไว   ณ  วันที่ ๑๓ มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๕๔

 (นายสมชาย  ชาญณรงคกุล)

 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

 นายทะเบียนสหกรณ
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ที่ กษ ๑๑๐๑/๑๐๒๖ กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐

              ๒   กุมภาพันธ  ๒๕๔๓

เรื่อง การจัดสวัสดิการของสหกรณ มีลักษณะอันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕

เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อางถึง ๑. หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๐๙/ว ๕ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๓๔

 ๒. หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๐๑/๗๑๘๑ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๒

สิ่งที่สงมาดวย  ๑. กรมธรรมประกันภัยกลุม “สหกรณพิทักษและประกันภายกลุมผูสูงอายุ”

   ๒. กรมธรรมประกันชีวิต  “สหพูนผล”

 ตามหนังสือที่อางถึง ๑. กรมสงเสริมสหกรณส่ังการใหสหกรณจังหวัดแจงสหกรณออมทรัพยที่         

ดาํเนนิการจัดสวสัดกิารใหแกสมาชกิโดยวธิทีีส่มาชกิจายเงนิใหแกสหกรณจาํนวนหนึง่ ในรปูของเงนิฝาก หรอืจายเปน       

รายศพเมือ่สมาชกิอืน่ถึงแกกรรม และจะจายเงนิจาํนวนหนึง่ใหกบัทายาทเมือ่สมาชกิถงึแกกรรมนัน้ ไมควรดาํเนนิการ

ตอไป เนือ่งจากเขาลกัษณะตองหามตามพระราชบญัญติัประกนัชวีติ พ.ศ. ๒๕๑๐ (ปจจบุนัเปลีย่นเปนพระราชบญัญติั

ประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕) และพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. ๒๕๑๗ และหนังสือที่อางถึง                     

๒. กรมสงเสริมสหกรณไดสงสําเนาหนังสือกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชยที่ พณ ๐๕๐๓/๒๐๐๓ ลงวันที่ ๒๔ 

มิถุนายน ๒๕๔๒ มีความโดยสรุปวา การที่สมาชิกสหกรณไดบริจาคเงินเพื่อเขากองทุน ซึ่งตอมาเมื่อสมาชิก              

ถึงแกกรรม สหกรณจะจายเงนิคนืใหจาํนวนหนึง่ เง่ือนไขการทีจ่ะใชเงนิใหแกกนัดงักลาว พจิารณาโดยอาศยัความมรณะ

ของบุคคลผูเปนสมาชิก จึงเปนลักษณะสัญญาประกันชีวิต ตองกระทําในรูปของบริษัท จํากัด หรือบริษัทมหาชน 

จํากัด และตองไดรับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย ความละเอียดแจงแลวนั้น

 กรมสงเสริมสหกรณไดพจิารณาแลว เหน็ควรแนะนาํสหกรณทีด่าํเนนิการดงักลาวใหยตุกิารดาํเนนิการ

เสียโดยเร็ว แตถาสหกรณใดมีความจําเปนที่จะตองจัดสวัสดิการตามขางตนอยู หากยังจะดําเนินการตามรูปแบบ

เดิมก็จะเปนการฝาฝนกฎหมาย ซึ่งจะไมเปนผลดีและอาจทําใหสหกรณเกิดความเสียหายได จึงควรแนะนําสหกรณ

ใหปรบัปรงุแกไขการจดัสวสัดกิารเสียใหม โดยพจิารณานําเงนิกองทนุทีมี่อยูทัง้หมดไปทาํประกนัชวีติกบับรษิทัประกนั

ชวีติ ซึง่สหกรณอาจเลอืกรปูแบบของการประกนัภยักลุมหรอืแบบสะสมทรพัยได แลวแตความเหมาะสม รายละเอยีด

ตามสิ่งที่มาดวย ทั้งนี้ ขอใหพิจารณาและประสานงานในรายละเอียดกับบริษัทสหประกันชีวิต จํากัด เปนลําดับแรก 

เนื่องจากเปนบริษัทที่สหกรณเปนผูที่ถือหุนทั้งหมด

 อนึ่ง การจัดสวัสดิการของสหกรณในลักษณะการฌาปนกิจสงเคราะห ถาไมจดทะเบียนกับ                 

กรมประชาสงเคราะห ก็เปนการกระทําที่ฝาฝนกฎหมายเชนกัน หากสหกรณตองการดําเนินการในลักษณะเชนนี้      

ตอไป ขอใหแนะนําสหกรณดําเนินการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. ๒๕๑๗

ที่ กษ ๑๑๐๑/๑๐๒๖ กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐
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 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดแจงสหกรณจังหวัดใหแนะนําสหกรณในความดูแลสงเสริม         

ใหดําเนินการถูกตองตอไปดวย จักขอบคุณมาก

 ขอแสดงความนับถือ

 (ลงนาม)  บุญมี   จันทรวงศ

 (นายบุญมี   จันทรวงศ)

 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

กองสหกรณพาณิชยและธนกิจ
โทร (๐๒) ๒๒๘ ๕๘๕๓
โทรสาร (๐๒) ๒๘๐ ๗๓๑๙
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ที่ กษ ๑๑๑๐/๔๓๖๕ กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐

              ๒๕   เมษายน  ๒๕๔๓

เรื่อง แจงหลักเกณฑการกระทําการเปนผูรับประกันภัย โดยมิไดรับใบอนุญาตของกรมการประกันภัย

เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่สงมาดวย  สําเนาหนังสือกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย ที่ พณ ๐๕๐๓/๙๒๔ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๓  

 ดวยกรมการประกันภัยแจงวา มีสหกรณออมทรัพยไดหารือเกี่ยวกับระเบียบการจะจัดต้ังกองทุนวา 

การดําเนินงานของกองทุนบางกองทุนนั้น มีลักษณะเปนการประกอบธุรกิจประกันชีวิตหรือไม และการดําเนินการ

ดังกลาวเปนการกระทําผิดกฎหมายหรือไม นั้น ซึ่งเรื่องนี้กรมการประกันภัยไดตอบขอหารือดังกลาวแลว หากเขา

หลักเกณฑตามที่กรมการประกันภัยกําหนด ไดแก

 (๑) มีคูสัญญาสองฝาย คือ ผูเอาประกันภัยกับผูรับประกันภัย

 (๒) ผูรับประกันภัยตกลงจะชดใชคาสินไหมทดแทนใหในกรณีวินาศภัย หรือ ใชเงินจํานวนหนึ่งใหใน

เหตุอยางอื่นใดในอนาคตที่ระบุไวในสัญญา อันมีลักษณะเปนการเสี่ยงภัย

 (๓) ผูเอาประกันภัยตกลงจะสงเบี้ยประกัน

  และไมมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจการประกันชีวิต หรือไมมีกฎหมายใดบัญญัติไวโดยเฉพาะให

กระทําการไดถือเปนการกระทําผิดและฝาฝนพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ จะตองถูกดําเนินการตาม

กฎหมาย โดยมโีทษจาํคกุตัง้แตสองปถงึหาป หรือปรบัตัง้แตสองแสนบาทถงึหาแสนบาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั และปรบั

อีกไมเกินวันละสองหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย

 กรมสงเสริมสหกรณไดพิจารณาแลว เห็นควรแจงหนังสือของกรมการประกันภัยใหสหกรณไดทราบ

ถงึหลกัเกณฑการกระทาํการเปนผูรบัประกนัภยัโดยมิไดรบัอนญุาต หากมีการดําเนนิงานเขาลกัษณะนีต้อไป อาจถกู

ดําเนินการตามกฎหมายได

 อนึง่ กรมสงเสรมิสหกรณไดเคยแนะนาํใหสหกรณไดยตุกิารดาํเนนิการในลกัษณะนีแ้ลว ตามหนงัสอื

ที่ กษ ๑๑๑๐/๑๐๒๖ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๓

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และใหสหกรณจังหวัดไดชี้แจงทําความเขาใจสหกรณตางๆ ในความดูแล

สงเสริม วาสหกรณไมสามารถทํากิจกรรมในลักษณะนี้ตอไปได

 ขอแสดงความนับถือ

 (ลงนาม)   บุญมี  จันทรวงศ

 (นายบุญมี  จันทรวงศ)

  อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

ที่ กษ ๑๑๑๐/๔๓๖๕ กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐

กองสหกรณพาณิชยและธนกิจ
โทร ๐ ๒๒๘๒ ๕๘๕๓
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๗๓๑๙
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ที่ กษ ๑๑๐๑.๑๑/๘๓๐ กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐

              ๒๓ มกราคม  ๒๕๔๕

เรื่อง หามสหกรณดําเนินธุรกิจประกันชีวิต

เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อางถึง หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๑๐/๑๐๒๖  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๓ และ ที่ กษ ๑๑๑๐/๔๓๖๕

 ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๓

สิ่งที่สงมาดวย  สําเนาหนังสือกรมการประกันภัย ที่ พณ ๐๕๐๓/๔๓๓๐ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๔

 ตามหนงัสอืทีอ่างถึง กรมสงเสรมิสหกรณไดสงหนังสอืของกรมการประกนัภยั เพือ่ใหสหกรณจังหวัด

ชีแ้จงกับสหกรณตางๆ ในความดแูลสงเสรมิวา สหกรณไมสามารถทาํกจิกรรมในลกัษณะการเปนผูรบัประกนัภยัโดย

มิไดรับอนุญาต หากมีการดําเนินการเขาลักษณะดังกลาวอาจถูกดําเนินการตามกฎหมายได ดังความละเอียดแจง

แลวนั้น

 ปรากฏวา ยังมีสหกรณบางแหงกําหนดระเบียบ วิธีการ หลักเกณฑ หรือโดยวิธีอื่นใด เพื่อดําเนินการ

ในลักษณะเขาหลักเกณฑเปนการประกันชีวิต ซึ่งมีองคประกอบครบตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 

๘๖๑ คือ

 ๑. มีคูสัญญาสองฝาย คือ ผูเอาประกันภัยกับผูรับประกันภัย 

 ๒. ผูรับประกันภัย ตกลงจะชดใชเงินจํานวนหนึ่งใหในเหตุอยางหนึ่งอยางใดในอนาคตที่ระบุไวใน

สัญญาอันมีลักษณะเปนการเสี่ยงภัย

 ๓. ผูเอาประกันตกลงจะสงเบี้ยประกันภัย

  และสหกรณเปนผูไมไดรบัใบอนุญาตประกอบธรุกจิ ตามมาตรา ๗ แหงพระราชบญัญติัประกนัชวีติ 

พ.ศ. ๒๕๓๕ หากสหกรณดําเนินการในลักษณะดังกลาวขางตน จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต           

พ.ศ. ๒๕๓๕ รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย

 กรมสงเสริมสหกรณไดพิจารณาแลว เห็นควรกําชับและยํ้าเตือนใหสหกรณระมัดระวังในการทํา

กิจกรรมเพื่อไมใหเปนการกระทําผิดตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕

ที่ กษ ๑๑๐๑.๑๑/๘๓๐ กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐
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  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และใหสหกรณจังหวัดดําเนินการตอไปดวย

 ขอแสดงความนับถือ

 (ลงนาม)  เรืองชัย   บุญญานันต

 (นายเรืองชัย   บุญญานันต)

 รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

สํานักสงเสริมและพัฒนาสถาบัน

โทร ๐ ๒๒๘๒ ๕๐๔๒

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๕๐๔๒
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ที่ กษ ๑๑๐๘/๑๐๔๖๗ กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐

              ๓๐ กันยายน  ๒๕๔๗

เรื่อง    คําแนะนําเกี่ยวกับการใหเงินกูแกสมาชิก

เรียน    ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด

  ดวยปรากฏวาสหกรณในปจจุบันมีสภาพคลองทางการเงินสูง ทําใหสหกรณหลายสหกรณขยาย

ขอบเขตการใหเงนิกูและเพิม่เพดานเงนิกูสงูขึน้เพือ่แกไขปญหาสภาพคลองดังกลาว ซ่ึงอาจเปนเหตุใหคณะกรรมการ

ดาํเนนิการบางสหกรณขาดความระมดัระวงัในการใหกู ประกอบกบัการใหเงนิกูระยะยาวอาจทาํใหสหกรณขาดสภาพ

คลองในอนาคตได จนเปนเหตใุหเกิดความเสยีหายตอระบบสหกรณ

  กรมสงเสรมิสหกรณพิจารณาแลวเหน็วา สหกรณควรระมดัระวงัในการบรหิารการเงนิโดยเฉพาะ

การปลอยเงินกู โดยตรวจสอบที่มาของทุนดําเนินงานใหเหมาะสมกับระยะเวลาในการใหเงินกู ซึ่งเงินกูประเภทใด

ประเภทหนึ่งสหกรณสามารถใหกูหลายสัญญาได แตทั้งนี้ยอดรวมของเงินกูทุกสัญญาตองจํากัดอยูในวงเงินกูของ   

ประเภทนัน้ๆ

  อนึ่ง ในการพิจารณากําหนดงวดชําระหนี้เงินกูแตละประเภท ใหคณะกรรมการดําเนินการพึงใช

ความระมัดระวงัในการพิจารณา โดยคาํนงึถงึฐานะการเงนิ ทนุ เงนิกูและเงนิฝากของสหกรณเปนเกณฑ หากสหกรณ

ใหกูโดยมรีะยะเวลาชาํระหนีน้าน หรอืใหกูเงนิโดยมีหลกัประกนัไมเพียงพอหนี ้จนเปนเหตุใหเสือ่มเสยีผลประโยชน

ของสหกรณหรือสมาชิก นายทะเบียนสหกรณอาจใชอํานาจสั่งการตามความในมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติ

สหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหสหกรณดําเนินการแกไขได

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และใหสหกรณจังหวัดแจงใหสหกรณถือปฏิบัติ

 ขอแสดงความนับถือ

 (ลงนาม) สุรศักดิ์   นาคสวัสดิ์

 (นายสุรศักดิ์   นาคสวัสดิ์)

 รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

สํานักจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ
โทร ๐ ๒๒๘๒ ๕๐๔๒
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๕๐๔๒
Email :coop_est@cpd.go.th
www.cpd.go.th

ที่ กษ ๑๑๐๘/๑๐๔๖๗ กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐
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ที่ กษ ๑๑๑๕/๒๙๘ กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐

                ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง    การดําเนินธุรกิจจัดหาปจจัยการผลิตมาจําหนายของสหกรณ

เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อางถึง หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๑๕/๖๗๖๐ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕

 ตามหนังสือที่อางถึง กรมสงเสริมสหกรณไดซักซอมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหาปจจัยการผลิต

มาจาํหนายของสหกรณ อาท ิปุย ยาปราบศตัรูพชื โดยใหจดัหาปจจยัการผลติมาจาํหนายเพือ่ตอบสนองความตองการ

ของสมาชิกเปนหลัก และสหกรณไมควรจําหนายปจจัยการผลิตใหแกสหกรณอื่นหรือบุคคลภายนอก เวนแตปจจัย

การผลิตดังกลาวเปนผลผลิตหรือผลิตภัณฑของสหกรณหรือของสมาชิกและเปนลักษณะการจําหนายเพื่อชวยเหลือ

ซึ่งกันและกัน มิใชเปนการขายเพื่อแสวงหาผลกําไร โดยขอใหสหกรณจังหวัดตรวจสอบการดําเนินการจัดหาปจจัย

การผลติมาจาํหนายของสหกรณในความรบัผดิชอบ หากพบวา สหกรณดาํเนนิการนอกเหนอืจากขอแนะนาํและทาํให

เกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียผลประโยชนแกสหกรณหรือสมาชิก ใหสหกรณจังหวัดใชอํานาจตามกฎหมายหรือ

ตามที่ไดรับมอบหมายตามควรแกกรณี ความละเอียดแจงแลว นั้น

 กรมสงเสริมสหกรณพิจารณาแลวเห็นวา เพื่อใหการกํากับเกี่ยวกับกรณีดังกลาวมีประสิทธิภาพและ

ปองกันมิใหเกิดความเสียหายแกสหกรณหรือสมาชิก จึงขอใหแจงสหกรณจังหวัด และนําสหกรณดําเนินการจัดหา

ปจจัยการผลิตมาจําหนายใหเปนไปตามระเบียบและความตองการของสมาชิกตามนัยหนังสือดังกลาวขางตน หาก

พบวา สหกรณดําเนินการไมเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบของสหกรณ หรือดําเนินการนอกเหนือจาก

ขอแนะนํา จนกอใหเกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียผลประโยชนแกสหกรณหรือสมาชิก ขอใหพิจารณาดําเนินการ

ตามอํานาจหนาที่โดยเครงครัด

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และใหสหกรณจังหวัดแจงใหสหกรณถือปฏิบัติ

 ขอแสดงความนับถือ

 (นายเสนอ  ชูจันทร)

 รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

  อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

ที่ กษ ๑๑๑๕/๒๙๘ กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐

สํานักนายทะเบียนและกฎหมาย

โทร/โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๕๑๓๗

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : cpd_rlo@cpd.go.th

www.cpd.go.th
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ที่ กษ ๑๑๑๕/๔๑๐๑ กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐

              ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘

เรื่อง คําแนะนําเกี่ยวกับการกําหนดงวดชําระหนี้เงินกูของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน

เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อางถึง ๑. หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๐๘/๑๐๔๖๗  ลงวันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๔๗

 ๒. หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๐๙/๓๖๗๔  ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗

 ตามหนงัสือที่อางถึง ๑ แนะนําใหสหกรณระมัดระวังในการบริหารการเงินโดยเฉพาะการปลอยเงินกู 

และการพจิารณากําหนดงวดชาํระหน้ีเงนิกูแตละประเภท และหนงัสอืทีอ่างถงึ ๒ ใหสหกรณจงัหวดัดาํเนนิการศกึษา 

วิเคราะหการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพย และสหกรณเครดิตยูเนี่ยนในความดูแลสงเสริม เก่ียวกับการให       

เงนิกูแกสมาชกิและหรอืสหกรณอืน่ และจดัทาํคาํแนะนาํการดาํเนนิงานโดยเฉพาะการขยายงวดชาํระหนีเ้งนิกูใหอยูใน

ระดับที่มีความเหมาะสมกับฐานะทางการเงินของสหกรณ ความละเอียดแจงแลวนั้น

 เนือ่งจากสภาพการณปจจบุนั พบวา มีสหกรณออมทรพัยและสหกรณเครดิตยเูนีย่นหลายแหงกาํหนด

จาํนวนงวดการสงชาํระหนีเ้งนิกูของสมาชกิเปนระยะเวลานาน โดยมิไดคํานงึถงึสภาพคลองทางการเงนิของสหกรณ 

และความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนจากการปลอยเงินกู สงผลใหเกิดความเสียหายตอสมาชิกสหกรณ สหกรณ และระบบ

สหกรณในภาพรวม ดงันัน้ กรมสงเสรมิสหกรณ โดยคณะผูเชีย่วชาญจงึไดทาํการศกึษาในเรือ่งดังกลาว ผลการศกึษา

พบวา สหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน มีการขยายวงเงินกู และเพิ่มงวดชําระหนี้ ทําใหเงินไหลกลับ

เขาสูสหกรณชา เปนเหตุใหสหกรณขาดเงินทุนหมุนเวียน เกิดปญหาการขาดสภาพคลองพรอมทั้งใหขอเสนอแนะ

ในการกําหนดงวดชําระหนี้เงินกูที่เหมาะสม

 กรมสงเสริมสหกรณพิจารณาแลว เพื่อมิใหเกิดผลกระทบตามผลการศึกษาดังกลาว จึงขอใหแจง

สหกรณจังหวัด แนะนําใหสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครติดยูเนี่ยนพิจารณากําหนดงวดชําระหนี้เงินกู ดังนี้

 ๑. เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน ไมเกิน ๑๒ งวด 

 ๒. เงินกูสามัญ ไมเกิน ๑๒๐ งวด และใหสหกรณมีมาตรการผอนคลาย ๒ วิธี คือ

  วิธีที่ ๑ ใชแหลงที่มาของทุนดําเนินงานเปนเกณฑ กําหนดเปน ๓ กลุม โดย

     กลุมที ่๑ ทนุดาํเนนิงานมาจากแหลงทนุภายนอกสหกรณ  มากกวา ๕๐% ใหปฏบิตัติาม

คําแนะนําอยางเครงครัด

     กลุมที่ ๒ ทุนดําเนินงานมาจากแหลงทุนภายในสหกรณ มากกวา ๖๐ – ๘๕% สามารถ

พิจารณาขยายงวดชําระหนี้เพิ่มจากคําแนะนําที่กําหนดไดอีกไมเกิน ๑๐%

ที่ กษ ๑๑๑๕/๔๑๐๑ กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐



ประมวลคําสั่ง ระเบียบ และขอกําหนดตามกฎหมายวาดวยสหกรณ

กรมสงเสริมสหกรณ
175

     กลุมที่ ๓ ทุนดําเนินงานมาจากแหลงทุนภายในสหกรณ มากกวา ๘๕% สามารถขยาย

งวดชําระหนี้เพิ่มจากคําแนะนําที่กําหนดไดอีกไมเกิน ๒๐%

  วิธีที่ ๒ ใชหลักประกันเปนเกณฑ กําหนดเปน ๒ แบบ โดย

     แบบที่ ๑  ใชบุคคลคํ้าประกันอยางเดียว ใหปฏิบัติตามคําแนะนําอยางเครงครัด (งวด

ชําระหนี้ไมเกิน ๑๒๐ งวด)

     แบบที่ ๒ ใชบุคคลคํ้าประกันรวมกับหลักทรัพย  หรือหลักทรัพยเปนประกันอยางเดียว 

สามารถขยายงวดชําระหนี้เพิ่มเปนสองเทา (ไมเกิน ๒๔๐ งวด)

 ๓. เงินกูพิเศษไมเกิน ๓๖๐ งวด ใชหลักทรัพยที่เปนอสังหาริมทรัพยเปนหลักประกันเงินกู 

 ทั้งนี้ การใหเงินกูทั้ง ๓ ประเภท อยูภายใตเงื่อนไขการชําระหนี้ ที่สมาชิกควรจะมีเงินเหลือเพื่อการ

ดํารงชีพไมนอยกวา ๔๐% ของรายได และนําเงื่อนไขอายุของสมาชิกมากําหนดระยะเวลาการชําระหนี้ใหแลวเสร็จ

ไมเกินอายุ ๗๕ ป

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจงสหกรณจังหวัดใหแจงสหกรณปฏิบัติตอไป

   

 ขอแสดงความนับถือ

 (นายเสนอ   ชูจันทร)

 รองอธิบดี  ปฏิบัติราชการแทน

 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

สํานักนายทะเบียนและกฎหมาย

โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๕๑๓๗

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : cpd_rlo@cpd.go.th

www.cpd.go.th
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บันทึกขอความ

สวนราชการ  กรมสงเสริมสหกรณ สํานักนายทะเบียนและกฎหมาย โทร ๐ ๒๖๒๘ ๕๑๓๗

  ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส :cpd_rlo@cpd.go.th    www.cpd.go.th/rlo 

ที่    กษ ๑๑๑๕/๔๑๐๒                                      วันที่      ๒๑  เมษายน ๒๕๕๘

เรื่อง คําแนะนําเกี่ยวกับการกําหนดงวดชําระหนี้เงินกูของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน

เรียน ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑-๒

  ตามทีก่รมสงเสรมิสหกรณไดมหีนงัสอื ที ่กษ ๑๑๐๘/๑๐๔๖๗ ลงวนัที ่๓๐ กนัยายน ๒๕๔๗ แนะนาํ

ใหสหกรณระมัดระวังในการบริหารการเงินโดยเฉพาะการปลอยเงินกู และการพิจารณากําหนดงวดชําระหนี้เงินกู

แตละประเภท (เอกสารแนบ ๑) และหนังสือ ที่ กษ ๑๑๐๙/๓๖๗๔ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ใหสหกรณจังหวัด

ดําเนินการศึกษา วิเคราะหการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยนในความดูแล สงเสริม 

เก่ียวกบัการใหเงนิกูแกสมาชกิและหรอืสหกรณอืน่ และจดัทาํคาํแนะนาํการดาํเนนิงานโดยเฉพาะการขยายงวดชาํระ

หนี้เงินกูใหอยูในระดับที่มีความเหมาะสมกับฐานะทางการงินของสหกรณ (เอกสารแนบ ๒) นั้น

  เนื่องจากสภาพการณปจจุบัน พบวา มีสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยนหลายแหง

กาํหนดจํานวนงวดการสงชาํระหนีเ้งนิกูของสมาชกิเปนระยะเวลานาน โดยมไิดคาํนงึถงึสภาพคลองทางการเงนิของ

สหกรณ และความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการปลอยเงินกู สงผลใหเกิดความเสียหายตอสมาชิกสหกรณ สหกรณ และ

ระบบสหกรณในภาพรวม ดังนั้น กรมสงเสริมสหกรณ โดยคณะผูเชี่ยวชาญจึงไดทําการศึกษาในเรื่องดังกลาว            

ผลการศึกษาพบวา สหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน มีการขยายวงเงินกู และเพิ่มงวดชําระหนี้ ทําให

เงินไหลกลับเขาสูสหกรณชา เปนเหตุใหสหกรณขาดเงินทุนหมุนเวียน เกิดปญหาการขาดสภาพคลองพรอมทั้งให 

ขอเสนอแนะในการกําหนดงวดชําระหนี้เงินกูที่เหมาะสม

  กรมสงเสริมสหกรณพิจารณาแลว เพ่ือมิใหเกิดผลกระทบตามผลการศึกษาดังกลาว จึงขอให 

แนะนําสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครติดยูเนี่ยน พิจารณากําหนดงวดชําระหนี้เงินกู ดังนี้

  ๑. เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน ไมเกิน ๑๒ งวด 

  ๒. เงินกูสามัญ ไมเกิน ๑๒๐ งวด และใหสหกรณมีมาตรการผอนคลาย ๒ วิธี คือ

        วิธีที่ ๑ ใชแหลงที่มาของทุนดําเนินงานเปนเกณฑ กําหนดเปน ๓ กลุม โดย

       กลุมท่ี ๑ ทุนดําเนินงานมาจากแหลงทุนภายนอกสหกรณ  มากกวา ๕๐%             

ใหปฏิบัติตามคําแนะนําอยางเครงครัด

       กลุมที่ ๒ ทุนดําเนินงานมาจากแหลงทุนภายในสหกรณ มากกวา ๖๐ – ๘๕% 

สามารถพิจารณาขยายงวดชําระหนี้เพิ่มจากคําแนะนําที่กําหนดไดอีกไมเกิน ๑๐%

       กลุมที่ ๓ ทุนดําเนินงานมาจากแหลงทุนภายในสหกรณ มากกวา ๘๕% สามารถ

ขยายงวดชําระหนี้เพิ่มจากคําแนะนําที่กําหนดไดอีกไมเกิน ๒๐%

/ วิธีที่ ๒ ............
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        วิธีที่ ๒ ใชหลักประกันเปนเกณฑ กําหนดเปน ๒ แบบ โดย

       แบบที่ ๑  ใชบุคคลคํ้าประกันอยางเดียว ใหปฏิบัติตามคําแนะนําอยางเครงครัด 

(งวดชําระหนี้ไมเกิน ๑๒๐ งวด)

       แบบที ่๒ ใชบคุคลค้ําประกันรวมกบัหลกัทรพัย  หรอืหลกัทรพัยเปนประกนัอยาง

เดียว สามารถขยายงวดชําระหนี้เพิ่มเปนสองเทา (ไมเกิน ๒๔๐ งวด)

  ๓. เงินกูพิเศษ ไมเกิน ๓๖๐ งวด ใชหลักทรัพยที่เปนอสังหาริมทรัพยเปนหลักประกันเงินกู 

  ทั้งนี้ การใหเงินกูท้ัง ๓ ประเภท อยูภายใตเงื่อนไขการชําระหนี้ ที่สมาชิกควรจะมีเงินเหลือ         

เพื่อการดํารงชีพไมนอยกวา ๔๐% ของรายได และนําเงื่อนไขอายุของสมาชิกมากําหนดระยะเวลาการชําระหนี้        

ใหแลวเสร็จไมเกินอายุ ๗๕ ป

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจงใหสหกรณปฏิบัติตอไป

 (นายเสนอ   ชูจันทร)

 รองอธิบดี  ปฏิบัติราชการแทน

 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
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ดวนที่สุด
ที่ กษ ๑๑๑๕/๘๕๓๒ กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐

              ๗  สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง บริษัทเอกชนขอเชาพื้นที่บนที่ดินของสหกรณเพื่อดําเนินธุรกิจ

เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด

 ดวยไดรับทราบวาบริษัทเอกชนมีหนังสือเชิญชวนขอความรวมมือกับสหกรณที่มีความพรอมเพื่อขอ

เชาที่บนที่ดินของสหกรณในการเพ่ือจัดสรางอาคารและดําเนินธุรกิจ โดยบริษัทเอกชนจะเปนผูบริหารจัดการพื้นที่

บนที่ดินบริเวณโดยรอบทุกแหงตลอดอายุสัญญา

 กรมสงเสริมสหกรณ พิจารณาแลวเห็นวา สหกรณเปนนิติบุคคลมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริม                  

ผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิกโดยวิธีชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการ

สหกรณ เพื่อประโยชนในการดําเนินธุรกิจของสหกรณ จึงขอใหสหกรณจังหวัดแนะนําใหสหกรณถือปฏิบัติดังนี้

 ๑. สหกรณสามารถดาํเนินการใหมกีารเชาพืน้ทีห่รอืท่ีดินของสหกรณได ซึง่เปนไปตามมาตรา ๔๖ (๗) 

แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ ทั้งนี้ที่ดินของสหกรณที่จะดําเนินการจัดใหเชาจะตองเปนพื้นที่หรือที่ดิน

ของสหกรณที่มีอยูเดิม และยังไมไดจัดการทําประโยชนในพื้นที่หรือที่ดินดังกลาว 

 ๒. สหกรณจะตองไมดําเนินการจัดซื้อที่ดินมาเพื่อการใหบริษัทเอกชนเชาทรัพยสินดังกลาว             

โดยเฉพาะ

 ๓. เมื่อสหกรณไดดําเนินการใหบริษัทเอกชนเชาพื้นที่หรือที่ดินเพื่อไปดําเนินธุรกิจแลวบริษัทเอกชน

จะตองเปนผูดําเนินธุรกิจดวยตนเอง

 ๔. เมื่อสหกรณไดดําเนินการใหบริษัทเอกชนเชาพ้ืนที่หรือที่ดินเพ่ือไปดําเนินธุรกิจแลว สหกรณจะ

ตองไมเขาไปมีสวนรวม หรือดําเนินธุรกิจแทนบริษัทเอกชน ในลักษณะเปนการจางงานและมีคาตอบแทน และจะ

ตองไมดําเนินการซื้อธุรกิจของบริษัทเอกชนมาดําเนินการเอง หรือเขารวมดําเนินธุรกิจกับบริษัทเอกชน เพราะการ

ดําเนินธุรกิจดังกลาวไมเขาลักษณะการทําธุรกิจรวมกับสมาชิก ตามวัตถุประสงคในการจัดต้ังสหกรณและไมเปน

กิจการรวมกันตามประเภทของสหกรณ ตามมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.๒๕๔๒

 ๕. ขอตกลงในการทาํสญัญาเชาพ้ืนทีห่รอืทีดิ่นของสหกรณ จะตองกําหนดระยะเวลาการเชา เงือ่นไข

ลักษณะการเชาวาการเชาที่ดินดังกลาวเพื่อไปดําเนินการในเรื่องใดกําหนดไวในสัญญาใหชัดเจน ตลอดจนถึงเรื่อง

สิทธิการบอกเลิกสัญญา

 ๖. ถาพืน้ท่ีหรือท่ีดนิของสหกรณซึง่ไดมาโดยมวัีตถปุระสงคเพ่ือใชในกจิการของสหกรณ หากสหกรณ

ประสงคจะนําพื้นที่หรือที่ดินดังกลาวไปใหเชา หรือถาการเชานั้นสหกรณจะตองนําไปจดทะเบียนการเชา สหกรณ

ที่ กษ ๑๑๑๕/๘๕๓๒ กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐
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ตองนาํเสนอใหทีป่ระชมุใหญพจิารณาใหความเห็นชอบ เน่ืองจากการทาํสญัญามีผลผกูพนัตามสญัญากบัสหกรณใน

ระยะยาว

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจงใหสหกรณจังหวัดถือปฏิบัติตอไป

 ขอแสดงความนับถือ

 (นายเสนอ   ชูจันทร)

 รองอธิบดี  ปฏิบัติราชการแทน

 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

สํานักนายทะเบียนและกฎหมาย

โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๖๘๗๕

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : cpd_rlo@cpd.go.th
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ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
เรื่อง  วิธีการจายเงินคาจัดการศพ หรือคาจัดการศพและสงเคราะหครอบครัว 

การใชจาย และการเก็บรักษาเงินของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห (ฉบับที่ ๒)

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

 โดยทีเ่ปนการสมควรแกไขเพิม่เตมิประกาศกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความม่ันคงของมนษุย เรือ่ง 

วธีิการจายเงินคาจดัการศพ หรอืคาจัดการศพและสงเคราะหครอบครวั การใชจายและการเกบ็รกัษาเงนิของสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๑๔ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการฌาปนกิจ

สงเคราะห พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเปนกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล       

ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําได

โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้

 ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เรื่อง วิธี

การจายเงินคาจัดการศพ หรือคาจัดการศพและสงเคราะหครอบครัว การใชจาย และการเก็บรักษาเงินของสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห (ฉบับที่ ๒)”

 ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

 ขอ ๓ ใหยกเลกิความในวรรคหนึง่ของขอ ๖ แหงประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง

ของมนุษย เรื่อง วิธีการจายเงินคาจัดการศพ หรือคาจัดการศพและสงเคราะหครอบครัว การใชจาย และการเก็บ

รักษาเงินของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๕ และใหใชความตอไปนี้แทน

 “ขอ ๖ การเก็บรักษาเงิน ใหสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหนําเงินฝากไวกับธนาคารของรัฐ ธนาคาร

พาณิชย หรือสหกรณตามกฎหมายวาดวยสหกรณ ในนามของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห”

 ประกาศ    ณ   วันที่  ๓  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓

 อิสสระ  สมชัย

 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
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ที่ พณ ๐๕๐๓/๔๓๓๐ กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย

 ๔๔/๑๐๐  ถนนสนามบินนํ้า-นนทบุรี

 ต.บางกระสอ  อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐

              ๒๐  ธันวาคม ๒๕๔๔

เรื่อง ตอบขอหารือ

เรียน อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

อางถึง หนังสือ ที่ กษ ๑๑๐๑.๑๑/๑๕๕๗๗ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๔

 ตามหนังสือที่อางถึง กรมสงเสริมสหกรณ ขอหารือเกี่ยวกับระเบียบสหกรณออมทรัพยครูสกลนคร 

จาํกดั วามลีกัษณะเปนการประกอบธรุกจิประกนัชีวติหรอืไม และหากดําเนนิการตามระเบยีบดังกลาวจะผดิกฎหมาย

หรือไมอยางไร นั้น 

 กรมการประกนัภยั ขอเรยีนวา การกระทาํทีจ่ะเขาลกัษณะเปนการประกนัชวีติ จะตองมอีงคประกอบ

ครบตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๘๖๑ กลาวคือ

 ๑. มีคูสัญญาสองฝาย คือ ผูเอาประกันภัยกับผูรับประกันภัย

 ๒. ผูรับประกันภัย ตกลงจะชดใชเงินจํานวนหนึ่งใหในเหตุอยางหนึ่งอยางใดในอนาคตที่ระบุไวใน

สัญญาอันมีลักษณะเปนการเสี่ยงภัย

 ๓. ผูเอาประกันภัยตกลงจะสงเบี้ยประกันภัย

 หากการกระทาํครบองคประกอบขางตน กถ็อืไดวามกีารรบัประกนัชวีติแลว และหากผูทีท่าํหนาทีเ่ปน

ผูรับประกันชีวิต เปนผูไมไดรับใบอนุณาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต ตามความในมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติ

ประกันชีวิต พ.ศ.๒๕๓๕ ทั้งไมมีกฎหมายอื่นยกเวนใหกระทําการเปนผูรับประกันชีวิตไดแลว ก็จะมีความผิดตาม

กฎหมาย

 กรณตีามขอหารือ ถอืวามลีกัษณะเปนการประกอบธรุกจิประกนัชวีติ เน่ืองจากมคีูสญัญาสองฝาย คอื 

สหกรณออมทรัพยครูสกลนคร จํากัด ฝายหนึ่งกับสมาชิกสหกรณและ/หรือ ผูใหอีกฝายหนึ่งเมื่อปรากฏวาสหกรณ

ตกลงจะชดใชเงนิจาํนวนหนึง่ใหทายาท หรอืบคุคลอืน่ หากสมาชกิสหกรณและ/หรอืผูใหเสยีชวีติ ยอมเปนการอาศยั

ความมรณะของสมาชิกสหกรณและ/หรือผูใหเปนเงื่อนไขในการชดใชเงินตามสัญญาประกอบกับในการท่ีสมาชิก

สหกรณและ/หรือผูให จะตองชําระเงินใหแกสหกรณเปนการตอบแทนดวย แมจะไมเรียกวาเบี้ยประกันภัย ก็ถือได

วาสหกรณออมทรัพยครูสกลนคร จํากัด ดําเนินการเปนผูรับประกันชีวิต และเมื่อไมปรากฏวามีกฎหมายยกเวนไว

เปนการเฉพาะใหสหกรณออมทรพัยครสูกลนคร จาํกดั สามารถดําเนินการเปนผูรับประกนัชวีติได ดังนัน้ หากสหกรณ

ดําเนินการตามระเบียบดังกลาวขางตน ก็จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ ตองระวางโทษ    

จําคุกตั้งแตสองปถึงหาป หรือปรับตั้งแตสองแสนบาทถึงหาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับและปรับอีกไมเกินวันละ       

สองหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู ตามมาตรา ๙๑

ที่ พณ ๐๕๐๓/๔๓๓๐ กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย

 ๔๔/๑๐๐  ถนนสนามบินนํ้า-นนทบุรี
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 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และกรุณาแจงใหสหกรณตาง ๆ ไดรับทราบดวย

 ขอแสดงความนับถือ

 (ลงนาม) บุษรา   อึ๊งภากรณ

 (นางบุษรา   อึ๊งภากรณ)

 รองอธิบดี  ปฏิบัติราชการแทน

 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

กองนิติการ

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๔๕๘๓-๘

โทรสาร. ๐ ๒๕๔๗ ๔๕๘๘
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(สําเนา)

ที่ นร ๐๑๒๐๑/ว ๑๖๐ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 ทําเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

             ๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๗

เรื่อง ขอใหกรรมการดาํเนนิการของสหกรณทีเ่ปนขาราชการ พนกังานรฐัวิสาหกจิ หรอืลกูจางของสวนขาราชการ 
ไปประชุมประจําเดือนไดโดยไมถือเปนวันลา

เรียน  รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

 ดวยกระทรวงเกษตรและสหกรณขอใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติใหขาราชการ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ หรือลูกจางของสวนราชการ ท่ีเปนกรรมการดําเนินการของสหกรณ ไปประชุมประจําเดือนโดยไมถือ
เปนวันลา ท้ังน้ีตองไดรับอนญุาตจากผูบงัคบับญัชากอน สาํหรบัการไปประชมุใหญ หรือปฏบิตักิารใดๆ นัน้ ไมอนมุตัิ
เปนหลักการใหไป หรือกระทํานอกเวลาราชการ หากอนุมัติเปนหลักการแลว อาจเสียหายแกราชการได   

 คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๒๗ ลงมติเห็นชอบและอนุมัติใหขาราชการ 
พนักงานรัฐวสิาหกจิ หรอืลกูจางของสวนราชการ ทีเ่ปนกรรมการดาํเนินการของสหกรณ ไปประชมุประจาํเดือนโดย
ไมถือเปนวันลา และไมเบิกคาใชจายจากตนสังกัด ทั้งนี้ ตองไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชากอน ตามที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณเสนอ

 จึงเรียนยืนยันมา

 ขอแสดงความนับถือ 

 (ลงชื่อ)  ปลั่ง   มีจุล
 (นายปลั่ง   มีจุล)
 เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองกลาง
โทร ๒๘๑๒๒๔๐
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วงเงินกูยืมและคํ้าประกันของสหกรณ

 พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒
 มาตรา ๔๗ การกูยืมเงินหรือการคํ้าประกันของสหกรณ จะตองจํากัดอยูภายในวงเงินที่นายทะเบียน
สหกรณเห็นชอบ
 นายทะเบียนสหกรณ
 - ประกาศนายทะเบียนสหกรณ เรื่อง คํานิยามวงเงินกูยืมหรือคํ้าประกันของสหกรณ ประกาศ ณ 

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗
 - ประกาศนายทะเบียนสหกรณ เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาใหความเห็นชอบวงเงินการกูยืมเงิน

หรือการคํ้าประกันของสหกรณ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
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ประกาศนายทะเบียนสหกรณ
เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาใหความเห็นชอบวงเงินการกูยืมเงินหรือการคํ้าประกันของสหกรณ

 อาศยัอาํนาจตามมาตรา ๑๖ (๘) ความวา ออกระเบยีบหรอืคําสัง่เพือ่ใหมกีารปฏบิตัติามพระราชบญัญัติ
นี ้และเพือ่ประโยชนในการดาํเนนิกจิการของสหกรณ ประกอบมาตรา ๔๗ ความวา การกูยมืเงนิหรอืการค้ําประกนั
ของสหกรณจะตองจํากัดอยูภายในวงเงินที่นายทะเบียนสหกรณเห็นชอบ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เพื่อใหการพิจารณาหลักเกณฑการพิจารณาใหความเห็นชอบวงเงินการกูยืมเงินหรือการคํ้าประกันของสหกรณ           
มีความชัดเจนและครอบคลุมถึงสหกรณท่ีจดทะเบียนใหม นายทะเบียนสหกรณจึงขอยกเลิกประกาศนายทะเบียน
สหกรณ เรื่อง หลักการและเกณฑการพิจารณาใหความเห็นชอบวงเงินกูยืมหรือคํ้าประกันของสหกรณ ซึ่งประกาศ 
ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๘ และใหใชหลักเกณฑการพิจารณาใหความเห็นชอบ วงเงินการกูยืมเงินหรือการคํ้าประกัน
ของสหกรณ ดังนี้

 ๑. ในประกาศฉบบันี ้คาํวา “สหกรณ” หมายถงึ สหกรณทีย่ืน่คําขอความเหน็ชอบกาํหนดวงเงินการ
กูยืมเงินหรือการคํ้าประกันของสหกรณตอนายทะเบียนสหกรณ และคําวา “สมาชิก” หมายถึง สมาชิกของสหกรณ 
(ไมรวมสมาชิกสมทบ) ที่ยื่นขอความเห็นชอบกําหนดวงเงินการกูยืมเงินหรือการคํ้าประกันของสหกรณ

 ๒. จําแนกประเภทสหกรณ ในการพิจารณาเปน ๓ กลุม คือ

  ๑) ประเภทสหกรณออมทรัพย

  ๒) ประเภทสหกรณรานคา

  ๓) ประเภทสหกรณการเกษตร สหกรณประมง สหกรณนคิม สหกรณบรกิาร และสหกรณประเภท
อื่นที่กฎหมายกําหนดขึ้นใหม

 ๓. หลักเกณฑการพิจารณาวงเงินการกูยืมเงินหรือการคํ้าประกันของสหกรณ

  ๓.๑ หลักเกณฑการพิจารณาทั่วไป

    ๓.๑.๑ พจิารณาจากทนุเรอืนหุนทีช่าํระเตม็มลูคาแลวรวมกบัทนุสาํรองของสหกรณ ตามงบ
ทดลอง ณ วันสิ้นเดือนสุดทายกอนวันประชุมใหญ

    ๓.๑.๒ กําหนดคาสัมประสิทธิ์ในการคํานวณวงเงินการกูยืมหรือการคํ้าประกันของสหกรณ 
แยกตามประเภทของสหกรณ ดังนี้ 

/ ๑) ประเภทสหกรณ .........................
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  ๑)  ประเภทสหกรณออมทรัพย

ทุนเรือนหุนรวมกับทุนสํารองของสหกรณ
ถือใชวงเงินการกูยืมเงินหรือการคํ้าประกันของ
สหกรณ เปนจํานวน......เทาของทุนเรือนหุน

รวมกับทุนสํารองของสหกรณ

ไมเกิน ๒๐๐ ลานบาท

เกิน ๒๐๐ ลานบาท ถึง ๓๐๐ ลานบาท

เกิน ๓๐๐ ลานบาท ถึง ๔๐๐ ลานบาท

เกิน ๔๐๐ ลานบาท ถึง ๕๐๐ ลานบาท

เกิน ๕๐๐ ลานบาท ถึง ๖๐๐ ลานบาท

เกิน ๖๐๐ ลานบาท

๑.๕

๑.๔

๑.๓

๑.๒

๑.๒

๑.๐

  ๒)  ประเภทสหกรณรานคา ถือใชวงเงินการกูยืมเงินหรือการคํ้าประกันของสหกรณไมเกิน ๑๐ 
เทาของทุนเรือนหุนรวมกับทุนสํารองของสหกรณ

  ๓)  ประเภทสหกรณการเกษตร ประเภทสหกรณประมง ประเภทสหกรณนิคม ประเภท            
สหกรณบริการ และสหกรณประเภทอื่นที่กฎหมายกําหนดข้ึนใหม ถือใชวงเงินการกูยืมเงินหรือการค้ําประกันของ
สหกรณ ไมเกิน ๕ เทา ของทุนเรือนหุนรวมกับทุนสํารองของสหกรณ 

    ๓.๒  หลักเกณฑการพิจารณาสหกรณที่ขอความเห็นชอบกําหนดวงเงินการกูยืมเงินหรือ
การคํ้าประกันของสหกรณมากกวาที่กําหนดตามหลักเกณฑการพิจารณาทั่วไปขอ ๓.๑ พิจารณาจากความตองการ
ของสมาชิกเปนหลัก ดังนี้

      ๓.๒.๑ จํานวนสมาชิกที่มีความประสงคเขารวมโครงการรวมแลว ตองไมนอยกวา
รอยละ ๘๐ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดของสหกรณ

      ๓.๒.๒ มลูคาเงนิรวมทัง้หมดของสมาชกิสหกรณแตละคนทีมี่ความประสงคเขารวม
โครงการตองไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของวงเงินการกูยืมเงินหรือการคํ้าประกันของสหกรณที่เสนอขอความเห็นชอบ
ตอนายทะเบียนสหกรณ

 ๔. วิธีปฏิบัติ ใหสหกรณนําเสนอวาระการกําหนดวงเงินการกูยืมเงินหรือการคํ้าประกันของสหกรณ
ใหที่ประชุมใหญพิจารณา และตองมีมติใหความเห็นชอบกําหนดวงเงินการกูยืมเงินหรือการค้ําประกันของสหกรณ 
และใหยื่นเสนอตอนายทะเบียนสหกรณ ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันประชุมใหญเสร็จสิ้นลง

 ๕. เอกสาร และหลักฐานประกอบการยื่นคําขอความเห็นชอบกําหนดวงเงินการกูยืมเงินหรือ           
การคํ้าประกันของสหกรณ มีดังนี้

/ ๕.๑ หนังสือขอ....................
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  ๕.๑ หนังสือขอความเห็นชอบกําหนดวงเงินการกูยืมเงินหรือการคํ้าประกันของสหกรณที่เสนอ
ตอนายทะเบียนสหกรณ

  ๕.๒ สําเนารายงานการประชุมใหญของสหกรณที่มีมติใหความเห็นชอบกําหนดวงเงินการกูยืม
เงินหรือการคํ้าประกันของสหกรณ

  ๕.๓ งบดลุ หรือรายงานประจาํปของปลาสดุ ยกเวนสหกรณทีจ่ดทะเบยีนใหมใหใชงบทดลอง ณ 
วันสิ้นเดือนสุดทายกอนวันประชุมใหญแทน

  ๕.๔ กรณีสหกรณขอความเห็นชอบกําหนดวงเงินการกูยืมเงินหรือการคํ้าประกันของสหกรณ
มากกวาที่กําหนดตามหลักเกณฑการพิจารณาทั่วไปขอ ๓.๑ ตองจัดทําเอกสารเพิ่มเติม โดยใหดําเนินการดังนี้

    ๕.๔.๑ ใหจัดทําบัญชีรายชื่อสมาชิกสหกรณที่ประสงคเขารวมโครงการทั้งหมดตองไมนอย
กวารอยละ ๘๐ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดของสหกรณ โดยระบุเลขประจําตัวประชาชน ที่อยู จํานวนเงินหรือมูลคา
สินคาที่ตองการตามขอ ๕.๔.๒ และสมาชิกสหกรณที่เขารวมโครงการทุกคนตองลงลายมือชื่อเปนหลักฐาน

    ๕.๔.๒ มลูคาเงนิรวมทัง้หมดของสมาชกิสหกรณแตละคนทีป่ระสงคเขารวมโครงการตองไม
นอยกวารอยละ ๘๐ ของวงเงนิการกูยมืเงนิการคํา้ประกนัของสหกรณทีเ่สนอขอความเหน็ชอบตอนายทะเบยีนสหกรณ

  ๕.๕ สหกรณตองลงนามกํากับเอกสารหลักฐานทุกแผน ทั้งน้ีใหถือวาสหกรณไดรับรองเอกสาร 
และหลักฐานดังกลาวที่ยื่นตอนายทะเบียนสหกรณเปนความจริงและถูกตองทุกประการ

 ๖. เมือ่นายทะเบยีนสหกรณใหความเหน็ชอบวงเงนิการกูยมืเงนิหรอืการค้ําประกนัของสหกรณแลว 
คณะกรรมการการดําเนินการของสหกรณจะตองดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของที่ประชุมใหญที่มีมติ               
โดยเครงครัด

  อนึ่ง สหกรณจะไดรับอนุมัติใหกูยืมเงินหรือไม เพียงใด ใหเปนดุลยพินิจของสถาบันการเงินหรือ
แหลงเงินทุนท่ีจะตองพิจารณาตามความเหมาะสมและความเปนไปไดเอง ซ่ึงไมมีขอผูกพันใดๆ กับนายทะเบียน
สหกรณ

 ๗. ในกรณทีีน่ายทะเบยีนสหกรณไดพจิารณาใหความเหน็ชอบใหสหกรณใดถอืใชวงเงนิการกูยืมเงนิ
หรือการคํ้าประกันของสหกรณเปนวงเงินเทาใดแลว หากในปตอๆ มาไมมีการเปลี่ยนแปลงวงเงินการกูยืมเงินหรือ
การคํ้าประกันของสหกรณอีก ก็ไมตองขอความเห็นชอบตอนายทะเบียนสหกรณ

 ๘. หนังสือ คําสั่ง หรือคําแนะนําเกี่ยวกับหลักเกณฑการพิจารณาใหความเห็นชอบวงเงินการกูยืม
เงินหรือการคํ้าประกันของสหกรณ ตามคําสั่งหรือคําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณที่มีอยูกอนหนาประกาศนี้        
ถาขัดหรือแยงกับประกาศฉบับนี้ ก็ใหถือปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้แทน

/ ทั้งนี้ .........................
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 ทั้งนี้ใหถือปฏิบัติ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๘

 (นายบุญมี   จันทรวงศ)
 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
 นายทะเบียนสหกรณ
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ประกาศนายทะเบียนสหกรณ
เรื่อง คํานิยามวงเงินกูยืมหรือคํ้าประกันของสหกรณ

 ดวยนายทะเบียนสหกรณมีคําสั่งที่ ๑๑๑๕/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ยกเลิกระเบียบ
นายทะเบยีนสหกรณ วาดวยวงเงนิกูยืมหรือคํา้ประกนัของสหกรณ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๗ เนือ่งจากระเบยีบดงักลาว
เปนการกําหนดคานิยามของวงเงินกูยืมหรือค้ําประกันของสหกรณ ตามมาตรา ๔๗ แหงพระราชบัญญัติสหกรณ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ เทานั้น มิใชเปนการกําหนดวิธีปฏิบัติ
 ฉะนัน้ เพือ่ปองกนัมใิหสหกรณหรอืชมุนมุสหกรณบรหิารการกูยมืเงนิและการค้ําประกนัเกินกวาวงเงิน
ที่นายทะเบียนสหกรณเห็นชอบ และเพื่อความเขาใจเปนบรรทัดฐานเดียวกัน จึงไดกําหนดคํานิยามวงเงินกูยืมหรือ
คํ้าประกันของสหกรณ ดังนี้
 “วงเงินที่นายทะเบียนสหกรณเห็นชอบ” ตามมาตรา ๔๗ ของพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
หมายถึง “วงเงินการกูยืมหรือการคํ้าประกันของสหกรณที่นายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบ” คือ
 ๑. วงเงินที่สหกรณจะสามารถกอหนี้ภาระผูกพันไดในภายหนาซึ่งนายทะเบียนสหกรณใหความ         
เห็นชอบแลว
 ๒. วงเงินและจํานวนเงินที่สหกรณไดกอหนี้ภาระผูกพันแลว ประกอบดวย
  ๒.๑ วงเงินกูยืมรวมของทุกสัญญาที่มีพันธะผูกพันที่จะเกิดขึ้นภายหนา เชน วงเงินเบิกเกินบัญชี 
สัญญาเงินกูที่ระบุการจายเงินกูหลายงวด เปนตน
  ๒.๒ จาํนวนเงินกูคงเหลือของทกุสญัญาทีร่ะบตุามเงือ่นไขใหสหกรณรบัเงนิกูเพยีงงวดเดยีวหรอื
ครั้งเดียว
  ๒.๓ จาํนวนเงนิทีร่ะบใุนตัว๋สญัญาใชเงนิเพ่ือการค้ําประกนัหรอืการกูยมืหรอืการค้ําประกนัอืน่ซึง่
สหกรณยังไมไดชําระเงินตามที่ระบุในตั๋วสัญญาใชเงิน
 ๓. วงเงนิและจาํนวนเงนิกูยมืหรอืค้ําประกนัคงเหลือ หมายถงึ วงเงนิกูยมืหรอืค้ําประกนัของสหกรณ
ตามขอ ๑ หักดวยวงเงินและจํานวนเงินที่สหกรณไดกอหนี้ภาระผูกพันแลวตามขอ ๒

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗

 (นายสุรศักดิ์   นาคสวัสดิ์)
 รองอธิบดี รักษาราชการแทน
 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
 นายทะเบียนสหกรณ
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คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ
ที่ ๑๑๑๕/๒๕๔๗

เรื่อง ยกเลิกระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยวงเงินกูยืมหรือคํ้าประกันของสหกรณ

 ตามที่นายทะเบียนสหกรณไดกําหนดระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยวงเงินกูยืมหรือคํ้าประกัน
ของสหกรณ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๗ ปรากฏวาระเบียบดังกลาวเปนเพียงการกําหนดคํานิยามของวงเงนิ         
กูยมืหรอืคํา้ประกนัของสหกรณ ตามมาตรา ๔๗ แหงพระราชบญัญติัสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ เทานัน้ มิใชเปนการกาํหนด
วิธีปฏิบัติ

 ฉะนัน้ อาศยัอาํนาจตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ แหงพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง 
พ.ศ.๒๕๓๙ และมาตรา ๑๖ (๑) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงยกเลิกระเบียบนายทะเบียนสหกรณ       
ดังกลาวขางตน และใหถือใชประกาศนายทะเบียนสหกรณ เรื่อง คํานิยามวงเงินกูยืมหรือคํ้าประกันของสหกรณ        
ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๗ แทน

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๗ 

 (นายสุรศักดิ์   นาคสวัสดิ์)
 รองอธิบดี รักษาราชการแทน
 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
 นายทะเบียนสหกรณ
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การดํารงสินทรัพยสภาพคลอง

 พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒
 มาตรา ๔๘ ใหสหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ
 - กฎกระทรวงวาดวยการดํารงสินทรัพยสภาพคลองของสหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ใหไว ณ วันที่ ๓๐ 

พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๐
 - ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง การกําหนดอัตราการดํารงสินทรัพยสภาพคลองของ

สหกรณ ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
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กฎกระทรวง
วาดวยการดํารงสินทรัพยสภาพคลองของสหกรณ

พ.ศ. ๒๕๕๐

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๑๐๕ แหงพระราชบัญญัติสหกรณ            
พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

 ขอ ๑ กฎกระทรวงนีใ้หใชบงัคบัเมือ่พนกาํหนดหนึง่รอยยีส่บิวนันบัแตวันทีป่ระกาศในราชกจิจานุเบกษา
เปนตนไป

 ขอ ๒ สหกรณตองดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามที่กําหนดในขอ ๓ หรือขอ ๔ แลวแตกรณีเฉลี่ยราย
เดือนไมตํ่ากวาอัตราที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด ซึ่งตองกําหนดไมตํ่ากวารอยละหนึ่งและไมเกินรอยละยี่สิบของยอด
เงินฝากทั้งหมด 

 จํานวนสนิทรพัยสภาพคลองทีต่องดํารงตามวรรคหนึง่ ใหคาํนวณโดยนําสวนเฉลีย่รายเดอืนของยอด
สินทรพัยสภาพคลองในทุกสิน้วนัหารดวยสวนเฉลีย่รายเดือนของยอดเงนิฝากในทุกสิน้วนั ทัง้น้ี ใหนบัวนัหยดุทําการ
รวมคํานวณเขาดวย 
 ขอ ๓ สินทรัพยสภาพคลองที่สหกรณซึ่งมิใชชุมนุมสหกรณตองดํารงไวตามขอ ๒ มีดังตอไปนี้
   (๑) เงินสด
   (๒) เงินฝากที่ชุมนุมสหกรณหรือธนาคาร
   (๓) บัตรเงินฝากที่ออกโดยธนาคารซึ่งมีระยะเวลาการฝากเงินไมเกินหนึ่งป
   (๔) หลักทรัพยของรัฐบาลหรือของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังคํ้าประกัน
   (๕) พันธบัตรของธนาคารแหงประเทศไทย
   (๖) ตัว๋สญัญาใชเงนิทีอ่อกโดยชมุนมุสหกรณซึง่มรีะยะเวลาคงเหลอืกอนวนัถงึกําหนดใชเงนิ
ไมเกินหนึ่งป
   (๗) ตั๋วสัญญาใชเงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร ซึ่งมีระยะเวลา         
คงเหลือกอนวันถึงกําหนดใชเงินไมเกินหนึ่งป และกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินประกัน       
การใชเงิน
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   (๘) ตัว๋แลกเงนิท่ีทางธนาคารรบัรอง สลกัหลงั หรอืรบัอาวลั หรอืตัว๋สญัญาใชเงนิซึง่ธนาคาร
สลักหลังหรือรับอาวัล ทั้งนี้ โดยไมมีขอกําหนดจํากัดความรับผิดของธนาคาร
   (๙) สินทรัพยอื่นที่รัฐมนตรีกําหนด 
     สินทรัพยตาม (๑) ถึง (๙) ตองเปนสินทรัพยที่ปราศจากภาระผูกพัน

 ขอ ๔ สินทรัพยสภาพคลองที่สหกรณซึ่งเปนชุมนุมสหกรณตองดํารงไวตามขอ ๒ มีดังตอไปนี้ 

   (๑) เงินสด

   (๒) เงินฝากที่ธนาคาร

   (๓) สินทรัพยตามขอ ๓ (๓) (๔) (๕) (๗) และ (๘)

   (๔) สินทรัพยอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด

   สินทรัพยตามขอ (๑) ถึง (๔) ตองเปนสินทรัพยที่ปราศจากภาระผูกพัน

   ในกรณีของชุมนุมสหกรณระดับภูมิภาค ใหนําเงินฝากที่ชุมนุมสหกรณระดับประเทศและ          
ตั๋วสัญญาใชเงินที่ออกโดยชุมนุมสหกรณระดับประเทศมาคิดรวมเปนสินทรัพยสภาพคลองที่ตองดํารงไวตามขอ ๒ 
ไดดวย

 ขอ ๕ ใหสหกรณรายงานเก่ียวกบัการดาํรงสนิทรพัยสภาพคลองในแตละเดอืนตอนายทะเบยีนสหกรณ
ตามแบบและรายการที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด ภายในสิบหาวันนับแตวันสุดทายของเดือน

 ขอ ๖ ในกรณทีีน่ายทะเบยีนสหกรณเหน็วาสหกรณใดไมดํารงสนิทรพัยสภาพคลอง หรอืดํารงสินทรพัย
สภาพคลองไมไดตามอตัราทีก่าํหนดหรอืไมรายงานเกีย่วกบัการดํารงสนิทรพัยสภาพคลองใหนายทะเบยีนสหกรณมี
อาํนาจออกคําสัง่เปนหนงัสอืใหคณะกรรมการดําเนนิการสหกรณแกไขขอบกพรองหรอืดําเนนิการตามทีเ่ห็นสมควร 
โดยจะกําหนดวิธีการหรือระยะเวลาดําเนินการไวดวยก็ได

 ใหไว ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ธีระ   สูตะบุตร
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 
๒๕๔๒ บัญญัติใหสหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งเมื่อ
สหกรณดําเนินการดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามที่กําหนดแลว จะทําใหเกิดหลักประกันที่มั่นคงแกการดําเนินงาน
ของสหกรณตอไป จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เรื่องการกําหนดอัตราการดํารงสินทรัพยสภาพคลองของสหกรณ

 อาศัยอํานาจตามความในขอ ๒ แหงกฎกระทรวงวาดวยการดํารงสินทรัพยสภาพคลองของสหกรณ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ กําหนดอัตราการดํารงสินทรัพยสภาพคลองของสหกรณ                 
ดังตอไปนี้
 ขอ ๑. สหกรณตองดํารงสินทรัพยสภาพคลอง เฉลี่ยรายเดือนอัตราไมต่ํากวารอยละหนึ่งของยอด       
เงินฝากทั้งหมด 
 ขอ ๒. ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแต วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนตนไป

 ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๐

 (ศาสตราจารยธีระ   สูตะบุตร)
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
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คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ

 พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒
 มาตรา ๕๐ ใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ประกอบดวย ประธานกรรมการหนึ่งคน 
และกรรมการอื่นอีกไมเกินสิบสี่คนซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก 
 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปนับแตวันเลือกตั้ง ในวาระ        
เร่ิมแรกเม่ือครบหน่ึงปนับแตวันเลือกตั้ง ใหกรรมการดําเนินการสหกรณออกจากตําแหนงเปนจํานวนหน่ึงในสอง 
ของกรรมการดําเนินการทั้งหมดโดยวิธีจับฉลาก และใหถือวาเปนการพนจากตําแหนงตามวาระ 
 กรรมการดาํเนนิการสหกรณ ซึง่พนจากตําแหนงอาจไดรบัเลอืกอกีได แตตองไมเกนิสองวาระติดตอกัน
 ในกรณทีีม่กีารเลอืกตัง้กรรมการดาํเนินการสหกรณแทนตาํแหนงทีว่าง ใหกรรมการดาํเนนิการสหกรณ
ที่ไดรับเลือกตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูที่ตนแทน 
 มาตรา ๕๑ ใหคณะกรรมการดาํเนนิการสหกรณเปนผูดาํเนนิกจิการและเปนผูแทนสหกรณในกิจการ
อนัเกีย่วกบับคุคลภายนอก เพือ่การนีค้ณะกรรมการดําเนนิการสหกรณจะมอบหมายใหกรรมการคนหนึง่หรอืหลายคน
หรือผูจัดการทําการแทนก็ได
 มาตรา ๕๒ หามมิใหบุคคลซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้เปนหรือทําหนาที่กรรมการหรือผูจัดการ
 (๑) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 (๒) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากขาราชการ องคการ หรือหนวยงานของรัฐหรือเอกชน 
ฐานทุจริตตอหนาที่
 (๓) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือมีคําวินิจฉัยเปนที่สุดใหพนจากตําแหนงกรรมการตาม
มาตรา ๒๒ (๔)
 (๔) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการเพราะเหตุทุจริตตอหนาที่ 

 นายทะเบียนสหกรณ
 - ประกาศนายทะเบียนสหกรณ เรื่อง ขอแนะนําวิธีดําเนินการเกี่ยวกับการถอดถอน               

คณะกรรมการหรือกรรมการดําเนินการสหกรณ และการยื่นอุทธรณของสมาชิก กรณี        
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีมติใหพนจากสมาชิกภาพ ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ 
พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๓

 - คําแนะนํานายทะเบียนสหกรณ ประเด็นปญหาและแนวทางปฏิบัติวาระการดํารงตําแหนง
ของกรรมการดําเนินการสหกรณ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ
ที่ ๕๓๖/๒๕๔๖

เรื่อง ใหสหกรณจัดทําทะเบียนคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ

 เพือ่ประโยชนในการตรวจสอบของสหกรณและปองกนัไมใหมีความผดิพลาดวาระการดํารงตาํแหนง
ในคณะกรรมการดําเนินการสหกรณทุกประเภท รวมทั้งชุมนุมสหกรณตามเจตนารมณกฎหมายในมาตรา ๕๐ แหง
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒
 ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ (๘) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ ฑ.ศ. ๒๕๔๒ จึงออก   
คําสั่งนายทะเบียนสหกรณไว ดังนี้
 ๑. ใหสหกรณทุกประเภทรวมทั้งชุมนุมสหกรณจัดทําทะเบียนคณะกรรมการดําเนินการสหกรณไว
เปนหลักฐาน 
 ๒. แบบทะเบียนใหสหกรณจัดทําตามตัวอยางที่แนบทายคําสั่งนี้

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

 สั่ง ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๖

 (นายเรืองชัย  บุญญานันต)
 รองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
 รองนายทะเบียนสหกรณ ปฏิบัติการแทน
 นายทะเบียนสหกรณ
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(สําเนา)

ที่ กษ ๑๑๐๘/๒๓๕๗ กรมสงเสรมิสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐

             ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๖

เรื่อง รายงานวาระการดํารงตําแหนงคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณและชุมนุมสหกรณ

เรียน  ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่สงมาดวย แบบรายงานวาระการดํารงตําแหนงคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ/ชุมนุมสหกรณ
   จํานวน ๑ ชุด

 ดวยปรากฏวา วาระการดํารงตําแหนงคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณและชุมนุมสหกรณ        
สวนหนึ่งในปจจุบันไมเปนไปตามมาตรา ๕๐ และมาตรา ๑๐๗ แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนผลให
สหกรณและชมุนุมสหกรณเสียหาย กรณคีณะกรรมการดาํเนินการ นัน้ ใชอาํนาจดําเนนิกจิการและเปนผูแทนสหกรณ
ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก

 เพือ่ปองกนัไมใหเกิดผลเสยีตอสหกรณและชมุนมุสหกรณตามนยัดังกลาวขางตนกรมสงเสรมิสหกรณ
เหน็ควรใหสหกรณและชมุนมุสหกรณ รายงานวาระการดาํรงตาํแหนงคณะกรรมการดาํเนนิการทกุครัง้ทีม่กีารประชุม
ใหญและวาระการเลอืกตัง้คณะกรรมการดําเนนิการ แลวใหจงัหวัดตรวจสอบความถกูตองของวาระการดาํรงตาํแหนง
คณะกรรมการดําเนินการ สงสํานักจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ พรอมสําเนาใหผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบายและ
แผน (งานสงเสริมสหกรณ) หรือผูตรวจราชการกรมในแตละพื้นที่ดวย รายละเอียดตามแบบรายงานและคําชี้แจง 
ที่แนบ

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจงใหสหกรณจังหวัดดําเนินการตอไป

 ขอแสดงความนับถือ 

 (ลงชื่อ)  บรรเจิด  สมหวัง
 (นายบรรเจิด  สมหวัง)
 ผูอํานวยการสํานักจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

สํานักจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ
โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๕๑๓๗
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๕๐๔๒
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แบบรายงานวาระการดํารงตําแหนงคณะกรรมการดําเนินการของ
สหกรณ/ชุมนุมสหกรณ...................................................................................จํากัด ชุดที่.........................

โดยการไดรับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ.....................................................ครั้งที่....................
เมื่อวันที่..................เดือน..........................................................................พ.ศ..............................

ที่ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง

วาระการดํารงตําแหนง

วาระที่ ๑ วาระที่ ๒

ปที่ ๑ ปที่ ๒ ปที่ ๑ ปที่ ๒

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

 (ลงชื่อ)..............................................................................ผูรายงาน
 (..............................................................................)
 ตําแหนง                   ผูจัดการ
 วันที่....................../....................../...................

 (ลงชื่อ)..............................................................................ผูรับรอง
 (..............................................................................)
 ตําแหนง             ประธานกรรมการ
 วันที่....................../....................../...................
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คําชี้แจงประกอบการกรอกขอมูลแบบรายงานวาระการดํารงตําแหนงคณะกรรมการดําเนินการ

  ๑. ใหผูจัดการสหกรณ/ชุมนุมสหกรณ เปนผูกรอกขอมูลตามแบบรายงานทุกครั้งที่สหกรณ/ชุมนุม
สหกรณ มีการประชุมใหญ และมีวาระการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ โดยใหประธานกรรมการเปนผูรับรอง 
สงรายงานถึงจังหวัดภายใน ๗ วัน นับตั้งแตมีการเลือกตั้ง สหกรณละ ๒ ชุด ทั้งนี้ วาระการดํารงตําแหนงของ
กรรมการดําเนินการแตละราย ใหทําเครื่องหมาย   ลงในชองวาระที่................................ปที่................................
 ๒. ใหจังหวัดติดตาม เรงรัด การจัดทํารายงานดังกลาว และตรวจสอบความถูกตองของวาระการ
ดํารงตําแหนงคณะกรรมการดําเนินการ แลวจัดสงรายงานถึงสํานักจัดต้ังและสงเสริมสหกรณภายใน ๗ วัน            
นบัตัง้แตวันที ่สหกรณ/ชมุนมุสหกรณจดัสงรายงานใหจงัหวดั พรอมทัง้สาํเนาใหผูเชีย่วชาญเฉพาะดานนโยบายและ
แผน (งานสงเสริมสหกรณ) หรือผูตรวจราชการกรมในแตละพื้นที่ดวย
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ประกาศนายทะเบียนสหกรณ
เรื่อง ขอแนะนําวิธีการดําเนินการเกี่ยวกับการถอดถอนคณะกรรมการ 

หรือกรรมการดําเนินการสหกรณ และการยื่นอุทธรณ
ของสมาชิก กรณีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีมติใหพนจากสมาชิกภาพ

 โดยท่ีขอบังคับของสหกรณจํานวนมากกําหนดไวแตเพียงวาที่ประชุมใหญมีอํานาจถอดถอนคณะ
กรรมการหรอืกรรมการดาํเนนิการสหกรณ และสมาชกิมีสทิธยิืน่อุทธรณตอทีป่ระชมุใหญ กรณ ีคณะกรรมการดาํเนนิ
การสหกรณ มีมติใหพนจากการเปนสมาชิก แตมิไดกําหนดวิธีการเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวไว จึงเกิดปญหาขอขัดของ
ในการดําเนินการใหเปนไปตามขอบังคับ 

 ฉะนั้น เพื่อใหการดําเนินการของสหกรณมีประสิทธิภาพ และเกิดความเปนธรรมแกทุกฝาย อาศัย
อํานาจตามความในมาตรา ๑๖ (๑) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ 
ที่ ๖๘๘/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๓ เรื่อง มอบอํานาจใหปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ จึงให               
ขอแนะนาํวธิกีารดาํเนนิการเกีย่วกบัการถอดถอนคณะกรรมการหรอืกรรมการดาํเนนิการสหกรณ และการย่ืนอุทธรณ
ของสมาชกิตอทีป่ระชมุใหญ กรณ ีคณะกรรมการมีมติใหสมาชกิออกจากสหกรณ เฉพาะสหกรณทีย่งัมิไดกาํหนดวิธี
ดําเนินการเรื่องดังกลาว ในขอบังคับหรือระเบียบสหกรณ ดังนี้ 

 ก. การพิจารณาถอดถอนคณะกรรมการหรือกรรมการดําเนินการสหกรณ (คณะกรรมการทั้งคณะ
หรือกรรมการเปนรายบุคคล)

 ๑. ที่ประชุมใหญอาจพิจารณาถอดถอนคณะกรรมการ หรือกรรมการดําเนินการสหกรณได เมื่อ

  (๑) กระทําโดยทุจริตตอหนาที่

  (๒) จงใจกระทําการใดโดยผิดกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ สหกรณ กระทํา หรือละเวนการ     
กระทํา โดยประมาทเลินเลออันเปนเหตุใหสหกรณไดรับความเสียหายอยางรายแรง

  (๓) กระทําการใดอันเปนการประกอบธุรกิจ ซึ่งมีลักษณะแขงขันกับกิจการของสหกรณ

  (๔) กระทําการใดอันเปนปฏิปกษตอสหกรณหรือกิจการของสหกรณ

 ๒. การยื่นขอกลาวหา

 ผูใดกลาวหาวาคณะกรรมการหรอืกรรมการดําเนนิการของสหกรณกระทาํการตาม ขอ ๑ และสมควร
ใหที่ประชุมใหญพิจารณาถอดถอนออกจากตําแหนงใหยื่นหนังสือขอถอดถอนพรอมสําเนาเอกสารที่ใชเปนพยาน   
หลักฐาน หรือพยานหลักฐานอื่นตอผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ
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 ๓. การดําเนินการกอนการพิจารณาของที่ประชุมใหญ

  ๓.๑ ผูตรวจสอบกิจการแจงขอกลาวหาที่รับไวใหกรรมการที่ถูกกลาวหาภายใน ๕ วัน นับแตวัน
ที่รับขอกลาวหา พรอมทั้งสําเนาใหสหกรณทราบดวย

  ๓.๒ กรรมการที่ถูกกลาวหาตองชี้แจงแกขอกลาวหา พรอมแสดงพยานหลักฐานสงใหแกผูตรวจ
สอบกิจการภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่รับแจงขอกลาวหาจากผูตรวจสอบกิจการ

 ผูตรวจสอบกิจการไดรับคําชี้แจงจากผูกลาวหาแลวตองแจงคําชี้แจงนั้นใหผูกลาวหาทราบภายใน          
๕ วัน นับแตวันรับคําชี้แจง

  ๓.๓ ถาผูกลาวหาไมพอใจคําชี้แจงของคณะกรรมการหรือกรรมการดําเนินการสหกรณที่              
ถูกกลาวหา หรือไมไดรับคําชี้แจงมาภายใน ๓๐ วัน นับแตวันยื่นขอกลาวหา ผูกลาวหาอาจใหสมาชิกรวมลงชื่อกัน       
ตามขอบังคับสหกรณหรือกฎหมายวาดวยสหกรณ ขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญพิจารณาถอดถอนคณะกรรมการ 
หรือกรรมการดําเนินการสหกรณ

  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณตองเรียกประชุมใหญวิสามัญภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับ
หนังสือรองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ แตถาไดกําหนดประชุมใหญสามัญประจําปไวกอนแลว ภายใน ๖๐ วัน 
นับแตวันที่ไดรับหนังสือรองขอจะไมเรียกประชุมใหญวิสามัญก็ได แตคณะกรรมการดําเนินการสหกรณตองกําหนด
วาระถอดถอนคณะกรรมการ หรือกรรมการดําเนินการสหกรณไวในระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญนั้นดวย   
หากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณไมกําหนดวาระการถอดถอนตามคํารองขอ ใหผูตรวจสอบกิจการสามารถนํา
เร่ืองการถอดถอนคณะกรรมการ หรือกรรมการดําเนินการสหกรณไปพิจารณาในที่ประชุมใหญสามัญประจําป            
โดยสามารถนําเสนอเรื่องถอดถอนดังกลาวเปนวาระแรกของการประชุม

 ๔. วิธีพิจารณาของที่ประชุมใหญ

  ๔.๑ เมือ่ถงึวาระการพจิารณาถอดถอนคณะกรรมการหรอืกรรมการดําเนนิการสหกรณ ใหผูตรวจ
สอบกิจการเปนประธานการพิจารณา โดยเสนอขอกลาวหาตามที่ผูกลาวหาไดยื่นหนังสือและพยานหลักฐานไวให        
ที่ประชุมใหญรับทราบ และเปดโอกาสใหผูกลาวหาแถลงสนับสนุนขอกลาวหาของตนตอที่ประชุมใหญได ๑ ครั้ง  
หลงัจากนัน้ผูตรวจสอบกจิการตองนาํคาํชีแ้จงของผูถกูกลาวหาแจงตอทีป่ระชมุใหญ และเปดโอกาสใหผูถกูกลาวหา
แถลงสนับสนุนแกขอกลาวหาของตนได ๑ ครั้ง เชนกัน

  การแถลงขอกลาวหาหามไมใหผูกลาวหาแถลงตั้งขอกลาวหาเปนประเด็นใหมอีก 

  ๔.๒ เม่ือท่ีประชมุใหญรบัทราบขอกลาวหาและคาํชีแ้จงแกขอกลาวหาแลว หากผูเขาประชุมใหญ
คนใดมีขอสงสัยประเด็นใด ยอมมีสิทธิอภิปรายซักถามผูกลาวหาหรือผูถูกกลาวหาได

  ๔.๓ ผูตรวจสอบกิจการ เห็นวาที่ประชุมใหญไดรับทราบขอเท็จจริงทั้งจากผูกลาวหา และผูถูก
กลาวหามากพอสมควรแลว ก็ใหปดการอภิปราย และใหที่ประชุมใหญลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือรายบุคคลแลวแต
กรณี การลงมติใหถือเสียงขางมากของที่ประชุมใหญเปนเกณฑการตัดสิน
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 ข. การอุทธรณกรณีสมาชิกถูกใหพนจากสมาชิกภาพ

 ๕.  สมาชกิทีค่ณะกรรมการดาํเนินการมมีตใิหออกจากสหกรณ อาจยืน่อทุธรณตอทีป่ระชมุใหญได 
โดยยื่นอุทธรณเปนหนังสือตอผูตรวจสอบกิจการ ภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงใหออกจากสหกรณ

 หนังสืออุทธรณตองมีรายละเอียดอันแสดงวาตนถูกใหพนจากการเปนสมาชิกภาพโดยไมเปนธรรม
อยางไร และขอเท็จจริงในเรื่องนั้นมีอยางไร ทั้งนี้ผูตรวจสอบกิจการอาจเรียกผูอุทธรณมาใหคําชี้แจงเพิ่มเติมก็ได

 ๖. เมื่อมีสมาชิกยื่นหนังสืออุทธรณ ผูตรวจสอบกิจการตองแจงใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
ทราบ และคณะกรรมการดําเนินการสหกรณตองกําหนดวาระการวินิจฉัยขออุทธรณของสมาชิกไวในระเบียบวาระ
การประชุมใหญที่จะมีขึ้นในครั้งถัดไป

 ถาคณะกรรมการดาํเนนิการสหกรณไมกาํหนดวาระใหถอืเอาวาระอืน่ๆ เปนวาระการวนิจิฉยัขออทุธรณ
ของสมาชิก

 ๗. วธิพีจิารณาวนิจิฉยัขออทุธรณของสมาชกิ ใหผูตรวจสอบกจิการเสนอหนงัสอือทุธรณของสมาชิก
ใหท่ีประชุมใหญพิจารณา ผูเขาประชุมใหญยอมมีสิทธิอภิปรายซักถามขอเท็จจริงจากคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ และผูตรวจสอบกิจการ เมื่อที่ประชุมใหญหมดประเด็นซักถามแลวใหที่ประชุมใหญลงมติ การลงมติใหถือ
เสียงขางมากเปนเกณฑตัดสิน

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓

 (นายบุญมี   จันทรวงศ)
 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
 รองนายทะเบียนสหกรณ ปฏิบัติการแทน
 นายทะเบียนสหกรณ
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คําแนะนํา
นายทะเบียนสหกรณ

ประเด็นปญหาและแนวทางปฏิบัติ
วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการดําเนินการสหกรณ

ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.๒๕๔๒
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คํานํา

 คําแนะนํานายทะเบียนสหกรณ “ประเด็นปญหาและแนวทางปฏิบัติวาระการดํารงตําแหนงของ
กรรมการดําเนินการสหกรณ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒” ฉบับนี้ กรมสงเสริมสหกรณ ไดจัดทําขึ้น
เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติในการกํากับวาระการเปนกรรมการดําเนินการสหกรณ ใหเปนไปตามกฎหมายสหกรณ 
และเกิดประโยชนในการดําเนินกิจการของสหกรณ
 คาํแนะนาํนายทะเบยีนสหกรณฉบบันี ้เกดิจากการศกึษาพจิารณาวางระบบ หลักเกณฑ หรือแนวทาง 
ของคณะกรรมการศึกษาพิจารณาวางระบบ หลักเกณฑ กํากับวาระการเปนกรรมการดําเนินการสหกรณ และกลุม
เกษตรกร ซ่ึงกรมสงเสรมิสหกรณไดแตงตัง้ขึน้ จงึหวงัเปนอยางยิง่วาคาํแนะนาํนีจ้ะเปนประโยชนตอสหกรณจังหวัด
และเจาหนาที่สงเสริมสหกรณเพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติและแนะนําสหกรณตอไป

 คณะกรรมการศึกษาพิจารณาวางระบบ หลักเกณฑ กํากับวาระ
 การเปนกรรมการดําเนินการสหกรณ และกลุมเกษตรกร
 กันยายน ๒๕๔๖
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ประเด็นที่ ๑ กรณีการควบ การแยกสหกรณ 

ประเด็นที่ ๒ ประธานกรรมการ 

ประเด็นที่ ๓ ตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลงกอนถึงคราวออกตามวาระ 

ประเด็นที่ ๔ ระเบียบวาดวยการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 
 หรือระเบียบวาดวยการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ 

ประเด็นที่ ๕ จํานวนกรรมการดําเนินการ 

ประเด็นที่ ๖ ชุมนุมสหกรณ 

ประเด็นที่ ๗ ประเด็นปญหาอื่นๆ 

ภาคผนวก คําสั่งกรมสงเสริมสหกรณที่ ๒๑๕/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๖ 
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ประเด็นที่ ๑
กรณีการควบ การแยกสหกรณ

ปญหา
 กรณีสหกรณควบเขากันเปนสหกรณใหม การนับวาระกรรมการดําเนินการที่มา
จากการเลือกตัง้ของสหกรณทีจ่ดัตัง้ขึน้ใหมนัน้ จะตองนบัรวมวาระการเปนกรรมการของสหกรณ
เดิมดวยหรือไม
แนวทางปฏิบัติ
 เม่ือนายทะเบียนสหกรณไดรับจดทะเบียนสหกรณที่ควบเขากันเปนสหกรณใหม
ตามความในมาตรา ๙๔ แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ แลว จะถอนชื่อสหกรณที่ได
ควบเขากนันัน้ออกจากทะเบยีน ทําใหสหกรณเดิมสิน้สภาพนติิบคุคลและวาระการดํารงตําแหนง
ยอมสิ้นสุดไปดวย  กรรมการดําเนินการของสหกรณใหมจึงนับเปนวาระแรก

ปญหา
 สหกรณทีเ่กดิขึน้จากการแยกสหกรณ การนบัวาระกรรมการดาํเนนิการทีม่าจาก
การเลอืกตัง้ของสหกรณท่ีจัดตัง้ขึน้ใหมนัน้ จะตองนบัรวมวาระการเปนกรรมการดําเนินการของ
สหกรณเดิมดวยหรือไม
แนวทางปฏิบัติ
 ๑. การแยกสหกรณ ใหถือวาสหกรณที่เกิดขึ้นจากการแยกสหกรณเปนสหกรณ
ใหมตามมาตรา ๙๙ แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนั้น ผูที่เขามาดํารงตําแหนง
กรรมการดําเนินการก็ใหเปนการนับวาระใหม
 ๒. สําหรับสหกรณเดิมก็ใหนับวาระไปอยางเดิม
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ประเด็นที่ ๒
ประธานกรรมการ

ปญหา
 ประธานกรรมการจะตองจับฉลากออก เม่ือดํารงตําแหนงครบหนึ่งปตามความ
แหงมาตรา ๕๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ ดวยหรือไม
แนวทางปฏิบัติ
 ประธานกรรมการถือเปนกรรมการดําเนินการคนหน่ึง จึงตองจับสลากออกตาม
ความในมาตรา ๕๐ วรรคสอง ดวย

ปญหา
 เมือ่ตาํแหนงประธานกรรมการวางลงกอนถงึคราวออกตามวาระ สหกรณจาํเปน
ตองเรียกประชุมใหญวิสามัญเพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการหรือไม
แนวทางปฏิบัติ เมื่อตําแหนงประธานกรรมการวางลง
 ๑. กรณีขอบังคับไดกําหนดวิธีปฏิบัติไวชัดเจนแลว ก็ใหถือปฏิบัติตามขอบังคับ
 ๒. กรณีขอบังคบัไมไดกําหนดวธิีปฏิบัตไิวเปนการเฉพาะ รองประธานกรรมการ
สามารถปฏิบัติหนาที่แทนไดอยูแลว ดังนั้น จึงขึ้นอยูกับดุลยพินิจของสหกรณวาจะเรียกประชุม
ใหญวสิามญัเพือ่เลือกตัง้ซอมหรอืไม หรอือาจรอจนกวาจะถงึวันประชมุใหญสามัญประจาํปแลว
จึงจะเลอืกตัง้ซอมหรอืเลอืกตัง้ใหม แลวแตกรณวีาตาํแหนงนัน้ครบวาระพอดีหรอืยังเหลอืเวลา
ในวาระอยู

ปญหา
 สหกรณขอเปลีย่นใชขอบงัคับใหมซึง่นายทะเบยีนสหกรณยงัไมไดรบัจดทะเบยีน 
ซึง่ตามขอบังคับเดมิกําหนดใหกรรมการดาํเนินการเลอืกตัง้ระหวางกันเองดาํรงตาํแหนงประธาน
กรรมการ เม่ือสหกรณไดเลือกตั้งกรรมการดําเนินการและถือปฏิบัติตามมาตรา ๕๐ คือ ใหที่
ประชุมใหญเลือกตั้งตําแหนงประธานกรรมการตามที่กําหนดในขอบังคับใหม จะกระทําไดหรือ
ไม
แนวทางปฏิบัติ
 ขอความตามขอบงัคบัเดมิของสหกรณขดัตอมาตรา ๕๐ วรรคแรก จงึถอืบงัคบัใช
ไมได เมื่อสหกรณไดปฏิบัติตามมาตรา ๕๐ จึงถือวาถูกตองแลว แมวาขอบังคับฉบับใหมจะยังไม
ไดรับการจดทะเบียนก็ตาม
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ประเด็นที่ ๓
ตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลงกอนถึงคราวออกตามวาระ

ปญหา
 นาย ก. พนจากตาํแหนงกอนถงึคราวออกตามวาระ และพนจากตาํแหนงกอนถงึ
วันจับสลากออกกึ่งหนึ่งตามความในมาตรา ๕๐ วรรคสอง เมื่อนาย ข. ไดรับเลือกตั้งเขามาแทน
นาย ก. กอนถึงวันจับสลากออก นาย ข. จะตองจับสลากออกดวยหรือไม
แนวทางปฏิบัติ
 นาย ข. ไดรับเลือกตั้งเขามาแทนนาย ก. จึงตองถือปฏิบัติตามความแหงมาตรา 
๕๐ วรรคทาย โดยผูที่ไดรับเลือกตั้งตําแหนงกรรมการดําเนินการแทนตําแหนงที่วาง จะอยูใน
ตําแหนงตอไปไดเทากับวาระที่เหลืออยูของผูที่ตนแทน ดังนั้น นาย ข. จะตองจับสลากออกตาม
มาตรา ๕๐ วรรคสอง ดวย

ปญหา
 กรณสีหกรณมีกรรมการดําเนนิการ ๑๕ คน เม่ือครบหนึง่ปไดจบัสลากออก ๘ คน 
ซึ่งถือวาครบวาระแรกและกรรมการดําเนินการทั้ง ๘ คน ไดรับเลือกต้ังเขามาเปนกรรมการ
ดาํเนนิการอกีวาระ ปตอมากรรมการดําเนนิการอกี ๗ คน ครบวาระสองป และกรรมการดําเนิน
การอีก ๘ คน ขอลาออกดวย ทําใหกรรมการดําเนินการพนจากตําแหนงทั้งคณะ จึงขอหารือ
จากผลการเลือกตั้งครั้งใหม ดังนี้
 ๑. กรรมการดําเนินการชุด ๘ คน ไดรับเลือกตั้งเขามาใหมจํานวน ๗ คน
 ๒. กรรมการดําเนินการชุด ๗ คน ไดรับเลือกตั้งเขามาใหมจํานวน ๕ คน
 ๓. กรรมการดําเนินการคนใหมไดรับเลือกตั้งเขามา ๓ คน 
แนวทางปฏิบัติ
 ๑. กรรมการดําเนินการชุด ๘ คน ไดรับเลือกตั้งเขามา ๗ คน กรรมการ            
ดําเนินการท้ัง ๗ คน ถือวามีคุณสมบัติ ที่ขัดตอมาตรา ๕๐ วรรคสาม เนื่องจากเขามาเปน
กรรมการในวาระที่ ๓ และสหกรณจะตองจัดใหมีการประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งกรรมการเขามา
แทนตําแหนงที่วาง
 ๒. กรรมการดําเนินการชุด ๗ คน ไดรับเลือกตั้งเขามา ๕ คน ถือวาเปนวะระที่
สอง ยังสามารถบริหารงานตอไปได
 ๓. กรรมการดําเนินการใหมจํานวน ๓ คน ใหถือวาเปนการดํารงตําแหนงวาระ
แรก
 สําหรับปตอไปใหกรรมการดําเนินการจับสลากออกกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ดาํเนนิการสหกรณท้ังหมดและหากเปนกรรมการดําเนินการตามขอ ๒ ถกูจบัสลากออก ใหถอืวา
ดํารงตาํแหนงครบวาระทีส่องแลว ตามมาตรา ๕๐ วรรคสาม จงึไมมีสทิธทิีจ่ะสมัครเปนกรรมการ
ในวาระตอไปไดอีก
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ปญหา
 กรณขีอบงัคบักาํหนดใหสหกรณมกีรรมการดาํเนนิการจาํนวน ๑๕ คน ตามมาตรา 
๕๐ เมื่อครบหนึ่งป กรรมการดําเนินการจะตองจับสลากออกกึ่งหนึ่ง แตไดมีปญหาทางปฏิบัติ 
ดังนี้
 ๑. กรรมการดําเนินการไดขอลาออกตอที่ประชุมใหญจํานวน ๑๑ คน สหกรณ
จะตองจับสลากอีกหรือไม
 ๒. เมื่อมีการเลือกตั้งใหมเพื่อเลือกกรรมการดําเนินการแทนคนเดิมที่ขอลาออก 
จํานวน ๑๑ คน แตที่ประชุมใหญเลือกตั้งไดเพียง ๗ คน รวมกับกรรมการดําเนินการที่เหลืออีก 
๔ คน รวมมีกรรมการดําเนินการจํานวน ๑๑ คน จะกระทําไดหรือไม และสหกรณจะมีวิธีปฏิบัติ
ตอไปอยางไร
แนวทางปฏิบัติ
 ๑. เมือ่กรรมการดาํเนนิการไดลาออกไปจาํนวน ๑๑ คน ซึง่มีจาํนวนเกนิกวาหนึง่
ในสองของกรรมการดําเนินการทั้งหมดแลว สหกรณจึงไมตองนําวิธีจับสลากมาใชอีก
 ๒. ขอบังคับของสหกรณไดกําหนดใหมีกรรมการดําเนินการจํานวน ๑๕ คน          
ดงันัน้เม่ือเลอืกตัง้ไดเพยีง ๗ คน รวมกบัคนเดิม ๔ คน เปน ๑๑ คน ไมสามารถกระทาํไดเนือ่งจาก
ขดัตอขอบงัคบัของสหกรณ จงึตองใหทีป่ระชมุใหญเลอืกตัง้เพ่ิมใหไดจาํนวนทัง้หมด ๑๕ คน หาก
ไมสามารถกระทําไดในการประชุมใหญครั้งนั้นก็จะตองเรียกประชุมใหญวิสามัญเพ่ือเลือกต้ัง
กรรมการดําเนินการใหไดจํานวน ๑๕ คน โดยในระหวางนี้กรรมการดําเนินการจํานวน ๑๑ คน 
ก็ไมสามารถทํานิติกรรมใดๆ ไดจนกวาจะมีกรรมการดําเนินการครบตามขอบังคับ อีกทั้งในป     
ตอไปเมือ่กรรมการดาํเนนิการจํานวน ๔ คน ครบวาระตองออก กแ็นะนาํสหกรณใหมีการจบัสลาก
ใหกรรมการดําเนินการออกจากตําแหนงอีก ๓ คน เพื่อจะไดมีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ
สลับกันไป ตามเจตนารมณของมาตรา ๕๐

ปญหา
 กรรมการดาํเนนิการดาํรงตาํแหนงวาระแรกตามความแหงมาตรา ๑๓๖ เมือ่หมด
วาระไดรับเลือกเปนกรรมการดําเนินการอีกวาระ แตเมื่อครบหน่ึงปไดจับสลากออกตามความ
แหงมาตรา ๕๐ วรรคสอง ขอหารือวาผูที่จับสลากออกจะสามารถไดรับเลือกตั้งเขามาดํารง
ตําแหนงอีกใหครบ ๒ ป จะไดหรือไม
แนวทางปฏิบัติ
 กรรมการดาํเนินการซึง่ไดดํารงตําแหนงวาระแรกแลวตามความแหงมาตรา ๑๓๖ 
วรรคสอง เมื่อครบวาระและไดรับเลือกตั้งเขามาอีกครั้ง ถือวาเปนการดํารงตําแหนงในวาระ       
ที่สอง หากถูกจับสลากออกเมื่อดํารงตําแหนงครบหนึ่งป ใหถือวาเปนการพนจากตําแหนงตาม
วาระ จึงไมมีสิทธิ์ไดรับเลือกตั้งเขามาใหมได ตามความแหงมาตรา ๕๐ วรรคสอง วรรคสาม



ประมวลคําสั่ง ระเบียบ และขอกําหนดตามกฎหมายวาดวยสหกรณ

กรมสงเสริมสหกรณ
215

ปญหา
 สหกรณเลือกตั้งกรรมการดําเนินการไว ๑๕ คน ตอมามีกรรมการดําเนินการพน
จากตาํแหนงไป ๑ คน โดยไมมกีารเลอืกตัง้ซอม เม่ือครบหนึง่ปจะตองใหกรรมการจบัสลากออก
กี่คน
แนวทางปฏิบัติ
 ใหกรรมการดําเนินการจับสลากออกจํานวน ๗ คน ตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง 
แตใหทีป่ระชมุใหญเลอืกตัง้เขามาจาํนวน ๘ คน เพือ่ใหครบตามจาํนวนทีก่าํหนดในขอบงัคับคือ 
๑๕ คน
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ประเด็นที่ ๔
ระเบียบวาดวยการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ หรือระเบียบวาดวยการสรรหา

คณะกรรมการดําเนินการ

ปญหา
 สหกรณออมทรพัยหนึง่ จาํกดั ไดกาํหนดระเบยีบวาดวยการเลอืกต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินการ โดยกําหนดเขตเลือกตั้ง ๓ เขต ใหแตละเขตเลือกตั้งขึ้นกอนแลวนําผลการเลือกตั้ง
ดังกลาวมาใหที่ประชุมใหญรับรอง ระเบียบดังกลาวขัดตอกฎหมายหรือไม
แนวทางปฏิบัติ
 คณะกรรมการดําเนินการที่ไดรับเลือกต้ังตามวิธีการที่กําหนดในระเบียบ ไมได
กระทําในที่ประชุมใหญของสหกรณ ดังนั้น ระเบียบดังกลาวจึงขัดตอมาตรา ๕๐ 

ปญหา
 สหกรณออมทรพัยสอง จาํกดั ไดกาํหนดระเบยีบวาดวยการเลอืกต้ังคณะกรรมการ
ดาํเนนิการสหกรณ โดยผานความเหน็ชอบจากทีป่ระชมุใหญ ไดกาํหนดวาหากตําแหนงกรรมการ
ดาํเนนิการวางลงกอนถงึวาระใหคณะกรรมการเลอืกตัง้ประกาศชือ่ผูสมคัรทีไ่ดรบัคะแนนลาํดบั
ถัดไปของเขตเลือกตั้งนั้นๆ เปนกรรมการดําเนินการแทนจะกระทําไดหรือไม
แนวทางปฏิบัติ
 ระเบียบดังกลาวมิไดเลือกต้ังกรรมการดําเนินการโดยที่ประชุมใหญของสหกรณ 
ดังนั้น ระเบียบดังกลาวจึงขัดตอมาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.๒๕๔๒ 

ปญหา
 สหกรณออมทรัพยสาม จํากัด ใหแตละหนวยงานยอยเลือกต้ังกรรมการ         
ดาํเนนิการในแตละหนวยงานกอนแลวนาํมาใหทีป่ระชมุใหญรบัรองอกีครัง้หนึง่จะกระทาํไดหรอืไม
แนวทางปฏิบัติ
 หนวยงานยอยจะเลือกตั้งกรรมการดําเนินการในแตละหนวยงานแลวนํามาให       
ท่ีประชมุใหญรบัรองอกีคร้ังหน่ึงไมสามารถปฏบิติัไดเพราะไมเปนการเลอืกต้ังโดยทีป่ระชมุใหญ
ตามมาตรา ๕๐ แตควรกําหนดในขอบังคับวาใหหนวยงานยอยมิสิทธิเสนอผูเขารับเลือกต้ังได
จาํนวนกีค่น เพือ่ใหทีป่ระชมุใหญเลอืกตัง้อีกครัง้ หรอืกาํหนดสัดสวนจาํนวนกรรมการดาํเนนิการ
ตอจํานวนสมาชิกที่สังกัดหนวยงานยอย เพื่อใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งตามสัดสวนดังกลาว
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ขอแนะนํา การกําหนดระเบียบการสรรหากรรมการดําเนินการ
 สหกรณไมสามารถกําหนดระเบียบวาดวยการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการได 
เนื่องจากขัดตอมาตรา ๔๓ (๙) แตในทางปฏิบัติสหกรณไดมีการออกระเบียบวาดวยการสรรหา
บุคคลที่จะไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการกอนถึงวันประชุมใหญ ขอยุติในกรณีดังกลาว
สามารถแนะนําสหกรณถือปฏิบัติไดดังนี้
 ๑. การออกระเบียบของสหกรณควรจะกําหนดระเบียบอยางไร
  - ระเบียบวาดวยการสรรหาบุคคลเพื่อเขารับการเลือกต้ังเปนกรรมการ
ดําเนินการ เปนตน
 ๒. ขอบเขตของการกําหนดระเบียบเปนอยางไร
  - กําหนดการสรรหาบุคคลในแตละเขตหรือพื้นที่ หรือกําหนดโควตาของ
หนวยงานหรือพื้นที่วาจะมีจํานวนกรรมการไดกี่คนสามารถกระทําได
  - การเลือกตั้งหรือสรรหาบุคคลโดยการเลือกต้ังมาจากหนวยงานหรือพื้นที่
กอนจะเสนอชื่อบุคคลที่ไดรับเลือกตั้งหรือสรรหาเบื้องตนใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งอีกคร้ัง           
ควรกระทําโดยใหจาํนวนท่ีไดมาจากกการสรรหาขางตนมีจาํนวนมากพอทีจ่ะสามารถใหทีป่ระชมุใหญ
มีตัวเลือกในการพิจารณา แตหากเปนการสรรหามาจํานวนพอดีก็สามารถกระทําได แตตอง       
ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งอีกครั้ง
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ประเด็นที่ ๕
จํานวนกรรมการดําเนินการ

ปญหา
 สหกรณกําหนดขอความในขอบังคับวา “ใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณประกอบดวยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นไมตํ่ากวาเจ็ดคน แตไมเกิน       
สิบหาคน...” ขัดตอมาตรา ๕๐ หรือไม
แนวทางปฏิบัติ
 มาตรา ๕๐ กําหนดวา “ใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณประกอบ
ดวยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกไมเกินสิบสี่คน” แตแนวปฏิบัติเปนสาระ
สาํคญัทีส่หกรณจะตองกาํหนดจาํนวนกรรมการดําเนนิการไวใหชดัเจนและแนนอนในขอบงัคับ
ของสหกรณ เพื่อใหสหกรณสามารถปฏิบัติตามมาตรา ๕๐ วรรคสองได โดยสามารถสลับกัน
ดํารงตําแหนงหรือพนจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสองของจํานวนกรรมการดําเนินการ
ทั้งหมด มิเชนนั้นที่ประชุมใหญก็อาจกําหนดจํานวนและเปลี่ยนแปลงจํานวนกรรมการอื่นได     
ทุกป ทําใหไมสามารถปฏิบัติตามความแหงมาตรา ๕๐ วรรคสองได

ปญหา
 สหกรณกําหนดจํานวนกรรมการดําเนินการไวไมเกิน ๑๕ คน แตไดเลือกต้ังไว
เพียง ๙ คน เมื่อครบหนึ่งป ไดจับสลากออกจํานวน ๕ คน เหลืออยู ๔ คน แตเมื่อเลือกตั้งใหม
ไดเลือกตั้งกรรมการเขามา ๑๑ คน เพื่อใหครบจํานวน ๑๕ คน ตามที่มาตรา ๕๐ กําหนดไว จะ
กระทําไดหรือไม
แนวทางปฏิบัติ
 สหกรณไดเคยกําหนดจํานวนกรรมการไว ๙ คน เมื่อจับสลากออกไป ๕ คน ก็จะ
ตองเลือกตั้งเขามาอีกเพียง ๕ คน ไมสามารถเลือกตั้งเขามาเพิ่มอีก ๑๑ คน เพราะจะขัดตอ
มาตรา ๕๐ วรรคสอง และเจตนารมณของพระราชบัญญัติสหกรณจะตองเขาออกกึ่งหนึ่งสลับ
กันไป ดังนั้น สหกรณจะตองแกไขเพิ่มเติมขอบังคับโดยกําหนดจํานวนกรรมการดําเนินการ         
ที่แนนอนตอไป มิฉะนั้นจะเกิดปญหาในการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการแตละปและจํานวน
กรรมการดําเนินการเขาออกในแตละปไมเปนตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง
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ปญหา
 กรณีเลือกตั้งกรรมการดําเนินการไวเดิม ๑๑ คน ตอมาขอแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
เปนจํานวน ๑๕ คน เมื่อครบหนึ่งปที่จะตองจับสลากออกนั้น สหกรณจะมีวิธีปฏิบัติอยางไร
แนวทางปฏิบัติ
 เมือ่ครบหนึง่ปใหกรรมการดาํเนนิการจับสลากออกจาํนวน ๖ คน แตเลอืกตัง้เพิม่
เขามา ๑๐ คน เพื่อใหมีจํานวนครบ ๑๕ คน โดยใหที่ประชุมใหญตั้งเงื่อนไขวาเมื่อเลือกตั้งครบ
หนึ่งปใหกรรมการดําเนินการจํานวน ๑๐ คน ที่เลือกตั้งเขามาใหม จับสลากออกจํานวน ๒ คน 
รวมกบัทีต่องออกตามวาระอกี ๕ คน รวมเปน ๗ คน เพ่ือจะไดสลบักนัดํารงตําแหนงปละ ๗ คน 
หรือ ๘ คน ตามเจตนารมณแหงมาตรา ๕๐ 
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ประเด็นที่ ๖
ชุมนุมสหกรณ

ปญหา
 มาตรา ๑๐๗ กาํหนดใหชมุนุมสหกรณฯ บัญญัติเรือ่งจาํนวน หลักเกณฑ และวธิกีาร
เลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการไวในขอบังคับ ดังนั้น ชุมนุมสหกรณฯ จะตองนําบทบัญญัติ
ตามมาตรา ๕๐ มาใชบังคับดวยหรือไม
แนวทางปฏิบัติ
 เมือ่มาตรา ๑๐๗ บญัญตัใิหชมุนมุสหกรณกาํหนดจาํนวน หลกัเกณฑ และวธิกีาร
เลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการไวในขอบังคับเปนการเฉพาะแลว จึงไมตองนําบทบัญญัติ       
ในมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง มาใชบังคับอีก ดังนั้น ขอบังคับของชุมนุมสหกรณจึงกําหนดจํานวน 
หลักเกณฑ และวิธีการเลือกตั้งแตกตางไปจากมาตรา ๕๐ ได

ปญหา
 เรื่องวาระการดํารงตําแหนง บทบัญญัติเก่ียวกับชุมนุมสหกรณไมไดกําหนดไว
เปนการเฉพาะ ดงัน้ัน ชมุนมุสหกรณฯ จะตองนาํบทบญัญตัติามมาตรา ๕๐ มาใชบงัคบัดวยหรอื
ไม
แนวทางปฏิบัติ
 บทบญัญตัเิกีย่วกบัชมุนมุสหกรณไมไดกาํหนดวาระการดํารงตําแหนงไวเปนการ
เฉพาะ ดังนั้น ชุมนุมสหกรณจะตองปฏิบัติตามบทบัญญัติในมาตรา ๕๐ วรรคสอง วรรคสาม 
และวรรคทาย

ปญหา
 การนบัวาระการดาํรงตาํแหนงของกรรมการดาํเนนิการใหนบัจากตวับคุคล หรอื
จากสหกรณที่กรรมการดําเนินการสังกัดอยู
แนวทางปฏิบัติ
 การนบัวาระการดาํรงตาํแหนงกรรมการดําเนนิการของชมุนมุสหกรณใหนบัจาก
ตัวบุคคลที่เปนผูแทนของสหกรณสมาชิก มิใชนับจากสหกรณที่มีผูแทนสหกรณเปนกรรมการ
ดําเนินการของชุมนุมสหกรณ
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ปญหา
 กรณีผูไดรับเลือกเปนผูแทนสหกรณสมาชิกซึ่งเปนกรรมการดําเนินการของ
สหกรณ และเปนกรรมการดําเนินการของชุมนุมสหกรณฯ ดวย เมื่อพนจากตําแหนงกรรมการ
ดาํเนนิการของสหกรณสมาชกิ จะตองพนจากตําแหนงกรรมการดําเนินการของชมุนุมสหกรณฯ 
ดวยหรือไม กรณีที่ไมไดกําหนดไวใหชัดเจนในขอบังคับ
แนวทางปฏิบัติ
 เมื่อขอบังคับไมไดกําหนดไวใหชัดเจนวาผูแทนสหกรณจะตองพนจากตําแหนง
กรรมการดําเนินการของชุมนุมสหกรณ เมื่อพนจากตําแหนงกรรมการดําเนินการจากสหกรณ
สมาชิก แตสหกรณสมาชิกยังไมไดมีมติเลือกผูแทนสหกรณคนใหม ก็ใหผูแทนสหกรณสมาชิก
เดิมยงัคงเปนกรรมการดาํเนนิการตอไป จนกวาจะครบตามวาระ หรอืสหกรณสมาชกิจะไดมมีติ
เลือกผูแทนสหกรณคนใหม ผูแทนสหกรณคนเดิมจึงจะพนจากการเปนผูแทนสหกรณและจะ
ตองพนจากตําแหนงกรรมการดําเนินการของชุมนุมสหกรณฯ ดวย

ปญหา
 การกําหนดการพนจากตําแหนงของกรรมการดําเนินการในขอบังคับของชุมนุม
สหกรณ เพื่อมิใหชุมนุมสหกรณตองเกิดปญหาการบริหารงานไมตอเนื่อง เน่ืองจากกรรมการ
ดําเนินการชุมนุมสหกรณจะตองพนจากตําแหนง เมื่อพนจากการเปนกรรมการดําเนินการของ
สหกรณสมาชิก ชุมนุมสหกรณจะมีแนวทางแกไขไดอยางไร
แนวทางปฏิบัติ
 แนะนําใหชุมนุมสหกรณแกไขขอบังคับ โดยกําหนดใหกรรมการดําเนินการของ
ชุมนุมสหกรณอยูในตําแหนงไดจนกวาจะครบวาระตามที่กําหนดในขอบังคับ แมวาจะพนจาก
ตาํแหนงกรรมการดาํเนนิการจากสหกรณสมาชกิกต็าม เพือ่ใหการบรหิารงานของชมุนมุสหกรณ
เปนไปอยางตอเนื่อง

ปญหา
 ชมุนมุสหกรณแหงหนึง่ไดเลอืกตัง้นาย ก. เขาเปนประธานกรรมการ เมือ่ป ๒๕๔๔ 
เปนวาระที่ ๒ ปที่ ๑ เมื่อเปนไดหนึ่งปนาย ก. ตองพนจากตําแหนงประธานกรรมการกอนถึง
คราวออกตามวาระ เนื่องจากพนจากการเปนผูแทนสหกรณสมาชิก ที่ประชุมใหญป ๒๕๔๕ จึง
ไดเลือกนาย ข. เขามาเปนประธานกรรมการแทนอยากทราบวานาย ข. จะอยูในตําแหนงไดกี่ป
จึงจะครบวาระ
แนวทางปฏิบัติ
 นาย ข. ไดรับเลือกตั้งเขามาแทนนาย ก. จึงเขาขายตามมาตรา ๕๐ วรรคทาย 
ดังนั้น จึงอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูที่ตนแทน คือ หนึ่งป
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ปญหา
 นาย X ไดรับเลือกเปนกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณ ในป ๒๕๔๓ เปนวาระ
ที่ ๑ ปที่ ๑ ตอมาป ๒๕๔๔ นาย X ไดลาออกจากตําแหนง โดยที่ประชุมใหญไดเลือกตั้งนาย B 
เขามาแทน ป ๒๕๔๕ นาย X ไดรับเลือกตั้งเปนประธานกรรมการ นาย X จะตองนับการดํารง
ตําแหนงเปนวาระใด
แนวทางปฏิบัติ
 แมวานาย X จะไดลาออกกอนจะดาํรงตาํแหนงครบวาระกต็าม การนบัวาระการ
ดํารงตําแหนงของนาย X เมื่อไดรับเลือกต้ังใหมก็ใหนับระยะเวลาของวาระตอเนื่องจาก              
วาระเดิม ดังนั้นจึงถือเปนการดํารงตําแหนงในวาระที่สอง
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ประเด็นที่ ๗
ประเด็นปญหาอื่นๆ

ปญหา
 ผูที่ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๕๒ แตไดรับเลือกต้ังเป นกรรมการ       
ดําเนินการตามมติของที่ประชุมใหญแลว เมื่อตรวจพบแลวจะใหบุคคลนั้นพนจากตําแหนง         
โดยวิธีใด อยางไร และเมื่อใด
แนวทางปฏิบัติ
 บุคคลนั้นถือวาไมมีคุณสมบัติจึงไมไดเปนกรรมการดําเนินการมาตั้งแตตน ดังนั้น           
จึงไมตองทําหนังสือลาออก แตใหยกเลิกมติที่ประชุมใหญครั้งนั้นโดยอาศัยอํานาจตามความ        
ในมาตรา ๒๐ เนื่องจากลงมติขัดตอพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๐ หรือ      
มาตรา ๕๒

ปญหา
 เมือ่กรรมการดาํรงตาํแหนงครบสองวาระแลว จะตองเวนการเปนกรรมการดาํเนนิการ
เปนเวลาเทาไร
แนวทางปฏิบัติ
 ๑. กรณปีกตใิหเวน ๑ รอบการเลอืกต้ังปกติ คือ เม่ือมีการประชมุใหญสามัญประจาํป
 ๒. หากคณะกรรมการดําเนินการที่ไดรับเลือกตั้งมีการพนจากตําแหนงทั้งคณะกอน
ครบวาระ กรรมการดาํเนนิการคนนัน้กส็ามารถสมัครเขารบัการเลอืกต้ังได เนือ่งจากวาระทีต่อง
เวนไดสิ้นสุดลงแลว
 ๓. สหกรณควรกําหนดในขอบังคับใหชัดเจนวาเม่ือกรรมการดําเนินการของสหกรณ
ดํารงตําแหนงครบสองวาระแลวจะตองเวนเทาไร เพื่อใหเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติของ
สหกรณ
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ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ

 พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.๒๕๔๒
 มาตรา ๕๓ ใหสหกรณมีผูตรวจสอบกิจการ ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอกเพื่อ
ดําเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณแลวทํารายงานเสนอตอที่ประชุมใหญ
 จํานวนผูตรวจสอบกิจการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 

 นายทะเบียนสหกรณ
 - ประกาศนายทะเบียนสหกรณ เรื่อง กําหนดจํานวนผูตรวจสอบกิจการ ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๖
 - คําแนะนํานายทะเบียนสหกรณ เรื่อง การตรวจสอบกิจการสหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศ ณ วันที่          

๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
 กรมสงเสริมสหกรณ
 - หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๑๕/๙๕๙๓ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง ใหผูตรวจสอบ

กิจการสงรายงานการตรวจสอบตอรองนายทะเบียนสหกรณ
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ประกาศนายทะเบียนสหกรณ
เรื่อง กําหนดจํานวนผูตรวจสอบกิจการ

 เพื่อใหการตรวจสอบกิจการเปนไปโดยถูกตองและเปนประโยชนตอการดําเนินงานของสหกรณ          
รวมทั้งดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญติั พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกบัคําส่ังนายทะเบยีน
สหกรณ ที่ ๗๐๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงกําหนดจํานวนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ ในกรณี
ที่เปนบุคคลธรรมดาใหมีจํานวนไมเกินหาคน และกรณีเปนนิติบุคคลใหมีจํานวนหนึ่งนิติบุคคล

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

 ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

 (นายวิจักร   อากัปกริยา)
 อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ
 รองนายทะเบียนสหกรณ ปฏิบัติการแทน
 นายทะเบียนสหกรณ
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คําแนะนํานายทะเบียนสหกรณ

เรื่องการตรวจสอบกิจการสหกรณ

พ.ศ. ๒๕๕๖

 เพือ่ใหการตรวจสอบกจิการของสหกรณเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพและมแีนวทางทีช่ดัเจนอนัจะเปน

ประโยชนตอการดําเนนิงานของสหกรณ รวมถงึรกัษาผลประโยชนของมวลสมาชกิและเพือ่ใหผูตรวจสอบกิจการใช

เปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคของการตรวจสอบกิจการ

 อาศัยอํานาจตามขอความขอ ๒(๑)(๑.๔) ของคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ ที่ ๗๐๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๓ 

มิถุนายน ๒๕๕๖ เรื่องมอบอํานาจหนาที่ ใหรองนายทะเบียนสหกรณปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณจึงออกคํา

แนะนําเกี่ยวกับการตรวจสอบกิจการสหกรณดังนี้

 ๑. การเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ

  มาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กําหนดใหสหกรณมีผูตรวจสอบกิจการซึ่ง

ทีป่ระชมุใหญเลอืกตัง้จากสมาชกิ หรือบุคคลภายนอก เพือ่ดําเนนิการตรวจสอบกจิการของสหกรณน้ันในการเลอืกต้ัง

ผูตรวจสอบกิจการใหเปนไปตามขอบังคับของสหกรณ และโดยที่สหกรณเปนองคกรประชาธิปไตยที่ควบคุมโดย    

สมาชิก ซ่ึงสมาชิกไดเลือกกรรมการเขามาเปนตัวแทนในการบริหารงานสหกรณ การที่จะตรวจสอบวากรรมการ        

ที่ไดรับการเลือกเขามานั้นไดทําหนาที่ของตนตามที่ควรเพียงใดก็ควรทําโดยสมาชิกเชนเดียวกัน ดังนั้น การเลือก       

ผูตรวจสอบกิจการควรพิจารณาเลือกจากสมาชิกของสหกรณเปนลําดับแรก กรณีเลือกบุคคลภายนอกเปนผูตรวจ

สอบกิจการอาจเลือกบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได ทั้งนี้ ในกรณีที่สหกรณเลือกนิติบุคคลเปนผูตรวจสอบกิจการ 

หนังสือเสนอบริการตรวจสอบกิจการของนิติบุคคลควรระบุชื่อผูที่รับผิดชอบในการตรวจสอบกิจการของสหกรณไว

ใหชัดเจนดวย

  อนึ่ง สหกรณอาจเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการเปนการสํารองไวดวย เพื่อใหผูตรวจสอบกิจการที่

สหกรณเลือกตั้งสํารองไว สามารถปฏิบัติงานไดทันทีในกรณีที่ผูตรวจสอบกิจการที่ไดรับเลือกต้ังจากที่ประชุมใหญ

พนจากตําแหนง ยกเวนกรณีถึงคราวออกตามวาระ

  สําหรับการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการของชุมนุมสหกรณ เนื่องจากสมาชิกของชุมนุมสหกรณคือ 

สหกรณตางๆ การทีส่หกรณสมาชกิจะรบังานตรวจสอบกจิการของชมุนมุสหกรณในขอบงัคบัของสหกรณสมาชกินัน้ 

ตองมีการกําหนดเรือ่งการรบังานตรวจสอบกจิการไวในวตัถปุระสงคของสหกรณและจะตองมอบหมายใหผูแทนของ

สหกรณซึ่งเขารวมประชุมใหญของชุมนุมสหกรณ เปนผูรับงานตรวจสอบกิจการของชุมนุมสหกรณดวย

 ๒. ผูตรวจสอบกิจการ

  ๒.๑. คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนงของผูตรวจกิจการใหเปนไปตามขอ

บังคับของสหกรณ ทั้งนี้ผูตรวจสอบกิจการควรมีคุณสมบัติอยางนอย ดังตอไปนี้

    (๑) เปนสมาชกิของสหกรณ หรอืบุคคลภายนอกท่ีไดรบัเลอืกต้ังจากทีป่ระชมุใหญของสหกรณ

เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบกิจการ

    (๒) ไมเปนผูสอบบญัช ีหรอืผูชวยผูสอบบญัช ีหรอืบคุคลทีอ่ยูในสงักดันติิบคุคลทีร่บังานสอบ

บัญชีของสหกรณนั้น
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    (๓) ไมเปนกรรมการของสหกรณนั้น

    (๔) ไมเปนผูจัดการหรือเจาหนาที่ของสหกรณนั้น หรือสหกรณอื่น

  ๒.๒ จํานวนผูตรวจสอบกิจการใหเปนไปตามที่นายทะเบียนกําหนด ซึ่งไดกําหนดไวในขอบังคับ

ของสหกรณ ท้ัง ควรพจิารณาใหมีจาํนวนผูตรวจสอบกจิการทีเ่หมาะสมกบัสภาพของสหกรณโดยคาํนงึถงึขนาดและ

ปริมาณธุรกิจของสหกรณเปนสําคัญ นอกนี้หากที่ประชุมใหญเลือกผูตรวจสอบกิจการเกินกวา ๑ คน ใหผูตรวจสอบ

กจิการเหลานัน้เลือกประธานผูตรวจสอบกจิการขึน้ แลวแจงทีป่ระชมุใหญในคราวเดียวกันกบัทีมี่การเลอืกต้ังผูตรวจ

สอบกิจการไดทราบ โดยประธานผูตรวจสอบกิจการมีหนาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคในการ

จัดใหมีการตรวจสอบกิจการและสรุปผลการตรวจสอบกิจการเสนอตอคณะกรรมการดําเนินการและที่ประชุมใหญ

ดวย

  ๒.๓. ผูตรวจสอบกิจการควรประกอบดวยบุคคลที่มีความรู ความสามารถในดานตางๆ เชน การ

เงิน การบัญชี กฎหมาย การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร เปนตน

  ๒.๔ ผูตรวจสอบกิจการควรเขารับการอบรมหรือสัมมนาดานการตรวจสอบกิจการเพื่อพัฒนา

ความรูและทักษะดานการเงนิการบญัชแีละการตรวจสอบกจิการอยางตอเนือ่ง เพ่ือใหการปฏบิติังานตรวจสอบกจิการ

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

 ๓. อํานาจหนาที่ของผูตรวจสอบกิจการ

 ผูตรวจสอบกิจการ มีอํานาจหนาที่ตรวจสอบการดําเนินการทั้งปวงของสหกรณ รวมทั้งตรวจสอบ

กิจการดานตางๆ ของสหกรณตามที่กําหนดไวในขอบังคับ

 ๔. การปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการ

 ผูตรวจสอบกิจการควรปฏิบัตงิานใหเปนไปตามอํานาจหนาทีแ่ละความรบัผดิชอบทีก่าํหนดในขอบงัคบั

ของสหกรณ รวมทั้งในเรื่องตอไป

  ๔.๑. สอบทานและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในของสหกรณวาเหมาะสมและ

เพยีงพอสาํหรบัการดาํเนินงานและการบรหิารงานอยางมปีระสทิธภิาพ เพือ่ประเมนิความเสีย่ง แลวพจิารณากาํหนด

ขอบเขตและวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบใหเหมาะสมรัดกุม

  ๔.๒. ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในดานตางๆ เชน การใหสินเชื่อ การ

จัดหาสินคามาจําหนาย การรวบรวมผลิตผล การแปรรูปผลิตผลการเกษตรและการผลิตสินคา การใหบริการและ 

สงเสริมการเกษตร การรับฝากเงิน เปนตน

  ๔.๓ ตรวจสอบการควบคมุ ดูแลสนิทรพัยและการใชทรพัยากรทกุประเภทของสหกรณวาเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพและคุมคา

  ๔.๔. ติดตามผลการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อประกอบการพิจารณาเสนอ

ปรับปรุงแผนงาน นโยบาย ระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนประสิทธิภาพในการบริหารงาน

  ๔.๕ จัดทํารายงานการตรวจสอบกิจการใหครอบคลุมเรื่องที่ตรวจสอบ ตาม ๔.๑ – ๔.๔

  ๔.๖. เขารวมประชุมคณะกรรมการดําเนินการเปนประจําทุกเดือนและเขารวมประชุมใหญเพื่อ

ชี้แจงเกี่ยวกับรายงานการตรวจสอบกิจการที่นําเสนอตอที่ประชุมนั้นๆ

 ๕. การรายงานการตรวจสอบกิจการ

 ผูตรวจสอบกิจการควรรายงานผลการตรวจสอบกิจการเปนลายลักษณอักษร ดังตอไปนี้
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  ๕.๑. รายงานการตรวจสอบกจิการประจาํเดอืน หรอืรายงานการตรวจสอบกจิการของเดอืนท่ีเขา

ทาํการตรวจสอบ เปนการสรปุผลการตรวจสอบกจิการประจาํเดือน รวมทัง้ใหคําปรกึษาแนะนาํทีเ่ปนประโยชนเสนอ

ตอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมประจําเดือนคราวถัดไป

  ๕.๒ รายงานการตรวจสอบกิจการประจําป เปนการสรุปผลการตรวจสอบโดยภาพรวมเสนอตอ

ที่ประชุมใหญ

  ๕.๓ รายงานการตรวจสอบกจิการกรณเีรงดวน ในกรณทีีต่รวจพบวามีเหตุการณทีอ่าจกอใหเกดิ

ความเสยีหายแกสหกรณอยางมนียัสาํคญั และ/หรอืสหกรณมีการปฏบิติัไมเปนไปตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอกาํหนด 

ประกาศหรือคําแนะนําของทางราชการ รวมทั้งขอบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุม หรือคําสั่งของสหกรณอยางมีสาระ

สาํคญั ใหเสนอตอคณะกรรมการดาํเนนิการสหกรณ และเพือ่ประโยชนของสหกรณควรจดัสงสาํเนารายงานดงักลาว

ตอสาํนกังานตรวจบญัชสีหกรณและสาํนกังานสหกรณจงัหวดัในพ้ืนทีห่รอืสาํนกังานสงเสรมิสหกรณกรงุเทพมหานคร 

พื้นที่ ๑ หรือพื้นที่ ๒ โดยมิชักชา

   ทั้งนี้ ผูตรวจสอบกิจการควรติดตามผลการดําเนินการแกไขของสหกรณ และจัดสงสําเนา

รายงานการแกไขของสหกรณตอสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณและสํานักงานสหกรณจังหวัดในพื้นที่หรือสํานักงาน

สงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ พื้นที่ ๒ ดวย

 ๖. จริยธรรมในการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบกิจการ

  ผูตรวจสอบกิจการควรมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ดังนี้

  ๖.๑ ความรับผิดชอบ

    - มีความตระหนักและความรับผิดชอบในหนาที่ผูตรวจสอบกิจการ

    - ตองเขาถึงขอมูลทางการเงินการบัญชีและธุรกิจของสหกรณอยางเพียงพอที่จะปฏิบัติ

หนาที่ผูตรวจสอบกิจการใหมีประสิทธิภาพ

    - ใหความสําคัญกับการเตือนภัยลวงหนาและรายการที่ผิดปกติ

    - ใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนกับการบริหารจัดการสหกรณ

  ๖.๒ ความซื่อตรง

    - มีความซื่อสัตย สุจริต เที่ยงธรรม ปราศจากอคติสวนตัว

    - ไมใชโอกาสในการแสวงหาผลประโยชนใหตนเองและผูอื่น

  ๖.๓ ความเปนกลาง

    - พึงละเวนการเขามีสวนรวมหรือกระทําการใดๆ ที่กอใหเกิดความเสียหายตอสหกรณ

    - ใชดุลพินิจอยางเปนอิสระในการใหขอเสนอแนะเพื่อการตัดสินใจ

  ๖.๔ ความรู ความสามารถ

    - รับงานที่ตนมีความรู ทักษะและประสบการณที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน

    - พัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของงานตรวจสอบอยางตอเนื่อง

  ๖.๕ การรกัษาความลบั ไมเปดเผยขอมูลทีอ่าจกอใหเกดิผลเสยีหายแกสหกรณทีไ่ดจากการปฏบิตัิ

งานตรวจสอบกิจการ เวนแต เพื่อประโยชนตอสหกรณ หรือเปนการดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนด

  ๖.๖ ไมพึงเรียกรอง หรือรับส่ิงของ หรือทรัพยสินมีคาใดๆ เกินควรจากสหกรณนอกเหนือจาก 

คาตอบแทนและคาใชจายอื่นตามที่สหกรณกําหนด
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 ๗. ความรับผิดของผูตรวจสอบกิจการ

  สหกรณควรกาํหนดขอบเขตความรบัผดิของผูตรวจสอบกิจการไวใหชดัเจนในขอบงัคบัของสหกรณ 

ในกรณีผูตรวจสอบกิจการปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติ หรือประพฤติผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงานจนเปนเหตุให

สหกรณไดรับความเสียหาย

 ๘. การขึ้นทะเบียนผูตรวจสอบกิจการ

  เพือ่ใหมขีอมลูเก่ียวกบัผูตรวจสอบกจิการอนัจะเปนประโยชนตอสหกรณในการพิจารณาเลอืกตัง้

ผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการที่ผานการอบรมหรือสัมมนาดานการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชี

สหกรณหรือหนายงานอื่น สามารถขอขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบกิจการตามแนวปฏิบัติในการขึ้นทะเบียน รวมทั้ง

สามารถขอบันทึกขอมูลเพิ่มเติมหากผานการอบรมเพิ่มเติมในภายหลังแลว

  ทั้งนี้ การขึ้นทะเบียนผูตรวจสอบกิจการดังกลาว ถือเปนฐานขอมูลดานผูตรวจสอบกิจการของ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ อยางไรก็ตามใหเปนไปโดยความสมัครใจของผูตรวจสอบกิจการ

 ๙. หนาที่ของสหกรณผูรับการตรวจสอบกิจการ

  ๙.๑ อาํนวยความสะดวกและใหความรวมมอืแกผูตรวจสอบกจิการในการเขาไปในสาํนกังานของ

สหกรณเพื่อประโยชนในการตรวจสอบกิจการ

  ๙.๒ จัดทําบัญชี เอกสารหลักฐานทางการเงิน การบัญชี ตลอดจนเอกสารหลักฐานอื่นๆ ให

เรียบรอย ครบถวนและพรอมที่จะใหผูตรวจสอบกิจการตรวจสอบได

  ๙.๓ ชี้แจงและตอบขอซักถามตางๆ พรอมทั้งหาขอมูลเพิ่มเติมใหแกผูตรวจสอบกิจการ

  ๙.๔ พิจารณาปฏิบัติตามขอทักทวงและขอเสนอแนะของผูตรวจสอบกิจการ

 ๑๐. การถือปฏิบัติ

  ใหยกเลกิคาํแนะนาํใดๆ ในสวนทีไ่ดกาํหนดไวแลวในคาํแนะนาํนี ้หรอืซึง่ขดัหรอืแยงกบัคาํแนะนาํ

นี้ ใหใชคําแนะนํานี้แทน

 ทั้งนี้ ใหถือปฏิบัติตั้งแตวันถัดจากวันที่ประกาศใชคําแนะนํานี้เปนตนไป

 ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

 (นายวิจักร อากัปกริยา)

 อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ

 รองนายทะเบียนสหกรณ ปฏิบัติการแทน

 นายทะเบียนสหกรณ
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ที่ กษ ๑๑๑๕/๙๕๙๓ กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐

              ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗

เรื่อง ใหผูตรวจสอบกิจการสงรายงานตรวจสอบตอรองนายทะเบียนสหกรณ

เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อางถึง หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ดวนที่สุด ที่ กษ ๑๑๑๕/๕๙๘๗ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗

 ตามหนังสือที่อางถึง กําหนดใหสหกรณจังหวัดในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณเม่ือไดสั่งการให

สหกรณแกไขขอบกพรองแลว ใหรายงานผลการสั่งการนั้นใหกรมสงเสรมิสหกรณทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันออก

คําสั่ง ความละเอียดแจงแลว นั้น

 กรมสงเสริมสหกรณพิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๓ บัญญัติ

ใหที่ประชุมใหญของสหกรณเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการทําหนาที่ตรวจสอบกิจการของสหกรณ ใหเปนไปดวยความ

เรียบรอยตามวัตถุประสงคและอํานาจกระทําการที่กําหนดในขอบังคับสหกรณหรือกฎหมาย ชวยเหลือตนเองและ

ชวยเหลือซึ่งกันและกันของบรรดาสมาชิก ตามอุดมการณ หลักการและวิธีการสหกรณ และปองกันหรือแกไขไมให

สหกรณดําเนินการโดยไมชอบดวยกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบของสหกรณ หรือระเบียบคําสั่งของนายทะเบียน

สหกรณ ดงันัน้ เพือ่ใหการตรวจสอบกจิการสหกรณเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพตามเจตนารมณของกฎหมาย สมควร

แนะนําใหผูตรวจสอบกิจการปฏิบัติดังนี้

 ๑. ตรวจสอบกจิการสหกรณดวยความเปนอสิระไมอยูในการครอบงาํของผูใด และผูตรวจสอบกจิการ

ตองรับผิดชอบตอความเสียหายของสหกรณ ถาผูตรวจสอบกิจการปลอยปละละเลยในเรื่องนั้น

 ๒. การรายงานผลการตรวจสอบเมื่อพบวาผูใดกระทําการหรืองดเวนกระทําการอันอาจเปนเหตุให

สหกรณเสยีหาย หรอืเกดิความเสือ่มเสยีประโยชนของสหกรณหรอืมีการดําเนนิงานไมเปนไปตามวตัถปุระสงคอํานาจ

กระทําการที่กําหนดในขอบังคับ หรือฝาฝนกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบสหกรณ หรือระเบียบคําสั่งของนายทะเบียน

สหกรณหรือมีขอบกพรอง ผูตรวจสอบกิจการตองรายงานใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณทราบและพิจารณา

แกไขโดยไมชักชา

 ๓. การรายงานตาม ขอ ๒ ขอความรวมมือกับผูตรวจสอบกิจการ สําเนารายงานนั้นสงสํานักงาน

สหกรณจังหวัด หรือสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ หรือพื้นที่ ๒ แลวแตกรณีโดยเร็วดวย หาก

ไมไดรับความรวมมือ สหกรณจังหวัดหรือผู อํานวยการสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานครในฐานะ                

รองนายทะเบียนสหกรณ จะใชอํานาจตามมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ สั่งเปนหนังสือให       

ผูตรวจสอบกิจการสงสําเนารายงานดังกลาวหรือเรียนใหมาชี้แจงก็ได

/ ๔. ถาในรายงาน ..........

ที่ กษ ๑๑๑๕/๙๕๙๓ กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐
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 ๔. ถาในรายงานของผูตรวจสอบกิจการมีขอเสนอใหสหกรณแกไขความบกพรอง ตองติดตาม            

ตรวจสอบการแกไขของสหกรณอยางใกลชดิดวย แตถาเหน็วาในรายงานนัน้มคีวามบกพรองทาํใหสหกรณเกิดความ

เสยีหาย หรอือาจเกดิความเสยีหายหรอือาจเกดิความเสือ่มประโยชนตอสหกรณหรอืสมาชกิ รองนายทะเบยีนสหกรณ 

ตองพจิารณาดาํเนนิการสัง่การแกไขตามอาํนาจหนาทีโ่ดยรวดเรว็ เพือ่ปองกนัหรอืบรรเทาความเสยีหายมใิหเกิดแก

สหกรณหรือสมาชิก

 ๕. เมือ่รองนายทะเบยีนสหกรณไดสัง่การใหสหกรณแกไขอยางไรแลว ใหรายงานกรมสงเสริมสหกรณ

ทราบภายในกําหนดเวลาตามหนังสือที่อางถึง

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจงใหสหกรณจังหวัดถือปฏิบัติตอไป

 ขอแสดงความยินดี

 (นางบริสุทธิ์  เปรมประพันธ) 

 รองอธิบดี รักษาราชการแทน 

 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

สํานักนายทะเบียนและกฎหมาย

โทร.  ๐ ๒๒๘๒ ๕๐๔๒

โทรสาร.  ๐ ๒๒๘๒ ๖๕๙๕

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : cpd_rlo@cpd.go.th

www.cpd.go.th
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การประชุมใหญของสหกรณ

 พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 มาตรา ๕๔ ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเรียกประชุมสามัญปละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งรอย        

หาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณนั้น

 มาตรา ๕๕ เม่ือมีเหตุอันสมควร คณะกรรมการดําเนินการสหกรณจะเรียกประชุมใหญวิสามัญ       

เมื่อใดก็ได แตถานายทะเบียนสหกรณมีหนังสือแจงใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ หรือในกรณีที่สหกรณขาดทุนเกิน

ก่ึงของจํานวนทุนเรือนหุนที่ชําระแลว ตองเรียกประชุมใหญวิสามัญโดยมิชักชาแตไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่

สหกรณทราบ

 สมาชกิซึง่มจีาํนวนไมนอยกวาหนึง่ในหาของจาํนวนสมาชกิทัง้หมด หรอืไมนอยกวาหนึง่รอยคน หรอื 

ผูแทนสมาชิกในกรณีที่มีผูแทนสมาชิกตามมาตรา ๕๖ ซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนผูแทนสมาชิก

ทัง้หมด หรอืไมนอยกวาหาสบิคนลงลายมือชือ่ทําหนงัสือรองขอตอคณะกรรมการดําเนนิการสหกรณ ใหเรยีกประชมุ

ใหญวิสามัญก็ได

 ในกรณีที่สมาชิก หรือผูแทนสมาชิกของสหกรณเปนผูรองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ ใหคณะ

กรรมการดําเนินการสหกรณเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวันนับแตวันที่รับคํารองขอ ถาคณะกรรมการ

ดําเนินการสหกรณไมเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว ใหนายทะเบียนสหกรณมีอํานาจ

เรียกประชุมใหญวิสามัญภายในระยะเวลาตามที่เห็นสมควรก็ได

 นายทะเบียนสหกรณ

 - หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๐๘/๑๘ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ เรื่องการประชุม

ใหญสามัญประจําปภายในหนึ่งรอยหาสิบวัน นับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ

 - หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๐๘/๒๖ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๗ เรื่อง การใชอํานาจ

นายทะเบียนสหกรณตามมาตรา ๕๕ วรรคทาย แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒

 - หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณที่ กษ ๐๒๑๖/๒๙๖๑๒ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๓          

เรื่องตอบขอหารือเรื่องการเพิ่มวาระการประชุมใหญของสหกรณโดยสมาชิกในวันประชุมใหญ

 - หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณที่ กษ ๐๒๑๖/๐๙๖๓๙ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๓               

เรื่อง ตอบขอหารือเกี่ยวกับการรับรองรายงานการประชุม

 - หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณที่ กษ ๐๒๑๖/๒๘๒๒๗ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๔                  

เรื่อง ตอบขอหารือเกี่ยวกับการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ (ในสวนที่เกี่ยวของกับ

การประชุมใหญของสหกรณ)
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ที่ กษ ๑๑๐๘/๑๘ กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐ 

                                ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

เรื่อง การประชุมใหญสามัญประจําปภายในหนึ่งรอยหาสิบวัน นับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ

เรียน ผูวาราชการทุกจังหวัด

อางถึง หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณที่ กษ ๑๑๐๑/ว.๑๐๒๑๒ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๑

 ตามหนงัสือทีอ่างถึง นายทะเบยีนสหกรณไดกําหนดวธิปีฏบิตัใินการประชมุใหญสามญัประจาํปภายใน

หนึ่งรอยหาสิบวัน นับแตวันสิ้นปทางบัญชีสหกรณ ตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติสหกรณ              

พ.ศ. ๒๕๑๑ ตลอดจนกรณีที่สหกรณไมสามารถประชุมใหญสามัญประจําปภายในกําหนดเวลาดังกลาวได นั้น

 นายทะเบียนสหกรณพิจารณาแลวเห็นวา เพ่ือใหสหกรณปฏิบัติเปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๔ ประกอบมาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ จึงยกเลิกหนังสือที่อางถึง และใหสหกรณถือปฏิบัติใน

การประชุมใหญดังนี้

 ๑. คณะกรรมการดาํเนินการตองเรยีกประชมุใหญสามญัปละหนึง่ครัง้ เพือ่พจิารณางบดลุและรายงาน

ประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ ภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ รวมทั้ง

เลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อใหเปนไปตามาตรา ๕๔  ประกอบมาตรา ๕๐ มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ แหง

พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒

 ๒. กรณีสหกรณยังจัดทํางบดุลไมแลวเสร็จ หรือผูสอบบัญชีไมสามารถรับรองงบดุลไดภายใน            

หนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ สหกรณจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรา ๕๔ โดยจัดใหมี

การประชุมใหญสามัญประจําปภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว และใหคณะกรรมการดําเนินการจัดทําวาระ          

เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ การจัดทํางบดุลและรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ

เพือ่ใหทีป่ระชมุใหญซักถามพรอมท้ังจัดทําแผนงาน ประมาณการรายจาย และงบประมาณเสนอทีป่ระชมุใหญสามญั

ประจําปพิจารณาอนุมัติหรือรับทราบแลวแตกรณี

 เมือ่สหกรณจดัทาํงบดลุแลวเสรจ็และผูสอบบญัชไีดรบัรองงบดลุแลว สหกรณตองจดัใหมกีารประชุม

ใหญวิสามัญเพ่ือพิจารณาอนุมัติงบดุล และสงสําเนารายงานประจําปกับงบดุลซึ่งที่ประชุมใหญพิจารณาแลวไปยัง

นายทะเบียนสหกรณภายในสามสบิวนันบัแตวนัทีม่กีารประชมุใหญตามมาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ ดวยหากสหกรณ

ไมสงสําเนางบดุลและรายงานประจําปตอนายทะเบียนสหกรณเปนเวลาสามปติดตอกัน นายทะเบียนสหกรณอาจ

ใชอํานาจสั่งเลิกสหกรณตามมาตรา ๗๑(๒) ได

 ๓. หากปรากฏวาสหกรณไมจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําปภายใน ๑๕๐ วันนับแตวันสิ้นป

ทางบัญชี สหกรณจังหวัดในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณสามารถมีหนังสือแจงใหสหกรณเรียกประชุมใหญ           

ที่ กษ ๑๑๐๘/๑๘ กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐ 
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เพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ พิจารณางบดุลและรายงานประจําป แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ

พรอมทัง้จดัทาํแผนงานประมาณการรายจายและงบประมาณโดยสหกรณตองเรยีกประชุมใหญโดยมชิกัชานบัแตวนั

ที่สหกรณทราบคําสั่งตามมาตรา ๕๕ วรรคแรก และสหกรณยังไมเรียกประชุมใหญจนทําใหเสื่อมเสียผลประโยชน

ของสหกรณหรือสมาชิกสหกรณจังหวัดในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณมีอํานาจออกคําสั่งใหสหกรณปฏิบัติตาม

มาตรา ๒๒(๑) และตามมาตรา ๑๓๓ ผูใดฝาฝนไมแกไขขอบกพรองตามทีน่ายทะเบยีนสหกรณสัง่การตามมาตรา ๒๒

(๑) ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และใหสหกรณจังหวัดแจงใหสหกรณทราบและถือปฏิบัติตอไป

 ขอแสดงความนับถือ

 (ลงนาม) ปราโมช ถาวร

 (นายปราโมช ถาวร)

 รองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

 นายทะเบียนสหกรณ

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 สํานักจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๕๐๔๒

ที่ กษ ๑๑๐๘/๒๖                               วันที่      ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๗

เรื่อง การใชอํานาจนายทะเบียนสหกรณตามมาตรา ๕๕ วรรคทาย แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒

เรียน สหกรณจังหวัดทุกจังหวัด

 ดวยนายทะเบียนสหกรณ ไดมอบอํานาจใหรองนายทะเบียนสหกรณที่แตงต้ังจากผูอํานวยการ

สาํนกังานสงเสรมิสหกรณ พืน้ที ่๑ พืน้ที ่๒ หรอื สหกรณจงัหวดั เรยีกประชมุใหญวสิามัญตามมาตรา ๕๕ วรรคทาย 

ตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ ที่ ๘๒๗/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๖ ขอ ๔.๔(๖) ซึ่งประกาศราชกิจจานุเบกษา 

เลมที่ ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๑๓๔ ง ลงวันที่ ๒๐  พฤศจิกายน ๒๕๔๖

 ดงันัน้เพือ่ใหการใชอาํนาจดังกลาวเปนไปในแนวทางเดยีวกนั นายทะเบยีนสหกรณจงึกาํหนดแนวทาง

และขั้นตอนการเรียกประชุมใหญวิสามัญ กรณีที่สมาชิกรองขอตอคณะกรรมการดําเนินการสั่งใหเรียกประชุมใหญ

วิสามัญแตคณะกรรมการดําเนินการสั่งไมเรียกประชุมใหญวิสามัญ ดังนี้

 ๑. สมาชิกผูรองขอเปดประชุมใหญวิสามัญตองแจงนายทะเบียนสหกรณ เพื่อขอใหนายทะเบียน

สหกรณเรียกประชมุใหญวสิามญักรณทีีค่ณะกรรมการดาํเนินการไมเรยีกประชมุใหญวสิามัญตามมาตรา ๕๕ วรรคทาย

โดยมเีอกสารประกอบการแจง คอื สาํเนาหนงัสอืรองขอเปดประชมุใหญวสิามัญตอคณะกรรมการดาํเนนิการพรอม

สําเนาลายมือชื่อสมาชิกผูรองขอขอใหเปดประชุมใหญวิสามัญ

 ๒. ระยะเวลาในการแจงนายทะเบยีนสหกรณทราบ กรณคีณะกรรมการดาํเนนิการประชมุและมมีติ

ไมเรียกประชุมใหญวิสามัญ ก็ไมจําเปนตองรอใหครบกําหนดสามสิบวัน ตามมาตรา ๕๕ วรรคทาย โดยใหถือวันที่

ประชุมพิจารณาและมีมติดังกลาวเปนวันครบกําหนด แตหากคณะกรรมการดําเนินการปลอยใหระยะเวลาลวงเลย

มามิไดเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในกําหนดสามสิบวัน นับแตวันที่รองขอดังกลาวก็ตองรอใหครบกําหนดสามสิบ

วันกอน

 ๓. เมื่อนายทะเบียนสหกรณไดรับเรื่องจากสมาชิกผูรองขอตามขอ ๑ หากพิจารณาแลวเห็นวา          

คณะกรรมการดําเนินการไมเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาวตามขอ ๒ โดยไมมีเหตุผล  

อันสมควรนายทะเบียนสหกรณมีอํานาจเรียกประชุมใหญวิสามัญในระยะเวลาตามที่เห็นสมควรก็ได  หากเห็นวา

สมควรใหเรยีกประชมุใหญวสิามญัเพ่ือการใดการหน่ึงโดยสจุริตยอมสามารถดาํเนนิการไดแตถานายทะเบยีนสหกรณ

ไดพิจารณาขอเรียกรองใหเรียกประชุมใหญวิสามัญแลวเห็นวาไมมีเหตุอันสมควรนายทะเบียนสหกรณจะไมเรียก

ประชุมใหญวิสามัญก็สามารถทําได

   กรมสงเสริมสหกรณ สํานักจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๕๐๔๒
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 จึงเรียนมาเพื่อทราบและใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ

 (ลงนาม) สรพล  เถระพัฒน

 (นายสรพล เถระพัฒน)

 รองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

 รองนายทะเบียนสหกรณ ปฏิบัติการแทน

 นายทะเบียนสหกรณ
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ที่กษ ๐๒๑๖ / ๒๙๖๑๒ กระทรวงเกษตรและสหกรณ

 ถนนราชดําเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐

               ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๓

เรื่อง ตอบขอหารือเรื่องการเพิ่มวาระการประชุมใหญของสหกรณโดยสมาชิกในวันประชุมใหญ

เรียน ผูวาราชการจังหวัดสงขลา

อางถึง หนังสือจังหวัดสงขลา ดวนที่สุด ที่ สข ๐๐๑๓/๒๙๑๙๓ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๓

 ตามหนังสือที่อางถึงแจงวา ในการประชุมใหญของสหกรณไดมีสมาชิกเสนอเพิ่มวาระเรื่องตางๆ ให

ท่ีประชุมไดพจิารณาโดยขอเพิม่ในวนัทีป่ระชมุใหญ (ระหวางการประชมุ) จะกระทาํไดหรอืไม และในวาระเร่ืองอ่ืนๆ 

สมาชิกสามารถเสนอใหที่ประชุมพิจารณาหรือเพื่อทราบในเรื่องลักษณะใดบางความละเอียดแจงแลวนั้น 

 นายทะเบียนสหกรณไดพิจารณาจากขอบังคับของสหกรณโดยทั่วไปเรื่องการแจงกําหนดการประชุม

ใหญแลวเห็นวา ตามที่ขอบังคับกําหนดใหสหกรณมีหนังสือแจงวัน เวลา สถานที่ และเรื่องที่จะประชุมใหบรรดา

สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทราบลวงหนา เพื่อเปดโอกาสใหสมาชิกไดศึกษา พิจารณา ตรวจสอบ หรือเพื่อเตรียมตัว

ซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็นในเรื่องตางๆ ตามที่สหกรณไดแจงมา ซึ่งตามปกติการจัดการประชุมใหญสหกรณ

จะกําหนดวาระตางๆ ไวอยางชัดเจน รวมทั้งกําหนดวาระเรื่องอื่นๆ (ถามี) ไวดวย และเปดโอกาสใหสมาชิกได

พจิารณาเพือ่ลงมตทิัง้การอนมุตัหิรอืการรบัทราบของแตละวาระ ดังนัน้การทีส่มาชกิขอเพ่ิมวาระในวนัทีป่ระชมุใหญ 

โดยไมไดแจงลวงหนาจึงไมสามารถกระทําได ซึ่งสมาชิกสามารถใชสิทธิในการเสนอเร่ืองตาง ๆ ในวาระอ่ืนๆ ได    

แตการพิจารณาของที่ประชุมใหญอาจจะไมไดขอยุติในทันที ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการจะตองรับขอเสนอนําไป

พิจารณาอีกครั้งหนึ่งเพื่อนําเสนอในการประชุมใหญคราวตอไป

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจงใหสหกรณจังหวัดสงขลาไดรับทราบตอไป

 ขอแสดงความนับถือ

 (ลงนาม) อุดร  ขจรเวหาศน

 (นายอุดร ขจรเวหาศน)

 รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

 รองนายทะเบียนสหกรณ ปฏิบัติการราชการแทน

 นายทะเบียนสหกรณ

สํานักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

สํานักพัฒนาสถาบันเกษตรกร 

โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๘๓๐๑

ที่กษ ๐๒๑๖ / ๒๙๖๑๒ กระทรวงเกษตรและสหกรณ

 ถนนราชดําเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐
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ที่ กษ ๐๒๑๖/๐๙๖๓๙ กระทรวงเกษตรและสหกรณ

 ถนนราชดําเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐

              วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๓

เรื่อง ตอบขอหารือเกี่ยวกับการรับรองรายงานการประชุม

เรียน ผูวาราชการจังหวัดสุโขทัย

อางถึง หนังสือจังหวัดสุโขทัย ที่ สท ๐๐๑๓/๔๖๘๗ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๓

 ตามหนงัสอืท่ีอางถงึแจงวา จังหวดัสโุขทยั ขอหารอืวธิกีารปฏบิติัเกีย่วกับการรบัรองรายงานการประชมุ

วาเมือ่มกีารประชมุใหญมกีารรบัรองรายงานการประชมุทนัทหีลงัจากการประชมุสิน้สดุลง โดยยงัมิไดมีการจดบนัทกึ

ลงในสมุดรายงานการประชุม เพียงอานสรุปมติใหที่ประชุมรับรองวาเหมาะสมหรือไมอยางไรนั้น

 นายทะเบยีนสหกรณไดพจิารณาแลวเหน็วา การรบัรองรายงานการประชมุใหญของสหกรณสามารถ

กระทําได ๓ วิธี ดังนี้

 ๑. รบัรองในการประชมุครัง้นัน้หลงัจากการประชมุสิน้สดุลง โดยใหประธานกรรมการหรอืเลขานกุาร

ของที่ประชุม อานสรุปมติใหที่ประชุมพิจารณารับรอง ซึ่งวิธีนี้จะใชสําหรับกรณีเรงดวนเทานั้น

 ๒. รับรองในการประชุมครั้งตอไป โดยประธานกรรมการหรือเลขานุการเสนอรายงานการประชุม

ครั้งที่แลวมาใหที่ประชุมพิจารณารับรอง ซ่ึงเปนวิธีที่สหกรณโดยทั่วไปไดถือปฏิบัติอยูแลว ทั้งนี้เนื่องจากในการ

ประชมุใหญของสหกรณ การลงมตใินวาระตางๆ เปนการลงมติของสมาชกิหรอืผูแทนสมาชกิทีมี่จาํนวนมากใชเสยีง

ขางมาก ดังนั้น แมวาในการประชุมครั้งที่แลวมา จะมีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกบางคนมิไดเขารวมประชุมก็ตามแต

การรับรองรายงานการประชุมไดใชเสียงขางมาก หากไมมีขอทักทวงจึงถือเปนการรับรองรายงานการประชุม

 ๓. รบัรองโดยการแจงเวียนใชในกรณทีีไ่มมีการประชมุครัง้ตอไป หรอืมีแตยงักาํหนดเวลาครัง้ตอไป

ยังไมไดหรือมีระยะเวลาหางจากการประชุมครั้งน้ันมาก ใหเลขานุการสงรายงานการประชุมไปใหสมาชิกพิจารณา

รับรองภายในระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งตามปกติสหกรณจะจัดใหมีการประชุมใหญสามัญปละหนึ่งครั้งเทานั้น               

การประชุมในครัง้ตอไปจึงมรีะยะเวลาท่ีหางกนัมาก ดัง้นัน้ เลขานกุารอาจจะใชวธินีีโ้ดยการสงรายงานการประชมุไปให

สมาชกิ หรอืผูแทนสมาชกิไดพจิารณารบัรองภายในระยะเวลาทีส่หกรณกาํหนดกไ็ด แตวธิดัีงกลาวอาจทาํใหสหกรณ

ยุงยากและสิ้นเปลืองคาใชจายในการจัดทําและจัดสงรายงานการประชุม

 และสําหรับการรับรองรายงานการประชุมของคณะกรรมการดําเนินการซึ่งตามปกติจะประชุมทุกๆ

เดือน  สหกรณควรใชการรับรองรายงานการประชุมตามวิธีที่ ๒ จะเหมาะสมกวา เวนแตกรณีมีการเปลี่ยนแปลง

ที่ กษ ๐๒๑๖/๐๙๖๓๙ กระทรวงเกษตรและสหกรณ

 ถนนราชดําเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐



ประมวลคําสั่ง ระเบียบ และขอกําหนดตามกฎหมายวาดวยสหกรณ

กรมสงเสริมสหกรณ
239

คณะกรรมการดาํเนนิการใหมทัง้คณะ ทีม่ใิชคนเดิม ชดุเดิม การรบัรองรายงานการประชมุใหญครัง้ดังกลาว จงึควร

รับรองตามวิธีที่ ๓ 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดแจงใหสหกรณจังหวัดสุโขทัยไดรับทราบ และถือปฏิบัติตอไป

 ขอแสดงความนับถือ

 (ลงนาม) อภิชาติ  พงษศรีหดุลชัย

 (นายอภิชาติ พงศศรีหดุลชัย)

 รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

 รองนายทะเบียนสหกรณ ปฏิบัติราชการแทน

 นายทะเบียนสหกรณ

สํานักงานปลัดกระทรวง 

สํานักงานพัฒนาสถาบันเกษตรกร

โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๘๓๐๑
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ที่ กษ ๐๒๑๖/๒๘๒๒๗ กระทรวงเกษตรและสหกรณ

 ถนนราชดําเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐

         ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๔

เรื่อง ตอบขอหารือเกี่ยวกับการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ

เรียน ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษา จํากัด

อางถึง หนังสือสหกรณออมทรัพย ที่ สอ.สศ/ ๑๖๕๙ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๔

 ตามหนังสือที่อางถึง สหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษา จํากัด ขอหารือเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธี

ปฏบิตัใินการเลอืกตัง้คณะกรรมการดาํเนนิการสหกรณ ตามนัยมาตรา ๕๐  แหงพระราชบญัญติัสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

มีประเด็นที่ขอหารือหลายประการ ความละเอียดแจงแลว นั้น

 นายทะเบียนสหกรณไดพิจารณาแลวมีความเห็นดังตอไปนี้

 ๑. การเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ และขอกําหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ โดยนัย

แหงกฎหมายวาดวยสหกรณ สหกรณไมอาจกําหนดโดยระเบียบของสหกรณ เนื่องจากมาตรา ๔๓(๙) และมาตรา 

๔๓(๘) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ ตองนําเรื่องดังกลาวกําหนดไวในขอบังคับ แมวา ระเบียบนั้นจะ

กาํหนดขึน้โดยความเห็นชอบของท่ีประชมุใหญ ก็ไมสอดคลองกบัเจตนารมณของกฎหมาย ทีป่ระสงคใหเรือ่งดังกลาว

ตองจดทะเบียนกับนายทะเบียนสหกรณ

 ๒. สหกรณอาจกําหนดการประชุมใหญ ๒ วัน ตอเนื่องกันไดโดยกําหนดวาระการประชุม สถานที่

ประชุมไวแหงเดียวกันใหชัดเจนและการประชุมตองมีสมาชิกอยูในที่ประชุมครบองคประชุมตลอดเวลาการประชุม 

จึงจะเปนการประชุมใหญที่ชอบดวยกฎหมายและขอบังคับ

 ๓. ที่ประชุมใหญหมายถึง “ที่ประชุมรวมกันของบรรดาสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกแลวแตกรณี ซึ่งได

มาประชุมกันเพือ่พิจารณาหรอืรบัทราบเกีย่วกบัการดาํเนนิการของสหกรณ ตามทีข่อบงัคบัสหกรณ หรอืกฎหมายวา

ดวยสหกรณกําหนดไว “ ซึ่งองคประกอบของที่ประชุมใหญจะตองประกอบไปดวย สถานที่และเวลา ที่ประชุม            

องคประชมุ วาระการประชมุ และมตทิี่ประชมุ สถานทีป่ระชมุจะตองเปนสถานทีเ่ดียวกนัหรอืบรเิวณเดียวกนั พอที่

สมาชิกหรอืผูแทนสมาชกิจะสามารถแสดงความเหน็โตตอบกนัไดในขณะทีด่าํเนนิการประชมุน้ัน ดงันัน้ การทีส่หกรณ

กาํหนดใหหนวยเลอืกตัง้เปน “ท่ีประชมุใหญ” จึงไมเปนไปตามหลกัเกณฑดงักลาว หนวยเลอืกตัง้เปนสถานทีท่ีส่มาชกิ

สวนหนึ่งไปทํากิจกรรมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเทานั้น หาใชเปนการประชุมไม

 ๔. สหกรณสามารถดําเนินการประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิกได แตผูแทนสมาชิกตองไดมาตามที่

กําหนดในขอบังคับ
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คําแนะนําสําหรับสหกรณ

 การเลอืกตัง้คณะกรรมการดาํเนนิการสหกรณ จะทาํไดกแ็ตเฉพาะในทีป่ระชมุใหญของสหกรณเทานัน้ 

กรณสีหกรณมีสมาชกิมากแตเพือ่ใหเกดิความสะดวกรวดเรว็ในการเลอืกตัง้ของทีป่ระชมุใหญ สหกรณมวีธีิปฏบิตัไิด

หลายวิธี โดยกําหนดวิธีการเลือกตั้งอยางใดอยางหนึ่งไวในขอบังคับ ดังนี้

 ๑. กําหนดใหมกีารประชมุใหญโดยผูแทนสมาชกิ ซึง่จะมจีาํนวนผูเขาประชมุใหญและใชสทิธเิลอืกตัง้

เฉพาะผูแทนสมาชิกที่อยูในที่ประชุมเทานั้น

 ๒. สหกรณเปดรับสมัครผูจะเปนประธานกรรมการและกรรมการอื่นลวงหนา กําหนดเบอรผูสมัคร

และใหสมาชิกที่มาประชุมใหญหยอนบัตรลงคะแนนเลือกตั้งลงในหีบบัตรที่ตั้งไวในที่ประชุมใหญ แตกําหนดเวลา

การลงคะแนนใหเสร็จสิ้นกอนวาระการประชุมครั้งแรกจะเริ่มขึ้น

 ๓. หากสหกรณตองการใหมีกรรมการกระจายในเขตสมาชิกอยางทั่วถึง อาจกําหนดในขอบังคับวา

ในเขตสมาชกิใดบางทีใ่หมกีรรมการและมไีดเขตละกีค่น เม่ือถงึคราวเลอืกต้ังกใ็หสมาชกิในเขตสมัครเขารบัเลอืกตัง้

ในที่ประชุมใหญ สมาชิกที่มาประชุมก็ดําเนินการเลือกตั้งใหไดกรรมการตามจํานวนที่กําหนดในแตละเขต

 ๔. สหกรณอาจกําหนดระเบียบวาดวยการสรรหาบุคคลที่จะเสนอใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งเปน        

คณะกรรมการดําเนินสหกรณ พ.ศ..... เพ่ือใชสรรหาบคุคลทีจ่ะเสนอใหทีป่ระชมุใหญเลอืกตัง้ใหเปนกรรมการดาํเนนิการ

สหกรณ ขั้นตอนการสรรหายังไมเปนการเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการสหกรณตามนัยมาตรา ๕๐ แหง                 

พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงไมอยูภายใตบังคับของบทมาตราดังกลาว การสรรหาจึงไมตองทําในที่                 

ประชุมใหญและสามารถดําเนินการกอนวันประชุมใหญได  ผลการสรรหาไมทําใหผูไดรับการสรรหาเปนกรรมการ

สหกรณ ตอเมื่อใหที่ประชุมใหญทําการพิจารณาเลือกตั้งผูไดรับการสรรหานั้นแลว ผูนั้นจึงเปนกรรมการดําเนินการ

สหกรณ ดังนัน้ สหกรณจงึไมจาํเปนตองขยายความหมายของคําวาทีป่ระชมุใหญใหกวางไปกวานยัทีมี่อยูตามกฎหมาย             

ซึ่งสหกรณไมสามารถกระทําเชนนั้นได

 ในขอบังคับของสหกรณควรกําหนดขอความวา “การสรรหาผูที่จะเปนกรรมการดําเนินการสหกรณ

ใหเปนไปตามวธิกีารทีกํ่าหนดไวในระเบยีบของสหกรณท่ีตองไดรบัความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมใหญ” เพ่ือใหสอดคลอง

กับการกําหนดระเบียบวาดวยการสรรหาฯ ที่จะกําหนดขึ้นมา

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติตอไป

 ขอแสดงความนับถือ

 (นายสุทธิพร จีระพันธุ)

 รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

 รองนายทะเบียนสหกรณ ปฏิบัติราชการแทน

 นายทะเบียนสหกรณ

สํานักงานพัฒนาสถาบันเกษตรกร

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

โทร ๐ ๒๒๘๑ ๘๓๐๑
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การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป

 พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒

 มาตรา ๖๐ การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ ใหจัดสรรเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละสิบ

ของกําไรสุทธิ และเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมเกิน

รอยละหาของกําไรสุทธิ

 กาํไรสทุธปิระจําปท่ีเหลือจากการจัดสรรเปนทนุสาํรองและคาบาํรงุสนันบิาตสหกรณแหงประเทศไทย

ที่ประชุมใหญอาจจัดสรรไดภายใตขอบังคับ ดังตอไปนี้

 (๑) จายเปนเงนิปนผลตามหุนท่ีชาํระแลว แตตองไมเกนิอตัราทีก่าํหนดในกฎกระทรวงสําหรบัสหกรณ

แตละประเทศ

 (๒) จายเปนเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกตามสวนธุรกิจที่สมาชิกไดทําไวกับสหกรณในระหวางป

 (๓) จายเปนเงินโบนัสใหแกกรรมการและเจาหนาที่ของสหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ

 (๔) จายเปนทุนสะสมไว เพื่อดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดของสหกรณตามที่กําหนดในขอบังคับ

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ

 - กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหไว                  

ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓ (การจายเงินปนผลตามหุน)

 นายทะเบียนสหกรณ

 - หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณท่ี กษ ๐๔๐๖/ว.๒๕๗๕๘ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๐            

เรื่อง คําแนะนําวิธีปฏิบัติกรณีเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจายเปนระยะเวลานาน

 - หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๑๕/๒๕ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง ขอหารือแนวทาง

ปฏิบัติกรณีสมาชิกขาดสมาชิกภาพแตยังไมถอนคาหุนคืน

 - หนังสือสํานักงานพัฒนาสถาบันเกษตรกร ที่ กษ ๐๒๑๖/๑๒๙๗๐ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๔ 

เรื่อง การแกไขระเบียบสหกรณวาดวยการทําการตางๆ เกี่ยวกับทรัพยสินของสหกรณ

 - หนังสือ ที่ กษ ๐๒๑๖/๔๕๘๘ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๕ เรื่อง คําวินิจฉัยการลงมติของที่ประชุม

ใหญของสหกรณ(กรณีไมเห็นดวยกับการจัดสรรกําไรสุทธิ)

 - คําแนะนํานายทะเบียนสหกรณ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีสําหรับสหกรณที่ประสงคจะผอนใชคืน

เงินคางขาดทุนสะสมบางสวน พ.ศ. ๒๕๔๙ ใหไว ณ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๙
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 - หนงัสอืกรมสงเสรมิสหกรณ ที ่กษ ๑๑๐๑.๑๑/๑๓๗๖๔ ลงวนัที ่๘ กนัยายน ๒๕๔๔ เรือ่ง การจดัสรร

กําไรสุทธิประจําปของสหกรณการเกษตรกรณีมีรายไดคางรับ

การสงเสริมสหกรณ

 - หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๐๑.๑๑/๐๙๒๑๕ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๔  เรื่อง การ

แกไขระเบียบสหกรณวาดวยการกระทําการตางๆ เกี่ยวกับทรัพยสินของสหกรณ

 - หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๐๘/๓๔๖ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม  ๒๕๕๐ เรื่อง การกําหนด

ระเบียบขึ้นถือใชของสหกรณ

 - หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๑๕/๘๐๑๖ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ซักซอม

แนวทางปฏิบัติในการอนุมัติคาใชจายเปนคาตอบแทนการถือหุนของสมาชิก
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กฎกระทรวง
(พ.ศ. ๒๕๔๓)

ออกตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖๐ (๑) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒  

อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ 

ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม

บทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้

 ขอ ๑ การจายเงนิปนผลตามหุนทีช่าํระแลวของสหกรณแตละประเภท ใหจายไดไมเกนิอตัรารอยละ

สิบตอป

 ขอ ๒ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่สิ้นสุดในหรือหลังวันที่ ๓๐ กันยายน 

พ.ศ. ๒๕๔๓ เปนตนไป

 ใหไว ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 ประภัตร  โพธสุธน

 รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
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หมายเหตุ  : เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา ๖๐ (๑) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติวา กําไรสุทธิประจําปท่ีเหลือจากการจัดสรรเปนทุนสํารองและคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหง

ประเทศไทย ท่ีประชมุใหญอาจนาํมาจดัสรรเปนเงนิปนผลตามหุนทีช่าํระแลวไดภายใตขอบงัคบัของสหกรณ แตตอง

ไมเกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงสําหรับสหกรณแตละประเภท จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
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ที่ กษ ๐๔๐๖/ว.๒๕๗๕๘ กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 ถนนราชดําเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐ 

              ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๐

เรื่อง คําแนะนําวิธีปฏิบัติกรณีเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจายเปนระยะเวลานาน

เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด

 ดวยปจจุบัน สหกรณหลายแหงมียอดเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจายบางสวนสะสมอยูในงบการ

เงินเปนระยะเวลานาน ทําใหงบการเงินตองแสดงภาระผูกพันของสหกรณเกี่ยวกับการจายคืนเงินปนผลและ            

เงินเฉลี่ยคืนนั้นอยางตอเน่ืองตลอดมา ซึ่งภาระผูกพันที่ไมเคล่ือนไหวดังกลาว มีผลกระทบตอขอมูลที่จะแสดงให

บุคคลทั่วไปไดเห็นถึงสภาพคลองทางการเงินของสหกรณดวย ดังนั้น เพื่อปรับปรุงสถานะของภาระผูกพันดังกลาว

ในงบการเงินใหสอดคลองกับขอเท็จจริง รวมทั้งยังชวยอํานวยประโยชนใหสหกรณมีทุนหมุนเวียนเพ่ิมขึ้นจากการ

โอนเปลีย่นแปลงภาระผกูพันดานเงนิปนผลและเงนิเฉลีย่คืนคางนานนัน้ไปเปนเงนิสาํรองโดยถกูตองเหมาะสมและ

สอดคลองกับกฎหมายนายทะเบียนสหกรณ จึงควรกําหนดใหสหกรณถือปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกันดังตอไปนี้

 ๑. เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจายเปนระยะเวลานาน สวนที่ไมมีรายละเอียดวาเปนของสมาชิก

ผูใด เชน อาจเกิดจากที่ประชุมใหญอนุมัติเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนไวสูงกวาที่จายจริง และไมไดปรับปรุงสวนที่

เกนิเขาเปนเงนิสาํรองจนลวงเลยมานานทําใหตดิตามสาเหตุไมพบ เปนตน ใหสหกรณนาํเขาทีป่ระชมุคณะกรรมการ

ดําเนินการเพื่อขออนุมัติโอนเงินดังกลาวเขาเปนเงินสํารอง จากนั้นใหคณะกรรมการดําเนินการนําเสนอที่ประชุม

ใหญ เพื่ออนุมัติกอนจึงโอนเขาเปนเงินสํารอง และถาเงินจํานวนดังกลาวมีสาระสําคัญตองเปดเผยขอมูลไวใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินดวย

 ๒. เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจายเปนระยะเวลานาน สวนที่มีรายละเอียดวาสมาชิกผูใด ถา

สมาชิกมีความประสงคที่จะมอบใหแกสหกรณ ใหสมาชิกจัดทําหนังสือมอบ (บริจาค) ใหแกสหกรณเปนรายบุคคล 

สวนวิธีปฏิบัติทางบัญชีใหสหกรณดําเนินการตามระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณวาดวยวิธีปฏิบัติทางบัญชีเก่ียวกับ

ทรัพยสินที่สหกรณและกลุมเกษตรกรไดรับบริจาคหรืออุดหนุน พ.ศ. ๒๕๓๘ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. 

๒๕๓๘ 

 ๓ . เงนิปนผลและเงนิเฉลีย่คนืคางจายเปนระยะเวลานาน สวนทีมี่รายละเอยีดวาเปนของสมาชกิผูใด 

แตสมาชิกไมมาติดตอขอรับทําใหสหกรณตองตั้งบัญชีคางจายไวเปนเวลานาน ๕ ป หากสหกรณไมประสงคจะ            

ตัง้บญัชคีางจายไว ใหสหกรณแจงแกสมาชกิทราบในวนัประชมุใหญสามัญประจาํปพรอมปดประกาศใหเปนทีท่ราบ

ทั่วกัน ณ ที่ทําการสหกรณ โดยระบุใหชัดเจนในประกาศดวยวา หากพนระยะเวลาที่สหกรณกําหนด ใหสมาชิกมา

รับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนแลว สหกรณจะโอนเงินดังกลาวเขาเปนเงินสํารองตอไป การโอนบัญชีเงินปนผลและ

เงินเฉลี่ยคืนคางจายจํานวนดังกลาวไปบัญชีเงินสํารองตองเปดเผยขอมูลไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินดวย

ที่ กษ ๐๔๐๖/ว.๒๕๗๕๘ กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 ถนนราชดําเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐ 
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 สําหรับคําแนะนําหรือวิธีปฏิบัติใดที่ขัดหรือแยงกับคําแนะนํานี้ ใหถือปฏิบัติตามคําแนะนํานี้แทน

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดแจงใหสหกรณทราบ และถือปฏิบัติตอไปดวย

 ขอแสดงความนับถือ

 (ลงชื่อ) ทวีศักดิ์ เสสะเวช

 (นายทวีศักดิ์ เสสะเวช)

 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

 นายทะเบียนสหกรณ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ

กองวิชาการและแผนงาน

โทร ๐ ๒๒๘๑ ๔๑๘๕

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๑๑๐๕
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บันทึกขอความ

สวนราชการ  กรมสงเสริมสหกรณ  สํานักนายทะเบียนและกฎหมาย โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๕๐๔๒

  ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : cpd_rlo@cpd.go.th   http://webhost.cpd.go.th

ที่   กษ ๑๑๑๕/๒๕                                วันที่   ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕

เรื่อง ขอหารือแนวทางปฏิบัติกรณีสมาชิกขาดสมาชิกภาพแตยังไมถอนคาหุนคืน

เรียน ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ 

 ตามหนังสือสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ ที่ กษ ๑๑๐๖/๑๒๔๕ ลงวันที่ ๓๐ 
เมษายน ๒๕๕๕ และที ่กษ ๑๑๐๖/๗๔๘ ลงวันที ่๑๕ มีนาคม  ๒๕๕๕ แจงวาสหกรณออมทรพัยกรมชลประทาน จาํกดั 
ขอหารือแนวทางปฏิบัติกรณีสมาชิกขาดสมาชิกภาพแตยังไมไดถอนคาหุนคืนสหกรณจะขอโอนเงินคาหุนดังกลาว
เขาเปนทุนสํารองของสหกรณไดหรือไมนั้น

 นายทะเบียนสหกรณพิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.  ๒๕๔๒ ไมมีบทบัญญัติ
เปนการเฉพาะเกี่ยวกับอายุความในการใชสิทธิเรียกรองใหสหกรณจายคืนเงินคาหุน ประกอบกับมาตรา ๔๓(๕) 
กาํหนดเพยีงใหสหกรณกาํหนดเรือ่งการจายคืนคาหุนไวในขอบงัคบัสหกรณ ดงันัน้ เม่ือกฎหมายสหกรณมิไดบัญญัติ
ไวโดยเฉพาะในเรื่องอายุความในการใชสิทธิเรียกรองคาหุน สหกรณยอมตองถือปฏิบัติตามความมาตรา ๑๙๓/๓๐ 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย อายุความในการใชสิทธิเรียกรองคาหุนจึงมีกําหนดสิบปและพิจารณาไดวา

 ๑. กรณีคาหุนของสมาชิกที่ขาดสมาชิกภาพเกินสิบป เมื่อสหกรณไดแจงใหสมาชิกหรือผูมีสิทธิได       
รับทราบเพื่อใหมารับคาหุนคืนแตไมมีผูใดมารับ ยอมถือวาพนกําหนดอายุความฟองคดี ตามมาตรา ๑๙๓/๓๐ แหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย จึงสามารถโอนจํานวนเงินคาหุนดังกลาวเขาเปนทุนสํารองของสหกรณได โดย
ใหสหกรณนําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการนําเสนอที่ประชุมใหญเพื่ออนุมัติกอนจึงโอนเขาเปนทุนสํารอง
และถาเงินจํานวนดังกลาวมีสาระสําคัญตองเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินดวย

 ๒. กรณีคาหุนของสมาชิกที่ขาดสมาขิกภาพไมครบสิบป ยอมถือวายังไมพนกําหนดอายุความในการ
ใชสิทธิเรียกรองคาหุน ตามความมาตรา ๑๙๓/๓๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ดังนั้น เพื่อใหสหกรณมี
แนวทางปฏิบติัทีชั่ดเจน เห็นควรแนะนําใหสหกรณกาํหนดขอบงัคบั ๔๔ เพ่ิมเตมิวา “เมือ่พนกาํหนดอายคุวามฟองคดี
ใหสหกรณโอนจาํนวนเงนิคาหุนท่ีสมาชกิหรอืผูมีสทิธไิดรบัไมมาเรยีกรองคืนไปสมทบเปนทนุสํารองของสหกรณทัง้สิน้”

 ๓. กรณสีมาชกิไดตัง้ผูรบัโอนประโยชนไวตามขอบงัคับ ๓๘ สหกรณไมสามารถโอนคาหุนของสมาชกิ
ที่ขาดสมาชิกภาพเขาเปนทุนสํารองไดเนื่องจากขอบังคับกําหนดขอยกเวนไว จึงตองแกไขเพิ่มเติมขอบังคับโดยตัด
ขอความ “ยกเวนคาหุนและเงินรับฝาก” ออกเพื่อใหปฏิบัติในการโอนเปนทุนสํารองได

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจงใหสหกรณทราบตอไป

 (นายสมชาย  ชาญณรงคกุล)
 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
 นายทะเบียนสหกรณ
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บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักงานพัฒนาสถาบันเกษตรกร สํานักงานปลัดกระทรวง โทร. ๐ ๒๖๒๙ ๙๐๓๔

ที่    กษ ๐๒๑๖/๑๒๙๗๐                วันที่   ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๔ 

เรื่อง การแกไขระเบียบสหกรณวาดวยการทําการตางๆ เกี่ยวกับทรัพยสินของสหกรณ

เรียน อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

  ดวยกรมตรวจบญัชสีหกรณรายงานวา การกาํหนดระเบยีบของสหกรณวาดวยการกระทาํตางๆ เกีย่วกบั

ทรัพยสินของสหกรณ กําหนดเนื้อหาของระเบียบในสวนที่เก่ียวของกับการขายทรัพยสินวา “เงินที่ไดจากการขาย

ทรพัยสินมใิหถือเปนรายได และใหสหกรณนาํเขาสมทบในบญัชีทนุสะสมเพือ่การพฒันากจิการของสหกรณ” ซึง่กรม

ตรวจบัญชีสหกรณเห็นวาเปนการไมถูกตองตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป นั้น

 นายทะเบียนสหกรณพิจารณาแลวเห็นวา ตามระเบียบที่กําหนดขางตนสหกรณตองถือเงินที่ไดจาก

การขายทรัพยสินในสวนท่ีเปนกําไรจากการขายทรัพยสินเปนรายไดทั้งน้ีไดแจงใหสหกรณดําเนินการแกไขระเบียบ

ดงักลาวแลวตามสาํเนาหนังสอืท่ีแนบ ท้ังน้ี ขอใหกรมสงเสรมิสหกรณชวยกาํกับดแูลการปฏบิตัติามระเบยีบในเรือ่งนี้

ใหถูกตองตอไปพรอมกับขอใหแจงหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการใหเปนไปในทํานองเดียวกันดวย

 อนึ่ง ในการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปที่เหลือจากการจัดสรรเปนทุนสํารองและคาบํารุงสันนิบาต

สหกรณแหงประเทศไทยแลว ใหสหกรณกนักาํไรจากการขายทรพัยสนิหรอืกาํไรจากการตีราคาทรัพยสนิเพิม่ขึน้ออก 

เพื่อสมทบเขาทุนสะสมท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อจัดหาทรัพยสินหรือเพื่อขยายกิจการของสหกรณกอน กําไรสุทธิสวนที่

เหลือที่ประชุมใหญจึงอาจจัดสรรไดภายใตขอบังคับของสหกรณตอไป

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการตอไป

 (ลงนาม)   อุดร  ขจรเวหาศน

 (นายอุดร  ขจรเวหาศน)

 รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

 รองนายทะเบียนสหกรณ ปฏิบัติราชการแทน

 นายทะเบียนสหกรณ
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ที่ กษ ๐๒๑๖/๔๕๘๘ กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 ถนนราชดําเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐

              ๑๒ เมษายน ๒๕๔๕

เรื่อง คําวินิจฉัยการลงมติของที่ประชุมใหญของสหกรณ

เรียน ผูวาราชการจังหวัดลพบุรี

อางถึง หนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ กษ ๐๐๑๓/๓๒๒๙ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๕

 ตามหนังสือท่ีอางถึง จังหวัดลพบุรี ขอหารือแนวทางในการปฏิบัติในการประชุมใหญของสหกรณ      

ออมทรัพยครูลพบุรี จํากัด ซึ่งที่ประชุมใหญไมเห็นดวยกับการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปที่คณะกรรมการดําเนินการ

สหกรณเสนอ โดยท่ีประชุมยอมใหมีการเสนอการจัดสรรกําไรสุทธิใหมในขณะน้ัน โดยคณะกรรมการมิไดมี               

การประชุมหารือกันแตอยางใด และที่ประชุมใหญไดลงมติใหจัดสรรกําไรสุทธิประจําปตามที่ประธานเสนอใหม        

ความละเอียดแจงแลว นั้น

 นายทะเบียนสหกรณพิจารณาแลวเห็นวา

 ๑. การที่ที่ประชุมใหญไมเห็นดวยกับการเสนอการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของคณะกรรมการ      

ดําเนินการซึ่งเสนอไวในวาระการประชุม และประธานกรรมการยินยอมเสนอการจัดสรรกําไรสุทธิใหม ในระหวาง

การประชุมตามที่สมาชิกรองขอ โดยมิไดมีประชุมกรรมการหรือหารือกับกรรมการอื่นกอน ไมสามารถกระทําได        

การจัดสรรกําไรสุทธิท่ีสอดคลองกับความตองการของสมาชิกแนวทางที่ถูกตอง คือ ที่ประชุมใหญตองยกเลิกวาระ

การประชุมวาระที่ ๕.๒ เรื่องการพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรและจําแนกกําไรของสหกรณ ประจําป ๒๕๔๔ แลว

ตองประชุมคณะกรรมการดําเนินการเพื่อจัดสรรกําไรสุทธิใหม และเรียกประชุมใหญอีกครั้ง เพื่อจัดสรรกําไรสุทธิ

 ๒. มตขิองท่ีประชมุใหญในการจัดสรรกาํไรสทุธดัิงกลาว เปนมติทีข่ดัตอขอบงัคับของสหกรณ ขอ ๒๕ 

วรรคสามซ่ึงกําหนดวา “กําไรสุทธิประจําปของสหกรณซึ่งคณะกรรมการเสนอแนะใหที่ประชุมใหญจัดสรรตาม          

ขอบังคับ ขอ ๒๔ หากท่ีประชุมใหญพิจารณาแลวเห็นวารายการใดไมสมควรจัดสรร หรือตัดจํานวนใหนอยลงก็ดี           

ยอดเงินจํานวนดังกลาวใหจัดสรรเปนทุนสํารองทั้งสิ้น” ถึงแมวาการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปตามขอบังคับของ

สหกรณ ขอ ๒๔ จะเปนอํานาจของที่ประชุมใหญในการพิจารณาจัดสรรตามที่ขอบังคับกําหนดไว หากที่ประชุมใหญ

ไมเห็นดวยกับการเสนอแนะของคณะกรรมการดําเนินการโดยเห็นวารายการใดไมสมควรจัดสรร หรือตัดจํานวนให          

นอยลงก็ดี แลวนําเงินยอดที่ตัดออกมาไปจัดสรรเปนรายการอื่นตามขอบังคับนั้นไมได โดยตองนํายอดเงินจํานวน 

ดังกลาวจัดสรรเปนทุนสํารองทั้งสิ้น ตามความในขอบังคับ ขอ ๒๕  วรรคสาม

 ๓. สหกรณจังหวัดในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ ตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ ที่ ๖๘๘/๒๕๔๓ 

ลงวันที ่๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๓ ควรแนะนาํใหสหกรณออมทรพัยครลูพบรีุ จาํกดั ยกเลกิมติทีป่ระชมุใหญสามัญประจาํ

ป ๒๕๔๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๕ วาระที่ ๕.๒ เรื่องการพิจารณาเสนอแนะการจัดสรร และ

จําแนกกําไรของสหกรณประจําป ๒๕๔๔ หากสหกรณไมอาจยกเลิกมติดังกลาวได สหกรณจังหวัดในฐานะ                  

ที่ กษ ๐๒๑๖/๔๕๘๘ กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 ถนนราชดําเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐
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รองนายทะเบียนสหกรณสามารถสั่งเพิกถอนมติที่ประชุมใหญดังกลาว โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐      

แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ แลวแนะนําใหจัดสรรกําไรสุทธิใหถูกตอง

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจงใหสหกรณออมทรัพยครูลพบุรี จํากัด ใหถือปฏิบัติตอไป 

 ขอแสดงความนับถือ

 (ลงนาม)   สุทธิพร   จีระพันธุ

 (นายสุทธิพร   จีระพันธุ)

 รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  

 รองนายทะเบียนสหกรณ ปฏิบัติราชการแทน 

 นายทะเบียนสหกรณ

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

สํานักงานพัฒนาสถาบันเกษตรกร

โทร . ๐ ๒๖๒๙ ๙๐๓๔
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คําแนะนํานายทะเบียนสหกรณ

เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีสําหรับสหกรณที่ประสงคจะผอนใชคืนเงินคางขาดทุนสะสมบางสวน

พ.ศ. ๒๕๔๙

 การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสําหรับสหกรณที่มียอดเงินคางขาดทุนสะสม ในทางปฏิบัติสหกรณจะ

ตองนาํกําไรสทุธท้ัิงหมดมาใชคนืเงนิคางขาดทนุสะสม หากยงัมีกาํไรสทุธเิหลอืจงึจะนาํไปจดัสรรตามขอบงัคบัไดแต

สาํหรบัสหกรณท่ีมยีอดเงินคางขาดทนุสะสมจาํนวนมาก และตองนาํกาํไรสุทธมิาใชคนืเงนิคางขาดทนุสะสมทัง้หมด 

จนเปนเหตุใหสหกรณไมสามารถจายเงินปนผลตามหุนหรือเงินเฉล่ียคืนใหกับสมาชิกไดเปนระยะเวลาหลายป           

อาจสงผลใหสมาชิกขาดแรงจูงใจในการถือหุนและดําเนินธุรกิจรวมกับสหกรณ เพื่อเปนแรงจูงใจใหสมาชิกเชื่อมั่น

ในระบบสหกรณและทําธุรกิจรวมกับสหกรณ

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖(๑) และ(๒) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงยกเลิก

หนังสือแนะนําของนายทะเบียนสหกรณตามหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณที่ กษ ๐๒๑๕/ว.๘๒๙ ลงวันที่ ๒๖ 

เมษายน ๒๕๓๒ และใหถือปฏิบัติทางบัญชีสําหรับสหกรณที่ประสงคจะจัดสรรกําไรสุทธิประจําปโดยผอนใชคืนเงิน

คางขาดทุนสะสมบางสวน ดังตอไปนี้

๑. ความหมาย

 “สหกรณ” หมายถึง  สหกรณหรือชุมนุมสหกรณ

 “กําไร” (ขาดทุน) สุทธิ” หมายถึง  ผลการดําเนินงานของสหกรณในรอบปทางบัญชี ซึ่งคํานวณได

จากการนํารายไดเปรียบเทียบกับคาใชจายของสหกรณ หากรายไดสูงกวาคาใชจายจะเปนกําไรสุทธิ ในทางตรงกัน

ขามหากคาใชจายสูงกวารายไดจะเปนขาดทุนสุทธิ ทั้งนี้ จะปรากฏเปนรายการสุดทายในงบกําไรขาดทุน โดยกรณี

ที่ขาดทุนสุทธิใหแสดงตัวเลขในวงเล็บ และสหกรณสามารถถอนทุนสํารองที่มีอยูมาชดเชยผลขาดทุนสุทธิได

 “ขาดทุนสะสม” หมายถึง ผลของขาดทุนสุทธิประจําปที่เกินกวาทุนสํารอง ซึ่งจะแสดงตัวเลขไวใน

วงเล็บ ปรากฏรายการในงบดุล ในสวนทุนของสหกรณ

 “กําไรสทุธปิระจําป” หมายถงึ ยอดคงเหลอืของกาํไรสทุธทิีน่าํไปหกัขาดทนุสะสมแลว ซึง่เปนผลลัพธ

จากกําไรสุทธิสูงกวาขาดทุนสะสม หรือกรณีสหกรณผอนใชขาดทุนสะสมบางสวน กําไรสุทธิประจําปใหหมายถึง

กําไรสุทธิสวนที่เหลือจากการผอนใชคืนขาดทุนสะสมแลว

 “ยอดขาดทุนสะสมจํานวนมาก” หมายถึง ยอดคงเหลือของจํานวนเงินขาดทุนสะสมที่ไมสามารถนํา

กําไรสุทธิ(ปกติ) มาใชคืนไดหมดภายในระยะเวลา ๓ ป

 “กาํไรสทุธ ิ(ปกต)ิ” หมายถึง  คาเฉลีย่ของผลรวมกาํไรสุทธทิีค่าํนวณจากผลการดาํเนนิงานของสหกรณ

ในรอบปทางบัญชีที่มีกําไรสุทธิยอนหลังสามปทางบัญชี
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๒. วิธีปฏิบัติทางบัญชี

 ๒.๑ ในกรณีที่สหกรณมียอดขาดทุนสะสมมาแตปกอนและในปปจจุบันสหกรณมีกําไรสุทธิใหนํา          

กําไรสุทธิใชเงินคางขาดทุนกอน ยอดคงเหลือใหถือเปนกําไรสุทธิประจําปที่สามารถนําไปจัดสรรตามขอบังคับได

 การปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกรณีนี้ ใหแสดงรายการกําไรสุทธิหักดวยจํานวนเงินคางขาดทุนในงบดุล

ดานหนี้สินและทุนของสหกรณ ยอดกําไรสุทธิที่เหลือเปนกําไรสุทธิประจําป ซึ่งสหกรณอาจนําไปจัดสรรไดตามขอ

บังคับ

 ๒.๒ ในกรณีท่ียอดขาดทุนสะสมมีจํานวนมาก จนสหกรณไมสามารถนํากําไรสุทธิ ซึ่งไดจาก                

การดําเนินงานตามปกติมาใชคืนไดหมดภายในระยะเวลาสามป หากสหกรณตองการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปเปน

บางสวนก็อาจทําไดโดยการผอนใชคืนเงินคางขาดทุนสะสมบางสวน ซึ่งจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ ดังนี้

   ๒.๒.๑  สหกรณที่เขาหลักเกณฑในการผอนใชคืนเงินคางขาดทุนสะสมได ตองมียอดขาดทุน

สะสมจํานวนมาก จนไมสามารถนํากําไรสุทธิ (ปกติ) มาใชคืนไดหมดภายในระยะเวลา ๓ ป

   ๒.๒.๒  จํานวนเงินที่สหกรณจะจัดสรรเพื่อผอนใชขาดทุนสะสมตองไมนอยกวารอยละ ๕๐ 

ของยอดกําไรสุทธิ

   ๒.๒.๓  คณะกรรมการดําเนินการตองมีมติเปนเอกฉันทใหสหกรณผอนใชขาดทุนสะสม          

บางสวนและนําเสนอที่ประชุมใหญเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ

   สาํหรบัการปฏบิตัทิางบญัช ีใหแสดงรายการกาํไรสุทธหิกัดวยจาํนวนขาดทนุสะสม เทาจาํนวน

ที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรผอนใชขาดทุนสะสม โดยแสดงรายการในงบดุลในสวนทุนของสหกรณ          

ยอดกําไรสุทธิท่ีเหลือใหถือเปนกําไรสุทธิประจําปที่สหกรณสามารถนําไปจัดสรรไดตามขอบังคับ เมื่อที่ประชุมใหญ

ของสหกรณมีมติเห็นชอบใหผอนใชขาดทุนสะสม

   ๒.๒.๔ การจดัสรรกาํไรสทุธปิระจาํปใหใชยอดกาํไรสทุธปิระจาํปทีป่รากฏในงบดลุ สวนทนุของ

สหกรณ

 อนึง่ การจดัสรรกาํไรสทุธปิระจาํปสาํหรบัสหกรณทีมี่ยอดรายไดคางรบัปรากฏตามงบดุลเม่ือวันสิน้ป

ทางบัญชี จะจัดสรรกําไรสุทธิประจําปเปนเงินโบนัสกรรมการดําเนินการและเจาหนาที่สหกรณได จะตองถือปฏิบัติ

ตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้

 (๑) ยอดกําไรสุทธิประจําปมีมากกวารายไดคางรับระหวางป

 (๒) ในระหวางปสหกรณจะตองเรงรัดการเรยีกเกบ็เงนิทีเ่ปนรายไดคางรบัปกอนๆ ใหไดไมต่ํากวาอัตรา

รอยละ ๔๐ ของรายไดคางรับที่ปรากฏตามบัญชียกมาตนป

 (๓) สหกรณจะตองใชยอดกาํไรสทุธปิระจาํปหลงัหกัรายไดคางรบัระหวางปแลว ในการพจิารณาจัดสรร

เปนเงินโบนัสกรรมการดําเนินการและเจาหนาที่สหกรณ
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 ทั้งนี้ ใหสหกรณถือปฏิบัติตั้งแตประจําปทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๙ เปนตนไป

 ใหไว ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙

 (นายบุญมี จันทรวงศ)

 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

 นายทะเบียนสหกรณ
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ที่ กษ ๑๑๐๑.๑๑/๑๓๗๖๔ กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐

               ๘ กันยายน ๒๕๔๔

เรื่อง การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณการเกษตรกรณีมีรายไดคางรับ

เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อางถึง หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณที่ กษ ๐๒๑๖/ว.๒๖๔๐๐  ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๑

 ตามหนงัสอืทีอ่างถงึ นายทะเบยีนสหกรณไดกาํหนดแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการจดัสรรกาํไรสทุธปิระจาํป

ของสหกรณการเกษตร กรณีที่สหกรณมียอดรายไดคางรับปรากฏตามงบดุล เพื่อใหสหกรณการเกษตรไดถือปฏิบัติ

นั้น

 นายทะเบียนสหกรณ พิจารณาแลว เห็นวาคําแนะนําดังกลาวกอใหมีการตีความไดหลายประการ 

และเพือ่ใหสหกรณสนใจตดิตามหนีค้างทัง้จาํนวนอยางเตม็ท่ี ซึง่จะเปนผลดแีกสหกรณเอง จงึยกเลกิหนังสอืกระทรวง

เกษตรและสหกรณที่ กษ ๐๒๑๖/ว.๒๖๔๐๐  ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๑ และใหสหกรณการเกษตรถือปฏิบัติเกี่ยว

กับการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป ในกรณีมีรายไดคางรับปรากฏตามงบดุล เมื่อวันสิ้นปทางบัญชีดังนี้

 ๑. อาจจัดสรรเงินปนผลตามหุน แกสมาชิกไดตามที่กําหนดไวในขอบังคับ แตถาสมาชิกรายใดมีหนี้

สินคางชําระในวันสิ้นปทางบัญชีใหสหกรณหักเงินปนผลตามหุนชําระหนี้ใหหมดสิ้นเสียกอนที่เหลือจึงจายเปนเงิน

ใหแกสมาชิก

 ๒. อาจจดัสรรเงนิเฉล่ียคนืแกสมาชกิไดตามทีก่าํหนดไวในขอบงัคบั แตถาสมาชกิรายใดมหีนีส้นิคาง

ชําระในวันสิ้นปทางบัญชี ใหสหกรณหักเงินเฉลี่ยคืนชําระหนี้นั้นใหหมดสิ้นเสียกอนที่เหลือจึงจายเปนตัวเงินใหแก

สมาชิก

 ๓. สหกรณทีม่ยีอดรายไดคางรบัปรากฏตามงบดุล เม่ือวนัสิน้ปทางบญัช ีจะจดัสรรกาํไรสุทธปิระจาํป 

เปนเงินโบนัสกรรมการดําเนินการและพนักงานสหกรณไดจะตองถือปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้

  ๓.๑ ยอดกําไรสุทธิประจําปมากกวารายไดคางรับระหวางป

  ๓.๒ ในระหวางป สหกรณตองเรงรดัการเรยีกเกบ็เงนิทีเ่ปนรายไดคางรบัปกอนๆ ใหไดไมตํา่กวา

อัตรารอยละ ๔๐ ของรายไดคางรับที่ปรากฏตามบัญชียกมาตนป

  ๓.๓ สหกรณตองใชยอดกําไรสุทธิประจําปหลังหักรายไดคางรับระหวางปแลว ในการพิจารณา

จัดสรรเปนเงินโบนัสกรรมการดําเนินงาน และพนักงานสหกรณ

ที่ กษ ๑๑๐๑.๑๑/๑๓๗๖๔ กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐
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 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจงใหสหกรณจังหวัดแนะนําใหสหกรณไดถือปฏิบัติตอไป

 ขอแสดงความนับถือ

 (ลงนาม)   วรรณี  รัตนวราหะ

 (นางวรรณี รัตนวราหะ)

 รองอธิบดี รักษาราชการแทน

 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

 รองนายทะเบียนสหกรณ ปฏิบัติการแทน

 นายทะเบียนสหกรณ

สํานักสงเสริมและพัฒนาสถาบัน

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๖๕๙๕

โทรสาร. ๐ ๒๒๘๒ ๖๐๗๘
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ที่ กษ ๑๑๐๑.๑๑/๐๙๒๑๕  กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐

              ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๔

เรื่อง การแกไขระเบียบสหกรณวาดวยการกระทําตางๆ เกี่ยวกับทรัพยสินของสหกรณ

เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่สงมาดวย    สําเนาบันทึกนายทะเบียนสหกรณที่ กษ ๐๒๑๖/๑๒๙๗๐  ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๔

 ดวยขณะนีไ้ดมสีหกรณกาํหนดระเบียบวาดวยการกระทําการตางๆ เกีย่วกบัทรพัยสนิของสหกรณซึง่

กาํหนดเนือ้หาของระเบยีบในสวนทีเ่กีย่วของกบัการขายทรพัยสนิวา “เงนิทีไ่ดจากการขายทรพัยสนิมใิหถอืเปนรายได

และใหสหกรณนําเขาสมทบในบัญชีทุนสะสมเพื่อการพัฒนากิจการของสหกรณ” ซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณเห็นวา

เปนการไมถูกตองตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และนายทะเบียนสหกรณเห็นวา การกําหนดระเบียบดังกลาว     

ขางตนสหกรณตองถือเงินท่ีไดจากการขายทรัพยสินในสวนที่เปนกําไรจากการทรัพยสินที่เปนรายได และใน              

การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปที่เหลือจากการจัดสรรเปนทุนสํารองและคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย

แลว ใหสหกรณกนักาํไรจากการขายทรพัยสนิหรอืกําไรจากการตีราคาทรพัยสนิเพ่ิมขึน้ออก เพ่ือสมทบเขาทนุสะสม

ที่มีวัตถุประสงคเพื่อจัดหาทรัพยสินเพื่อขยายกิจการของสหกรณกอน กําไรสุทธิสวนที่เหลือที่ประชุมใหญจึงอาจ

จัดสรรไดภายใตขอบังคับสหกรณตอไป

 กรมสงเสรมิสหกรณไดพจิารณาแลว ใครขอใหจงัหวัดกาํกบัดูแลใหสหกรณถอืปฏบิติัในเรือ่งดงักลาว 

ใหถูกตองและดําเนินการใหเปนไปในทํานองเดียวกันดวย

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาใหสหกรณจังหวัดแจงใหสหกรณทราบและถือปฏิบัติตอไป

 ขอแสดงความนับถือ

 (ลงนาม) เรืองชัย บุญญานันต

 (นายเรืองชัย บุญญานันต)

 รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

สํานักสงเสริมและพัฒนาสถาบัน

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๖๕๙๕

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๕๐๔๒

ที่ กษ ๑๑๐๑.๑๑/๐๙๒๑๕  กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐
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ที่ กษ ๑๑๐๘/๓๔๖  กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐

              ๑๕ มกราคม ๒๕๕๐

เรื่อง การกําหนดระเบียบขึ้นถือใชของสหกรณ

เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด

 ดวยปรากฏวาในปจจุบันมีสหกรณหลายแหงไดนํากําไรสุทธิประจําปมาจัดสรรเปนเงินกองทุน

สงเคราะหทีเ่อือ้ประโยชนตอกรรมการดาํเนนิการ และเจาหนาทีส่หกรณ โดยอาศยัอาํนาจของคณะกรรมการดําเนนิ

การกําหนดระเบียบขึ้นถือใชเปนไปในลักษณะที่ไมถูกตองและเปนธรรมตอมวลสมาชิก บางระเบียบพบวาสหกรณ

ไดกําหนดข้ึนซ้ําซอนกบัเงนิสวสัดกิารทีส่หกรณจดัใหในรปูระเบยีบตางๆ อยูแลว ซึง่การกาํหนดระเบยีบบางระเบยีบ

มีผลทําใหสหกรณมีคาใชจายเพิ่มขึ้นโดยไมมีความจําเปน หรือการที่สหกรณอนุมัติเงินใหคณะกรรมการดําเนินการ

และเจาหนาที่สหกรณโดยท่ีประชุมใหญ ในรูปของเงินคาตอบแทนตางๆ โดยมีการจายเงินเปนรายเดือนหรือ                 

ครั้งคราวอยางไมถูกตองเหมาะสม รวมทั้งการจัดทําหลักประกันการทํางานของเจาที่สหกรณที่กําหนดใหใช              

หลักประกันเพียงบุคคลคํ้าประกันเพียงอยางเดียว ซึ่งอาจทําใหสหกรณเสียผลประโยชนได

 กรมสงเสริมสหกรณพิจารณาแลว เห็นควรใหสหกรณจังหวัดในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณได

ตรวจสอบและแนะนําสหกรณ ดังนี้

 ๑. การที่สหกรณกําหนดระเบียบที่เกี่ยวของกับการเงินที่มีผลทําใหคาใชจายของสหกรณเพิ่มขึ้นใน

ลักษณะที่เอื้อประโยชนตอกรรมการดําเนินการและเจาหนาที่สหกรณโดยตรงไมสามารถกระทําได หากสหกรณ

กําหนดระเบียบขึ้นถือใชเพื่อเปนการใหสวัสดิการแกกรรมการดําเนินการและเจาหนาที่สหกรณ โดยการนําเงินจาก

การจัดสรรกําไรสุทธิท่ีเหลือจากการหักทุนสํารองและเงินบํารุงสันนิบาตสหกรณมาจัดเปนสวัสดิการใหกูยืมแก

กรรมการดําเนนิการและเจาหนาทีส่หกรณการจดัสรรเงนิทนุดงักลาวตามพระราชบญัญัตสิหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา 

๖๐(๔) ทุนสะสมไวเพือ่ดาํเนนิการอยางหนึง่อยางใดของสหกรณนัน้ ควรผานการจดัสรรมาเปนลาํดับตามทีก่ฎหมาย

กําหนดมากอน และการกําหนดระเบียบการใหเงินสงเคราะหในรูปเงินกูยืมควรใหเฉพาะเจาหนาที่สหกรณเทานั้น 

และตองไมซ้ําซอนกับการใหเงินสวัสดิการอื่นที่สหกรณกําหนดไว สําหรับการคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมและระยะ

เวลาการสงชําระคืน สหกรณควรกําหนดไมตํ่ากวา หรือระยะเวลานานกวาที่สหกรณคิดกับสมาชิกสหกรณ รวมทั้ง

ระเบียบดังกลาวควรผานความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญโดยกําหนดเปนวาระการประชุมที่ชัดเจน และเปดโอกาส

ใหสมาชิกไดรวมกันอภิปราย ซักถามอยางละเอียดกอนลงมติใหความเห็นชอบ

 ๒. การท่ีสหกรณอนุมัติเงินใหคณะกรรมการและเจาหนาที่สหกรณโดยที่ประชุมใหญในรูปของคา

ตอบแทนตางๆ โดยจายเปนรายเดอืนหรอืครัง้คราวนัน้ไมถกูตองเหมาะสม เนือ่งจากกรรมการดาํเนนิการมิไดปฏิบตัิ

งานที่สหกรณเปนประจําทุกวัน การปฏิบัติงานของกรรมการดําเนินการแตละครั้งสหกรณไดกําหนดคาตอบแทนให

ที่ กษ ๑๑๐๘/๓๔๖  กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐

/ในรูปของ.........
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ในรูปของเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ และคาใชจายอื่นๆ สวนเจาหนาที่สหกรณ สหกรณไดกําหนดเงินคาตอบแทนใหใน

รูปคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ และคาทํางานลวงเวลาใหแลวเชนกัน สําหรับการจายเงินคาตอบแทนแกกรรมการที่ทํา

หนาทีผู่จัดการสหกรณควรกําหนดการจายเงนิใหชดัเจน โดยจายเฉพาะวนัทีม่าปฏบิตังิานหรอืจะจายในลกัษณะเหมา

จาย หากจายในลักษณะเหมาจายแลวไมสามารถรับคาใชจายในการประชุมประจําเดือนไดอีก และอัตราเงินคา

ตอบแทนไมควรเกินระดับผูจัดการสหกรณตามปกติที่ควรไดรับเทานั้น

 ๓. การกําหนดระเบียบวาดวยเจาหนาที่สหกรณในหมวดหลักประกันการทํางาน ซึ่งกําหนดให           

เจาหนาท่ีสหกรณใชหลักทรพัยหรอืบคุคลคํา้ประกนั การทีส่หกรณหลายสหกรณพยายามทีจ่ะกาํหนดใหใชหลกัประกัน

เพยีงบุคคลคํา้ประกนัเพยีงอยางเดยีวอาจทาํใหสหกรณเสยีผลประโยชน สหกรณควรกาํหนดหลกัประกนัการทาํงาน

ของเจาหนาทีส่หกรณใหมคีวามเหมาะสมกบัตาํแหนงหนาทีค่วามรบัผดิชอบ เกดิความปลอดภยัตอสหกรณ และควร

พิจารณาตรวจสอบทบทวนหลักประกันเปนประจําทุกป แตทั้งนี้ตองไมขัดตอกฎหมายแรงงาน เม่ือสหกรณไดรับ

ความเสียหายจากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สหกรณ

 ๔. เห็นควรใหสหกรณจังหวัดทุกจังหวัด ในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณไดพิจารณาตรวจสอบ

ระเบยีบท่ีเกีย่วของกบัการเงนิของสหกรณโดยเฉพาะระเบยีบทีเ่อือ้ประโยชนใหกบัคณะกรรมการดําเนนิการเจาหนาที่

สหกรณ พรอมทัง้แจงใหผูตรวจการสหกรณและเจาหนาทีส่งเสรมิสหกรณไดเขาตรวจสอบการถอืใชระเบยีบดงักลาว 

หากเกดิความไมเหมาะสมหรืออาจทําใหสหกรณไดรบัความเสยีหาย และไมเปนธรรมตอสมาชกิสหกรณ ควรรายงาน

ใหสหกรณจังหวัดรองนายทะเบียนสหกรณทราบ และพิจารณาใหคําแนะนําสหกรณปฏิบัติใหถูกตองเหมาะสมกับ

ฐานะการเงินของสหกรณ ตลอดจนรวบรวมสําเนาระเบียบสหกรณที่เกี่ยวของกับการจายเงินในลักษณะดังกลาว       

ขางตน (หากม)ี แจงใหสาํนกัจดัตัง้และสงเสรมิสหกรณทราบ เพ่ือนาํมาเปนตัวอยางในการกาํหนดแนวทางการแกไข

ใหเกิดความเหมาะสม และเปนประโยชนในการสงเสริมแนะนําสหกรณ

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจงใหสหกรณจังหวัดดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป

 ขอแสดงความนับถือ

 (นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน)

 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

สํานักจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๕๐๔๒

โทรสาร. ๐ ๒๒๘๒ ๕๐๔๒

E-mail: cpd_cepo@cpd.go.th

www.cpd.go.th
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ที่ กษ ๑๑๑๕/๘๐๑๖ กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐  

              ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติในการอนุมัติคาใชจายเปนคาตอบแทนการถือหุนของสมาชิก

เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด

 ดวยปรากฏวามสีหกรณบางแหงไดจายคาตอบแทนในการถอืหุนใหแกสมาชกิโดยถือเปนคาใชจายของ

สหกรณ โดยที่ประชุมใหญหรือคณะกรรมการดําเนินการสหกรณไดลงมติอนุมัติใหจายคาตอบแทนดังกลาวได         

จึงเกิดปญหาวาการดําเนินการในลักษณะดังกลาวจะเปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือไม

 กรมสงเสริมสหกรณจึงขอซักซอมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเงินปนผลและการจายคาตอบแทน               

การถือหุนใหแกสมาชิก ดังนี้

 ๑. เงินปนผลเปนเงินที่จายเพื่อวัตถุประสงคเปนคาตอบแทนการใชเงินทุนของผูถือหุนโดยตองแบง

สวนจากเงินกําไรสุทธิประจําป และการจายเงินปนผลตามหุนของสหกรณจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรา ๖๐(๑) 

แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่บัญญัติใหทําไดแตเฉพาะการจัดสรรจากกําไรสุทธิประจําปไมเกินอัตรา

ที่กําหนดในกฎกระทรวง และตองเปนไปตามมติของที่ประชุมใหญ หากขอเท็จจริงรับฟงไดวาที่ประชุมใหญหรือ       

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีมติใหตั้งคาใชจายเปนคาตอบแทนแกสมาชิกผูถือหุน แมจะไมเรียกวาเงินปนผล          

แตโดยสาระสําคัญของการจายคาตอบแทนโดยอางอิงตามสัดสวนจํานวนหุนที่มีสมาชิกมีอยูกับสหกรณ ยอมถือได

วาเปนการจายเพื่อวัตถุประสงคปนผลตามหุนใหแกสมาชิก และขอบังคับของสหกรณก็ไมปรากฏวาที่ประชุมใหญ

หรือคณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีอํานาจในการจายเงินเปนคาใชจายตอบแทน การถือหุนของสมาชิกได            

ดังนั้น กรณีท่ีประชุมใหญหรือคณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีมติใหจายคาตอบแทน การถือหุนใหแกสมาชิก        

จึงเขาลักษณะการจายเงินปนผลที่ไมชอบดวยกฎหมายและขอบังคับของสหกรณ

 ๒. กรณีที่สหกรณมีกําไรสุทธิประจําปไมเพียงพอที่จะจายเงินปนผลตามหุนใหแกสมาชิกในอัตราที่

พอสมควร จะตองแนะนําใหสหกรณพิจารณาจายเงินปนผลเพ่ิมจากทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล หากขอบังคับ

ของสหกรณกําหนดไว

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจงสหกรณจังหวัดแนะนําใหสหกรณถือปฏิบัติตอไป

 ขอแสดงความนับถือ

 (นายเสนอ  ชูจันทร)

 รองอธิบดี รักษาราชการแทน

 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

ที่ กษ ๑๑๑๕/๘๐๑๖ กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐  

สํานักนายทะเบียนและกฎหมาย
โทรศัพท ๐ ๒๒๘๒ ๖๕๙๕
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๕๐๔๒
E-mail :  cpd_rlo@cpd.go.th
www.cpd.go.th
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การฝากหรือลงทุนของสหกรณ

พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒

 มาตรา ๖๒ เงินของสหกรณนั้น สหกรณอาจฝากหรือลงทุนได ดังตอไปนี้

 (๑) ฝากในชุมนุมสหกรณนั้นหรือสหกรณอื่น

 (๒) ฝากในธนาคาร หรือฝากในสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแก

สหกรณ

 (๓) ซื้อหลักทรัพยของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ

 (๔) ซื้อหุนของธนาคารที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ

 (๕) ซื้อหุนของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอื่น

 (๖) ซ้ือหุนของสถาบันท่ีประกอบธุรกจิอันทาํใหเกดิความสะดวกหรอืสงเสรมิความเจรญิแกกจิการของ

สหกรณ โดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ

 (๗) ฝากหรือลงทุนอยางอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด

คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ

 - ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ เรื่อง ขอกําหนดการฝากหรือลงทุนอยางอื่น

ของสหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่  ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

 - หนังสือคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ กษ ๑๑๐๔/๑๓๖๒๒ ลงวันที่ ๒๑ 

พฤศจิกายน ๒๕๔๖ เรื่องการลงทุนในหลักทรัพยที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติให

ความเห็นชอบ

 - หนังสือคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ กษ ๑๑๐๔/๓๐๐๒ ลงวันที่ ๒๒ 

มีนาคม ๒๕๔๗ เรื่อง แจงมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติเรื่องเห็นชอบใหสหกรณ

ลงทุนในหลักทรัพยของ บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

 - หนังสือคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ กษ ๑๑๐๔/๓๐๐๑  ลงวันที่ ๒๒ 

มนีาคม ๒๕๔๗ เรือ่ง แจงมตคิณะกรรมการพฒันาการสหกรณแหงชาตเิร่ืองการลงทนุของสหกรณ

ตามโครงการธนาคารสหกรณในธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.)

นายทะเบียนสหกรณ

 - หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณที่ กษ ๐๒๑๕/๖๒๕๑ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๓๕              

เรื่อง ขอความเห็นชอบเปนกรณีพิเศษใหสหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส. ถือหุนใน

บริษัทรวมทุน

 - หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ดวนที่สุด ที่ กษ ๑๑๐๘/๑๓ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๙ เรื่องการ            

สงเสริมธุรกิจประกันชีวิตในสหกรณ
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กรมสงเสริมสหกรณ

 - หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๑๕/๐๕๙ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เรื่อง การลงทุน

ในสลากออมสินพิเศษ ๕ ป

 - หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๑๕/๑๓๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ เรื่อง การฝากหรือ

ลงทุนเงินของสหกรณในสลากออมทรัพยของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร

 - หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๑๕/๗๕๗๐ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แนวทาง

ปฏิบัติกรณีสหกรณนําเงินไปลงทุนตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒

 - หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ดวนที่สุด ที่ กษ ๑๑๑๕/๑๐๑๙๔ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การ

ลงทุนตามโครงการศูนยธุรกิจบริการชุมชนสหกรณรวมกับบริษัทเอกชน
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ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ

เรื่อง ขอกําหนดการฝากหรือลงทุนอยางอื่นของสหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๘

 ดวยคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ ไดมีมติในคราวการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ 

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘  เห็นชอบใหมีการปรับปรุงขอกําหนดการนําเงินของสหกรณฝากหรือลงทุนอยางอื่น ตาม     

พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อใหเกิดความมั่นคงกับสหกรณมากยิ่งขึ้น

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐(๗) ประกอบมาตรา ๖๒(๗) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 

๒๕๔๒ และมตคิณะกรรมการพฒันาการสหกรณแหงชาต ิในการประชุม คร้ังที ่๒/๒๕๕๘ เม่ือวนัที ่๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ จึงออกประกาศกําหนดการนําเงินของสหกรณฝากหรือลงทุนอยางอ่ืน        

ไวดงัตอไปนี้

 ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ เรื่อง ขอกําหนดการฝากหรือการ

ลงทุนอยางอื่นของสหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

 ขอ ๒ ในประกาศนี้

 “ธนาคาร” หมายความวา ธนาคารพาณิชยและธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ซึง่ประกอบกจิการ

ภายในราชอาณาจักร

 “ตราสารแสดงสิทธิในหนี้” หมายความวา ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน หุนกูที่มีหลักประกัน                

หุนกูไมดอยสิทธิ

 ขอ ๓ เงินของสหกรณอาจฝากหรือลงทุนได ดังตอไปนี้

   (๑) บัตรเงินฝากที่ธนาคารเปนผูออก

   (๒) ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเปนผูรับรอง สลักหลังหรือรับอาวัลหรือต๋ัวสัญญาใชเงินที่ธนาคาร

เปนผูสลักหลังหรือรับอาวัล โดยไมมีขอจํากัดความรับผิด

   (๓) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซึ่งมิใชรัฐวิสาหกิจเปนผูออก

   (๔) บัตรเงินฝาก  หรือใบรับเงินฝากที่ออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอรซึ่ง

สถาบันคุมครองเงินฝากประกันการชําระคืนตนเงินและดอกเบี้ย

   (๕) ตราสารแสดงสิทธิในหน้ีที่นิติบุคคลเฉพาะกิจเปนผูออกภายใตโครงการแปลงสินทรัพย
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เปนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตตามพระราชกําหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพื่อการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย พ.ศ. 

๒๕๔๐ และตราสารแสดงสิทธิในหนี้นั้นไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือตั้งแตระดับ A-ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับ

ความนาเชื่อถือที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

   (๖) หุนกูท่ีมหีลักประกัน หรอืหุนกูไมดอยสทิธิ ทีไ่ดรบัการจดัอนัดบัความนาเช่ือถอืตัง้แตระดบั 

A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย

   (๗) หนวยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

และอยูในการกํากับดูแลของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

 ขอ ๔ การนําเงินไปฝากหรือลงทุนตามขอ ๓(๗) รวมกันตองไมเกินทุนสํารองของสหกรณและตอง

ผานการอนุมัติจากที่ประชุมใหญของสหกรณกอนจึงจะดําเนินการได

 ขอ ๕ การฝากหรือลงทุนของสหกรณที่ไดดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ

แหงชาติ เรื่อง ขอกําหนดการฝากหรือลงทุนอยางอื่นของสหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๒ อยูกอนวันที่ประกาศฉบับที่ใชบังคับ 

ใหถือวาเปนการฝากหรือลงทุนตามประกาศฉบับนี้ตอไป

 ขอ ๖ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันออกประกาศเปนตนไป

 ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

 (นายปติพงศ  พึ่งบุญ ณ อยุธยา)

 รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

 ประธานกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ



ประมวลคําสั่ง ระเบียบ และขอกําหนดตามกฎหมายวาดวยสหกรณ

กรมสงเสริมสหกรณ
265

ดวนที่สุด
ที่ กษ ๑๑๐๔/๑๓๖๒๒  คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ 

 กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐

              ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๖

เรื่อง การลงทุนในหลักทรัพยที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติใหความเห็นชอบ

เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่สงมาดวย  ๑.  ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ เรื่อง ขอกําหนดการฝาก หรือลงทุน      

อยางอื่นของสหกรณ 

  ๒.  บันทึกการลงทุนในหลักทรัพยที่ คพช. เห็นชอบ

 ตามที่สหกรณออมทรัพยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จํากัด ไดขอความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการพฒันาการสหกรณแหงชาต ิในการลงทนุในหลกัทรพัยตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหง

ชาติ เรื่อง ขอกําหนดการฝากหรือลงทุนอยางอื่นของสหกรณ ขอ ๕(๖) นั้น

 คณะอนกุรรมการสงเสรมิและสนับสนนุการขยายธรุกจิของสหกรณไดพจิารณาแลว เหน็วาหลกัทรพัย

ของบริษทัไฟฟาตางๆ ทีส่หกรณออมทรพัยการไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย จาํกดั ขอลงทนุนัน้มคีวามม่ันคง และ

ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Credit Ratings) ในระดับไมตํ่ากวา A จากบริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือที่ได

รับการรับรองจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) จึงเห็นควรใหสหกรณออมทรัพยการ

ไฟฟาฯ ลงทุนได แตใหลงทุนไดเฉพาะหุนกูที่มีหลักประกันหรือหุนกูไมดอยสิทธิ์ โดยลงทุนไดไมเกินทุนสํารองของ

สหกรณและตองผานการอนุมัติจากที่ประชุมใหญของสหกรณ

 นอกจากนี้ เพื่อประโยชนของสหกรณตางๆ คณะอนุกรรมการฯ จึงเห็นชอบใหสหกรณที่มีความ

ประสงคจะลงทุนในหลักทรัพยที่มีลักษณะเชนเดียวกันกับบริษัทไฟฟาตางๆ ลงทุนในหลักทรัพยดังกลาวไดโดยตอง

ลงทุนในหุนกูที่มีหลักประกันหรือหุนกูไมดอยสิทธิ์ ที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Credit Ratings) ไมตํ่ากวา

ระดับ A จากบริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย (กลต.) โดยลงทุนไดไมเกินทุนสํารองของสหกรณและตองผานการอนุมัติจากที่ประชุมใหญของ

สหกรณ ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาสหกรณแหงชาต ิเรือ่ง ขอกาํหนดการฝากหรอืลงทนุอยางอืน่ของสหกรณ 

ขอ ๕(๖) และขอ ๖ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ไดเสนอใหคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติพิจารณา

 คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ ไดประชุมเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ไดลงมติเห็น

ชอบในหลักการใหสหกรณลงทุนในหุนกูที่มีหลักประกันหรือหุนกูไมดอยสิทธิ์ ซึ่งไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ

(Credit Ratings) ตัง้แตระดบั A ขึน้ไป จากบรษิทัจดัอนัดับความนาเชือ่ถอืทีไ่ดรบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ

ที่ กษ ๑๑๐๔/๑๓๖๒๒  คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ 

 กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐
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กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ เรื่อง                 

ขอกําหนดการฝากหรือลงทุนอยางอื่นของสหกรณขอ ๕(๖) โดยลงทุนไดไมเกินทุนสํารองของสหกรณและตองผาน

การอนุมัติจากที่ประชุมใหญ

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจงใหสหกรณจังหวัดแจงใหสหกรณตางๆ ทราบ ตอไปดวย

 ขอแสดงความนับถือ

 (ลงนาม) สุรศักดิ์ นาคสวัสดิ์

 (นายสุรศักดิ์  นาคสวัสดิ์)

 รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

 เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ

ฝายเลขานุการ

กองแผนงาน

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๘๐๕๙

โทรสาร. ๐ ๒๖๒๘ ๕๕๑๘



ประมวลคําสั่ง ระเบียบ และขอกําหนดตามกฎหมายวาดวยสหกรณ

กรมสงเสริมสหกรณ
267

บันทึก
เรื่อง การลงทุนในหลักทรัพยที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ

(คพช.) เห็นชอบสาระสําคัญ

 ๑. สํานกังานเศรษฐกิจการคลัง มีความเห็นเรื่องการลงทุนของสหกรณ ในตราสารแสดงสิทธิใ์นหนี้

ของนิติบุคคลท่ีมีความมั่นคงของรัฐหรือที่สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยถือหุน ตราสารแสดงสิทธิ์ในหนี้

ของนิติบุคคลผูมิใชธนาคารเปนผูออกหนวยลงทุน หรือใบสําคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุน ดังนี้

  ๏  ปจจุบันนี้สหกรณสามารถนําเงินของสหกรณไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพยที่มีความเสี่ยง

นอยไดอยูแลว เชน ฝากใหชมุนมุสหกรณหรอืสหกรณอืน่ ฝากในธนาคาร หรอืฝากในสถาบนัการเงนิทีมี่วตัถปุระสงค

เพือ่ใหความชวยเหลอืทางการเงนิแกสหกรณซือ้หุนของชมุนุมสหกรณหรือสหกรณอืน่ซือ้หลกัทรพัยของรฐับาลหรอื

รัฐวิสาหกิจ เปนตน ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒

  ๏  หลักทรัพยที่สหกรณขอหารือวาจะนําเงินไปลงทุนดังกลาวเปนหลักทรัพยที่ใหผลตอบแทน

สูงกวาการลงทุนประเภทอื่นๆ แตในขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงสูงดวย

  ๏  วัตถุประสงคของสหกรณ มุงเนนการสงเสริมการออมใหกูยืมเงินเพื่อชวยเหลือแกสมาชิก

เม่ือมคีวามจาํเปน โดยสหกรณไมไดมุงหวงัการแสวงหากาํไรเหมือนธรุกจิประเภทอืน่ ดังนัน้ การนาํเงินของสหกรณ

ไปลงทนุในหลกัทรพัยท่ีมคีวามเสีย่งเพ่ือแสวงหาผลตอบแทนทีส่งูเปนการนาํเงนิไปใชไมตรงกบัวตัถปุระสงคหลกัของ

สหกรณ

  ๏  การดาํเนนิงานของสหกรณนัน้ไมมีหนวยงานทีมี่ความเชีย่วชาญพิเศษในการกาํกบัดแูลดาน

การเงินการลงทนุโดยเฉพาะเหมือนกองทนุประเภทอืน่ๆ ทีอ่ยูภายใตการกาํกบัดูแลของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และจากการที่สหกรณในประเทศไทยมีจํานวนมากและมีเครือขายโยงใยถึงสังคม

ชุมชนในระดับภูมิภาค ทําใหการควบคุมดูแลใหทั่วถึงอาจทําไดคอนขางยากและหากเกิดปญหาวิกฤติดังเชนสถาบัน

การเงินแลวอาจจะกอใหเกิดผลกระทบขึ้นในวงกวาง

  ๏  การบรหิารเงนิและการลงทนุของสหกรณดําเนนิการโดยผูจดัการและคณะกรรมการสหกรณ

นั้นๆ ซึ่งสวนใหญยังขาดความชํานาญเกี่ยวกับการบริหารการลงทุนและการเงินที่มีความเสี่ยง ซึ่งแตกตางจากการ

ลงทุนของกองทุนรวมฯ ตางๆ ที่มีการบริหารกองทุนโดยผูเชี่ยวชาญดานการเงินและการลงทุนมืออาชีพโดยเฉพาะ 

ดังนั้นหากสหกรณขาดความรูความชํานาญในดานนี้อาจสงผลตอฐานะการเงินโดยรวมของสหกรณได

 ๒. ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ ๓๒/๒๕๔๔ เรื่อง การขอ

อนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนกูที่ออกใหม ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๑๔(๖) กําหนด

ใหหุนกูตองไดรบัการจดัอันดบัความนาเชือ่ถือโดยสถาบนัจดัอนัดับความนาเชือ่ถอืทีไ่ ดรบัความเหน็ชอบจากสํานกังาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

 ๓. บริษัทท่ีเปนสถาบันการจัดอันดับความนาเชื่อถือ ที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะ

กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย จํากัด
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  ๏  บริษัท ทริสเรทดิ้ง จํากัด

  ๏  บริษัท ฟทช เรทติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด

  สัญลักษณตวัอกัษรแสดงผลการจดัอนัดบัเครดิต ตามระดบัความสามารถของผูออกตราสารหนี้

ในการชาํระดอกเบีย้และคืนเงนิตนของตราสารหนีร้ะยะยาว จาํนวน ๘ อันดบั โดยเริม่จาก AAA ซึง่เปนอนัดบัเครดติ

สูงสุด จนถึง D ซึ่งเปนระดับตํ่าสุด แตละสัญลักษณมีความหมายดังนี้

 AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงตํ่าที่สุด มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินใน

เกณฑสูงสุด ความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะสงผลกระทบนอยมาก

 AA  มีความเสี่ยงตํ่ามาก มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูงมาก แต

อาจไดรับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกวาอันดับเครดิตที่อยู

ในระดับสูงกวา

 A   มีความเสี่ยงในระดับตํ่า มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูง แต

อาจไดรับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกวาอันดับเครดิตที่อยู

ในระดับสูงกวา

 BBB มคีวามเสีย่งและมคีวามสามารถในการชาํระดอกเบีย้และคืนเงนิตนในเกณฑปานกลาง ความ

ผนัผวนท่ีเกดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงทางธรุกิจและเศรษฐกจิ อาจมผีลใหความสามารถในการ

ชําระหนี้ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยูในระดับสูงกวา

 BB  มีความเสี่ยงในระดับสูง มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑต่ํากวา

ระดบัปานกลาง และจะไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจคอนขาง

ชัดเจน มีปจจัยที่คุมครองเจาหนี้ตํ่ากวาอันดับเครดิตที่อยูในระดับสูงกวา

 B  มีความเสี่ยงในระดับสูงกวา มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑตํ่า

และอาจจะหมดความสามารถในการชําระหนีไ้ดตามการเปลีย่นแปลงของสถานการณทางธุรกิจ

และเศรษฐกิจ

 C  มีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้สูงที่สุด เพราะสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตน

ตองอาศัยเงือ่นไขท่ีเอ้ืออาํนวยทางธรุกิจ เศรษฐกิจและสิง่แวดลอมอยางมาก การเปลีย่นแปลง

ของเงื่อนไขตาง ๆ จะสงผลกระทบอยางมาก 
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ดวนที่สุด
ที่ กษ  ๑๑๐๔/๓๐๐๒ คณะกรรมการการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ 

 กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐

              ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๗

เรื่อง แจงมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ เรื่อง เห็นชอบใหสหกรณลงทุนในหลักทรัพยของ           

บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อางถึง ประกาศคณะกรรมการพฒันาการสหกรณแหงชาติ เรือ่ง ขอกาํหนดการฝากหรอืลงทนุอยางอืน่ของสหกรณ

 ตามที่ บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ไดขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการ

สหกรณแหงชาติ ใหสหกรณลงทุนในหลักทรัพยของบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ไดตามประกาศ      

คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ เรื่องขอกําหนดการฝากหรือลงทุนอยางอ่ืนของสหกรณขอ ๕(๖) และ           

ขอ ๖ นั้น

 หลักทรัพยของบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ที่ขอความเห็นชอบตอ คพช. ใหสหกรณ

ลงทุนมีสาระสําคัญดังนี้

 ๑. ใบแสดงสทิธใินผลประโยชนทีเ่กดิจากหุนสามญั (DR-หุนสามญั) และใบแสดงสทิธใินผลประโยชน

ที่เกิดจากหุนกูแปลงสภาพ (DR หุนกูแปลงสภาพ) ของบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) เปนหลักทรัพย

ตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 ๒. การออก DR หุนสามญั และ DR หุนกูแปลงสภาพของ บรษัิท บางจากปโตรเลยีม จาํกัด (มหาชน) 

ครั้งนี้ เปนไปตามมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ซึ่งเห็นชอบในหลักการให

  ๒.๑ ออกและเสนอขายหุนเพิ่มทุน จํานวนไมเกิน ๓,๐๐๐ ลานบาท

  ๒.๒ ออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพ จํานวน ๔,๐๐๐ ลานบาท อายุ ๑๐ ป

 ๓. กระทรวงการคลังรบัประกนัการลงทนุตนเงนิ (Capital Protected) โดยใหสทิธแิกผูลงทนุในการ

ขายใบแสดงสิทธิ(Depository Receipt, DR) ณ ราคาเสนอขายครั้งแรกตอกระทรวงการคลัง

 คณะอนุกรรมการสงเสริมและสนับสนุนการขยายธุรกิจของสหกรณ ไดพิจารณาสาระสําคัญแลว       

เห็นวาในอนาคตรัฐบาลมีนโยบายที่จะใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการจัดจําหนายนํ้ามันของภูมิภาค ซึ่งรัฐบาลจะ

ตองค้ําจุนโรงงานของบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) เพราะเปนโรงงานเดียวของประเทศไทยและ         

หลักทรัพยนี้เปนหุนเพ่ิมทุน เพราะฉะนั้นรัฐบาลคงไมยอมใหหุนเพิ่มทุนนี้หายไปแนนอน จึงเห็นวาหุนเพิ่มทุนนี้มี

ที่ กษ  ๑๑๐๔/๓๐๐๒ คณะกรรมการการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ 

 กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐
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ความมัน่คง ชอบทีจ่ะใหสหกรณลงทนุไดตามประกาศคณะกรรมการพฒันาการสหกรณแหงชาต ิเรือ่ง ขอกาํหนดการ

ฝากหรือลงทุนอยางอื่นของสหกรณ ขอ ๕(๖) และขอ ๘

 คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ ไดประชุมเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ ไดลงมติ          

เห็นชอบใหสหกรณลงทุนในหลักทรัพยของบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ไดดังตอไปนี้

 ๑. ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหุนสามัญของบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

 ๒. ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหุนกูแปลงสภาพของบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด 

(มหาชน) 

 ทั้งนี้ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ เรื่อง ขอกําหนดการฝากหรือ

ลงทุนอยางอื่นของสหกรณ ขอ ๕(๖)และขอ ๖

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจงใหสหกรณจังหวัดแจงใหสหกรณตางๆ ทราบตอไปดวย

 ขอแสดงความนับถือ

 (ลงนาม)  สุรศักดิ์  นาคสวัสดิ์

 (นายสุรศักดิ์   นาคสวัสดิ์)

 รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

 เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ

ฝายเลขานุการ

กองแผนงาน

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๘๐๕๙

โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๕๕๑๘
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ดวนที่สุด
ที่ กษ  ๑๑๐๔/๓๐๐๑ คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ

 กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐

              ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๗

เรื่อง แจงมตคิณะกรรมการพฒันาการสหกรณแหงชาติ เรือ่ง การลงทนุของสหกรณตามโครงการธนาคารสหกรณ

ในธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณเกษตร (ธ.ก.ส.)

เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่สงมาดวย บันทึก เรื่อง สาระสําคัญของการลงทุนผานหนาตางการใหบริการของ ธ.ก.ส.

 ตามท่ีธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ไดจัดตั้งโครงการธนาคารสหกรณใน 

ธ.ก.ส. โดยเปดบริการใหสหกรณลงทุนผานหนาตาง (Window) การใหบริการ ธ.ก.ส. นั้น

 คณะอนุกรรมการสงเสริมและสนับสนุนการขยายธุรกิจของสหกรณ ไดพิจารณาในสาระสําคัญแลว

เห็นวา 

 ๑. รัฐบาลมีนโยบายใหธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณเกษตร (ธ.ก.ส.) เปนสถาบันกลางในการ

บริหารเงินใหแกสหกรณ โดยในระยะแรกใหมกีารดําเนนิการในรปูแบบการบรหิารการเงนิของสหกรณ ผาน Window 

ใน ธ.ก.ส. ดังนัน้ สาํนกังานเศรษฐกจิการคลงั จงึไดจดัประชมุเรือ่ง แนวทางการดาํเนนิงานของ ธ.ก.ส. ในการบรหิาร

เงินของสหกรณรวม ๓ คร้ัง โดยในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๖ ที่ประชุมมีมติให 

สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย นําเรื่องการลงทุนของสหกรณ ผาน Window ใน ธ.ก.ส. เสนอคณะกรรมการ

พัฒนาการสหกรณแหงชาติพิจารณาใหความเห็นชอบ

 ๒. การลงทุนตามโครงการธนาคารสหกรณใน ธ.ก.ส. เปนการบริหารเงินสหกรณ โดยใหสหกรณ

ลงทุนผานหนาตาง (Window) การใหบรกิารใน ธ.ก.ส. ได ซึง่เปนกรณทีีส่หกรณสามารถลงทนุไดอยูแลว ตามมาตรา 

๖๒(๒) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 ๓. คณะอนุกรรมการสงเสริมและสนับสนุนการขยายธุรกิจของสหกรณ จึงเห็นวาควรเสนอให          

คพช. ทราบ

ที่ กษ  ๑๑๐๔/๓๐๐๑ คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ

 กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐
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 คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ ไดประชุมเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ ไดลงมติรับ

ทราบเรือ่งโครงการธนาคารสหกรณใน ธ.ก.ส. และเหน็วาสหกรณอาจลงทุนในโครงการดงักลาวได ตามมาตรา ๖๒(๒) 

แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจงใหสหกรณจังหวัดแจงใหสหกรณตางๆ ทราบตอไปดวย

 ขอแสดงความนับถือ

 (ลงนาม)   สุรศักดิ์   นาคสวัสดิ์

 (นายสุรศักดิ์   นาคสวัสดิ์)

 รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

 เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ

ฝายเลขานุการ

กองแผนงาน

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๘๐๕๙

โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๕๕๑๘
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บันทึก
เรื่อง สาระสําคัญของการลงทุนผานหนาตาง (Window) การใหบริการของ ธ.ก.ส.

 ๑. การบริหาร Window
  มีคณะกรรมการบริหารเพื่อดูแลติดตาม และตรวจสอบการเงิน Window คณะกรรมการบริหาร
มีองคประกอบและอํานาจหนาที่ ดังนี้
  (๑) องคประกอบของคณะกรรมการบริหาร Window มีจํานวนไมเกิน ๙ คน ประกอบดวย           
ผูแทนสหกรณที่ถือหนวยลงทุนประเภทที่ ๑ จํานวน ๕ คน ผูทรงคุณวุฒิ (โดยผูแทนกระทรวงการคลัง ๑ คน และ
ผูทรงคุณวุฒิอื่น ๒ คน ) รวมจํานวน ๓ คน ฝายจัดการธนาคารสหกรณ (โดยผูแทน ธ.ก.ส.) จํานวน ๑ คน
  (๒) อํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการฯ มีดังนี้
    - กําหนดแผนการลงทุน
    - ติดตาม ดูแล การจัดการเงินของ Window
    - ตรวจสอบความถูกตองทางดานบัญชี
    - จัดสรรผลตอบแทน
    - มอบหมายใหบุคคลหรือกลุ มบุคคลดําเนินการแทนในขอบเขตอํานาจหนาที่ของ            
คณะกรรมการฯ

 ๒. การบริหารจัดการเงินใน Window
  สหกรณทกุประเภททีเ่ขารวมโครงการจะซือ้หนวยลงทนุของ Window ซึง่มีมูลคาหนวยลงทนุละ 
๑๐๐ บาท ตามความสมัครใจ (ในระยะแรกคาดวาจะมีเงินสหกรณประมาณ ๑,๐๐๐ ลานบาท) ซึ่งมีประเภทหนวย
ลงทุน เงื่อนไขการลงทุนและการกําหนดอัตราดอกเบี้ย ดังนี้
  (๑) ประเภทของหนวยลงทุน
    - หนวยลงทุนประเภทที ่๑ จาํนวน ๕๐๐ ลานบาท มีลกัษณะคลายการซือ้หุนทนุเม่ือสหกรณ
ลงทุนแลวจะไมสามารถขายคืนให Window ไดแตสามารถโอนเปลี่ยนมือได ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับผลตอบแทน
เปนเงินปนผล
    - หนวยลงทนุประเภทที ่๒ จาํนวน ๕๐๐ ลานบาท มลีกัษณะคลายการนาํเงนิไปฝากลงทนุ
แบบมีเงื่อนไขกําหนดระยะเวลาในการถือไว ๑ ป จึงจะสามารถขายคืน Window ได โดยไดรับผลตอบแทนเปน
ดอกเบี้ย ตามอัตราที่คณะกรรมการบริหาร Window กําหนด
  (๒) เงื่อนไขการลงทุน
    - สหกรณแตละแหงจะซื้อหนวยลงทุนไดไมเกินรอยละ ๒๐ ของหนวยลงทุนทั้งหมด แต
ตองซื้ออยางนอยไมตํ่ากวา ๑,๐๐๐ หนวย มูลคา ๑๐๐,๐๐๐ บาท
    - Window จะจายผลตอบแทนแกผูถือหนวยลงทุนปละ ๑ ครั้ง หลังสิ้นสุดปบัญชี
    - การโอนเปลีย่นมอืหรอืการขายคืนหนวยลงทนุจะดําเนนิการได เม่ือถือหนวยลงทนุครบ 
๓ เดือนแลว
    - Window จะรับซ้ือหนวยลงทนุคนืตามมลูคาของหนวยลงทนุ หลงัจากหักผลขาดทนุแลว
(ถามี)
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  (๓) อัตราดอกเบี้ยเงินกูใน Window เปนไปตามที่คณะกรรมการบริหาร Window กําหนด โดย
คิดอัตราดอกเบี้ยจากสหกรณชั้น ๑ ในอัตราตํ่าสุด และเพิ่มขึ้นรอยละ ๐.๕ ตอชั้น ซึ่งไดจัดชั้นสหกรณไวทั้งหมด        
๔ ชั้น ตามความเสี่ยง โดยสหกรณชั้น ๑ มีความเสี่ยงตํ่าสุด เรียงลําดับไปจนถึงสหกรณชั้น ๔ ซึ่งจะมีความเสี่ยง
สูงสุด

 ๓. การดําเนินงาน
  ธ.ก.ส. เปนผูบรหิารจดัการเงนิของ Window โดยจะนาํเงนิทีไ่ดจากการขายหนวยลงทนุทัง้ประเภท 
๑ และ ๒ ไปลงทุนหรือใหสินเชื่อแกสหกรณที่เขารวมโครงการ ตามแผนการลงทุนที่คณะกรรมการบริหารกําหนด 
อยางไรก็ตาม เพื่อการลดความเสี่ยงในการดําเนินงาน ในระยะแรกจะใหสินเชื่อเฉพาะสหกรณชั้น ๑ เทานั้น และ 
ธ.ก.ส. จะติดตาม แนะนํา และตรวจสอบการดําเนินงานของสหกรณที่ขอกูเงินจาก Window อยางใกลชิด

 ๔. การจัดสรรผลตอบแทนใน Window ประกอบดวย
  (๑) คาใชจายดําเนินงานของ Window ประมาณปละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท
  (๒) คาใชจายดําเนินงานของ ธ.ก.ส. ในการบริหารจัดการเงินของ Window ในอัตรารอยละ 
๐.๗๕ ของเงินใหสินเชื่อคงเหลือเปนรายวัน
  (๓) ผลตอบแทนแกผูถือหนวยลงทุนประเภท ๒ เทากับอัตราดอกเบี้ยฝากประจํา ๑ ป ของ
ธนาคารพาณิชย บวกเพิ่มอีกรอยละ ๑ หรือเทากับรอยละ ๒ ตอปในภาวะปจจุบัน
  (๔) เปนรายไดผลตอบแทนแก ธ.ก.ส. ผูถอืหนวยลงทนุประเภท ๑ และเงนิทนุสาํรองตามสดัสวน 
NPLs ดังนี้

ลําดับที่
เงื่อนไขจํานวน NPLs

(%) 

สัดสวนการจัดสรร 
ธ.ก.ส. : ผูถือหนวยลงทุนประเภท ๑ : 

ทุนสํารอง

๑ ๐.๐ - ๑.๐ ๒๐ : ๗๕ : ๕

๒ ๑.๑ - ๒.๐ ๑๕ : ๗๐ : ๑๕

๓ ๒.๑ – ๓.๐ ๑๐ : ๖๕ : ๒๕

๔ ๓.๑ ขึ้นไป ๕ : ๖๐ : ๓๕
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ผังการดําเนินงานการบริหาร Window

คณะกรรมการบริหาร
Window

ธนาคารสหกรณ
ใน ธ.ก.ส. (Window)

หนวยลงทุน
ประเภท 1

หนวยลงทุน
ประเภท 2

ลงทุน / ใหสินเชื่อ

รายได

คาใชจาย กําไร

คาใชจาย
ดําเนินงาน

ของ Window

จัดสรรเปน        
ผลตอบแทน       
ให ธ.ก.ส.

คาใชจาย
ดําเนินงาน
ของ ธ.ก.ส.

จัดสรรเปน
ผลตอบแทน
หนวยลงทุน
ประเภท 1

ดอกเบี้ยจาย
หนวยลงทุน
ประเภท 2

จัดสรรเปน
เงินทุนสํารอง
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ที่ กษ ๐๒๑๕/๖๒๕๑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 ถนนราชดําเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐

              ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๓๕

เรื่อง ขอความเห็นชอบเปนกรณีพิเศษใหสหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส. ถือหุนในบริษัทรวมทุน

เรียน ผูจัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร

อางถึง หนังสือ ธ.ก.ส. ดวนมาก ที่ ๑๘๓๐/๔๘๘๓ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๓๕

 ตามหนังสือที่อางถึง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ขอใหนายทะเบียนสหกรณ
พิจารณาใหความเห็นชอบเปนหลักการให สกต. เขาไปซื้อหุนในบริษัทรวมทุนที่ ธ.ก.ส. และสกต. จัดตั้งขึ้นเปนกรณี
พเิศษ และเมือ่ขอบงัคบัใหมเสรจ็สมบรูณแลวจะไดแนะนาํให สกต. ขอแกไขวตัถปุระสงคเพิม่เตมิตอไปความละเอยีด
แจงแลว นั้น

 นายทะเบียนสหกรณพจิารณาแลวเห็นชอบในหลักการให สกต. ไปซือ้หุนในบรษิทัรวมทนุไดเน่ืองจาก   
บริษัทฯ ดังกลาวจะอํานวยประโยชนแก สกต. ไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 ขอแสดงความนับถือ

 (ลงนาม) บุญเลื่อน  บุญเรือง
 (นายบุญเลื่อน บุญเรือง)
 รองนายทะเบียนสหกรณ ปฏิบัติราชการแทน
 นายทะเบียนสหกรณ

ที่ กษ ๐๒๑๕/๖๒๕๑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 ถนนราชดําเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐
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ดวนที่สุด
ที่ กษ ๑๑๐๘/๓ กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐

             ๙ ตุลาคม ๒๕๔๙ 

เรื่อง การสงเสริมธุรกิจประกันชีวิตในสหกรณ

เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่สงมาดวย   รายชื่อผูบริหารของ บริษัท สหประกันชีวิต จํากัด

 ตามที่บริษัท สหประกันชีวิต จํากัด ไดกอตั้งขึ้นโดยขบวนการสหกรณ ภายใตการสนับสนุนจาก          
กรมสงเสริมสหกรณ ไดมีการจดทะเบียนบริษัทฯ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๓๗ และไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ประกันชีวิต เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ โดยมีวัตถุประสงคดังนี้

 ๑.) เพื่อสงเสริมใหสหกรณรวมกันดําเนินธุรกิจประกันชีวิต เปนธุรกิจของสหกรณตามหลักการชวย
เหลือตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกัน

 ๒.) เพือ่สงเสรมิใหสหกรณไดรบัการคุมครองภยั และเสรมิสรางความมัน่คงในชวิีตแกสมาชกิสหกรณ
และบุคคลในครอบครัว โดยทําประกันชีวิต

 ๓.) เพือ่สงเสรมิใหมกีารประหยดัและเก็บออมทรพัยอยางสม่ําเสมอและตอเนือ่งมีหลกัประกันทีม่ัน่คง
ในการดํารงชีวิตในวัยชรา

 ปจจุบัน บริษัท สหประกันชีวิต จํากัด มีสหกรณทุกประเภทถือหุนอยูจํานวน ๒,๒๕๔ สหกรณไมมี      
เอกชนอ่ืนๆ ถือหุนแตอยางใด นับเปนบริษัทของขบวนการสหกรณอยางแทจริง แตเน่ืองจากมีมติคณะรัฐมนตรี
กําหนดใหบริษัทประกันภัย ทุกแหงตองมีทุนจดทะเบียนอยางตํ่า ๕๐๐ ลานบาท เปนเหตุใหบริษัท สหประกันชีวิต 
จํากัด จําเปนตองเรงดําเนินการเพิ่มทุนอีกประมาณ ๒๙๐ ลานบาท เพื่อใหมีเงินกองทุนครบถวนตามกฎหมาย และ
มีอัตราสวนสินทรัพยลงทุนเพียงพอตอเงินสํารองประกันภัย

 เพื่อเปนการรักษาบริษัท สหประกันชีวิต จํากัด ไวเปนสมบัติของขบวนการสหกรณตามเจตนารมณ
ของการกอต้ัง สงเสริมใหมีธุรกิจประกันภัยในสหกรณ เพื่อประโยชนดานสวัสดิการและความมั่นคงแหงชีวิตของ
สมาชิกสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณพิจารณาแลว เห็นควรใหสหกรณจังหวัดชี้แจงทําความเขาใจกับสหกรณ และ
หากสหกรณเห็นประโยชนและคุณคาของธุรกิจประกันชีวิตของขบวนการสหกรณ อาจแนะนําสหกรณใหสนับสนุน
ธุรกิจ ของ บริษัท สหประกันชีวิต จํากัด ไดดังนี้

 ๑. ซื้อหุนหรือเพิ่มหุนใน บริษัท สหประกันชีวิต จํากัด ซึ่งเปนสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทําใหเกิด
ความสะดวกหรือสงเสริมความเจริญแกกิจการของสหกรณตามมาตรา ๖๒(๖) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 
๒๕๔๒ โดยถือวานายทะเบียนสหกรณไดใหความเห็นชอบแลว

ที่ กษ ๑๑๐๘/๓ กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐
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 ๒. ใชบริการประกันชีวิตกับบริษัท สหประกันชีวิต จํากัด ในการจัดสวัสดิการคุมครองประโยชนแก
สมาชิกสหกรณ ซึ่งมีการประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ รวมท้ังการประกันสินเชื่อเพื่อบรรเทาความเสียหายของ
สหกรณและแบงเบาภาระของผูคํา้ประกนั หรอืทายาทของผูกู กรณผีูกูเงินจากสหกรณเสยีชวีติซึง่กรมสงเสรมิสหกรณ
ไดมีหนังสือ ที่ กษ ๑๑๑๐/๗๕๕๑ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๒ ใหสหกรณจังหวัดแนะนําสหกรณในเรื่องนี้แลว

 ๓. เปนสํานักงานตัวแทนของบริษัท สหประกันชีวิต จํากัด ซึ่งสหกรณจะไดรับคาตอบแทนจากการ
ดําเนินงานในรูป “คาสงเสริมการขายของสหกรณ” และ “คาบําเหน็จตัวแทนประกันชีวิต” 

 ทั้งนี้ สหกรณสามารถติดตอผูบริหารของบริษัท สหประกันชีวิต จํากัด ซึ่งรับผิดชอบในเขตพื้นที่ได
รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย และบริษัท สหประกันชีวิต จํากัด จะจัดสงเจาหนาที่ประสานงานกับสหกรณจังหวัด
อีกโสดหนึ่ง

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจงใหสหกรณจังหวัดดําเนินการตอไป

 ขอแสดงความนับถือ

 (นายบุญสง พานิชการ)
 ผูอํานวยการสํานักจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ
 รักษาราชการแทน อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
 นายทะเบียนสหกรณ

สํานักจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ
โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๕๕๒๗
โทรสาร. ๐ ๒๒๘๑ ๘๒๘๐
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/rlo Email: cpd_rlo@cpd.go.th

ที่     กษ ๑๑๑๕/๐๕๙                        วันที่      ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๓ 

เรื่อง การลงทุนในสลากออมสินพิเศษ ๕ ป

เรียน ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสหกรณ พื้นที่ ๑

 ตามหนังสือสํานักงานสงเสริมสหกรณ พื้นที่ ๑ ที่ กษ ๑๑๐๖/๑๘๙๐ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 
ขอหารอืกรณสีหกรณออมทรพัยสาํนกังานเลขานกุารกองทพับก จาํกดั จะนาํเงนิไปลงทนุในสลากออมสนิพิเศษ ๕ ป 
จะเขาขายการฝากหรือลงทุนตามความมาตรา ๖๒(๓) หรือมาตรา ๖๒(๗) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
นั้น
 นายทะเบียนสหกรณพิจารณาแลวเห็นวา
 ๑. กฎกระทรวง วาดวยการรับฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ ออกตามความใน
พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. ๒๔๘๙ ขอ ๒ กําหนดวา
  “สลากออมสนิ” หมายความวา หนงัสอืตราสารทีธ่นาคารออมสนิออกใหแกผูฝากโดยมีขอสญัญา
วา ถาหนังสือตราสารนั้นมีเลขหมายถูกเลขสลากจายคืน ธนาคารออมสินจะจายเงินใหแกผูฝากเปนจํานวนเงินตาม
ที่กําหนดไว และเมื่อหนังสือตราสารนั้นครบกําหนดอายุธนาคารออมสินจะจายเงินตนคืนพรอมดอกเบี้ย (ถามี) ให
แกผูฝาก
  “ผูฝาก” หมายความวา บุคคลที่ฝากเงินกับธนาคารออมสินโดยวิธีการซื้อสลากออมสินพิเศษที่
ธนาคารออมสินนําออกจําหนายหรือโดยไดรับการโอนกรรมสิทธิ์ และไดยึดถือครอบครองสลากออมสินพิเศษที่ระบุ
ใหใชเงินแกผูมีชื่อสลากนั้นหรือแกผูถือสลากนั้น
 ๒. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดมีคําวินิจฉัยขอกฎหมาย เรื่องเสร็จที่ ๗๕๓/๒๕๕๑ เรื่องการ
รับจํานําสลากออมสินพิเศษตามพระราชบัญญัติโรงรับจํานํา พ.ศ. ๒๕๐๕ มีความเห็นวา สลากออมสินเปนตราสาร
ที่ใชแสดงสิทธิในเงินที่ผูฝากไดฝากไวกับธนาคารออมสิน และการฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษผูฝากเงินกับ
ธนาคารออมสินจะไดรับสลากออมสินพิเศษเปนเอกสารแสดงสิทธิในเงินฝากของตนที่มีอยูกับธนาคาร
 ๓. กรณีสหกรณจะนําเงินไปลงทุนในสลากออมสินพิเศษ จึงเขาลักษณะการฝากเงินกับธนาคาร
ออมสินตามนิยามในขอ ๒ แหงกฎกระทรวงฯ ที่อางถึง ประกอบความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
จึงเขาขายการนําเงินฝากในธนาคาร ตามความมาตรา ๖๒(๒) ซึ่งสามารถกระทําไดเลย

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจงใหสหกรณทราบตอไป

 (ลงนาม)  ฉกรรจ แสงรักษาวงศ

 (นายฉกรรจ แสงรักษาวงศ)
 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
 นายทะเบียนสหกรณ
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ที่ กษ ๑๑๑๕/๑๓๒๑๘ กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐

                ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓

เรื่อง การฝากหรือลงทุนเงินของสหกรณในสลากออมทรัพยของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร

เรียน ผูวาราชการจังหวัดลําปาง

อางถึง หนังสือจังหวัดลําปาง ที่ ลป ๐๐๑๐/๑๗๗๑๘  ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๓

สิ่งที่สงมาดวย สําเนาหนังสือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรที่ กธฝ/๙๐๐๖๘ 

 ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๓

 ตามหนงัสอืทีอ่างถงึ จงัหวดัลาํปางขอหารอืกรณสีหกรณการเกษตรเพ่ือการตลาดลกูคา ธ.ก.ส. ลาํปาง 

จาํกดั จะนาํเงินไปฝากหรอืลงทนุในสลากออมทรพัยทวสิีนของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) 

จะเขาขายการนาํเงนิฝากในธนาคาร ตามมาตรา ๖๒(๒) แหงพระราชบญัญติัสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ เชนเดียวกบักรณี

สหกรณจะนําเงินไปฝากหรือลงทุนในสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสินหรือไม นั้น

 กรมสงเสริมสหกรณพิจารณาแลวเห็นวา

 ๑. ธ.ก.ส. ชีแ้จงวาการออกสลากออมทรพัย ถอืเปนการรบัฝากเงนิตามความขอบงัคบั ธ.ก.ส. ฉบบัที ่๕ 

วาดวยการรับฝากเงิน ขอ ๒(๓) ซึ่งกําหนดไว ธ.ก.ส. สามารถรับฝากเงินประเภทเงินฝากออมทรัพย ที่ตองจายคืน

เมื่อทวงถาม ซึ่งใชบัตรออมทรัพยหรือสลากออมทรัพยในการฝากและถอน โดยไมใชเช็คในการถอน ดังนั้น สลาก

ออมทรัพยจึงเปนหนังสือตราสารที่ ธ.ก.ส. ออกเปนหลักฐานแสดงสิทธิ์ในเงินที่ผูฝากไดฝากไวกับธนาคาร ซึ่งผูฝาก

จะไดรับผลตอบแทนเปนดอกเบี้ยเงินฝาก และมีสิทธิ์ไดรับเงินรางวัลตามที่ ธ.ก.ส. กําหนด

 ๒. กรณีสหกรณจะนําเงินไปฝากหรือลงทุนในสลากออมทรัพยของ ธ.ก.ส. จึงเขาขายการนําเงินฝาก

ในธนาคาร ตามความมาตรา ๖๒(๒) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งสามารถกระทําได

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

 ขอแสดงความนับถือ

 (ลงนาม) วินัย กสิรักษ

 (นายวินัย กสิรักษ)

 รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

สํานักนายทะเบียนและกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๖๕๙๕

โทรสาร. ๐ ๒๒๘๒ ๕๐๕๒

E-mail: cpd_rlo@cpd.go.th

www.cpd.go.th 

ที่ กษ ๑๑๑๕/๑๓๒๑๘ กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐
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ที่ กษ ๑๑๑๕/๗๕๗๐ กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐

            ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีสหกรณนําเงินไปลงทุนตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒

เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด

 ดวยปรากฏวาในปจจบุนัสหกรณมคีวามตองการนําเงนิไปลงทนุอยางอืน่ตามทีก่ฎหมายวาดวยสหกรณ

กําหนดใหสามารถนําเงินไปลงทุนได แตพบวามีสหกรณหลายแหงนําเงินไปลงทุนโดยไมดําเนินการใหเปนไปตาม

ความในมาตรา ๖๒ (๖) และ (๗) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ และเมื่อดําเนินการไปแลวจึงจะแจงขอ

ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณหรือคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติในภายหลังอันเขาขายเปน  

การลงทุนที่ขัดตอกฎหมายวาดวยสหกรณ

 กรมสงเสริมสหกรณพิจารณาแลว เห็นสมควรกําหนดแนวทางปฏิบัติในการนําเงินของสหกรณไป

ลงทุนตามมาตรา ๖๒ (๖) และ (๗) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหชัดเจน เพื่อใหเจาหนาที่สงเสริม

สหกรณและสหกรณถือปฏิบัติใหถูกตอง ดังนี้ 

 ๑. มาตรา มาตรา ๖๒ (๖) ซื้อหุนของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทําใหเกิดความสะดวกหรือสงเสริม

ความเจริญแกกิจการของสหกรณโดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ พิจารณาจาก

  ๑.๑ สถาบัน หมายถึง นิติบุคคลตามกฎหมายที่จัดตั้งไวกอนจะมีการขอความเห็นชอบ

  ๑.๒ ซื้อหุน หมายถึง การซื้อหุนของสถาบันที่มีทุนซึ่งแบงเปนหุน

  ๑.๓ ความสะดวก หมายถงึ ธรุกจิของสถาบนัดงักลาว ทาํใหกจิการของสหกรณเกดิความสะดวก

อยางไร ซึ่งสหกรณจะตองชี้แจงเพื่อประกอบการพิจารณาใหชัดเจน

  ๑.๔ ความเจริญ หมายถึง ธุรกิจของสถาบันดังกลาว ทําใหกิจการของสหกรณมีความเจริญ

กาวหนาอยางไร ซึ่งสหกรณจะตองชี้แจงเพื่อประกอบการพิจารณาใหชัดเจน

 เมื่อสหกรณจังหวัดท่ีไดรับมอบอํานาจในการใหความเห็นชอบตามมาตรา ๖๒ (๖) ไดรับคํารองขอ

พรอมเอกสารประกอบการพิจารณาจากสหกรณ แลวยังมีประเด็นสงสัยใดๆ สามารถแจงใหสหกรณชี้แจงหรือสง 

เอกสารเพิ่มเติมตามท่ีเห็นสมควรได และหากเห็นวาการลงทุนซื้อหุนดังกลาวไมเขาขายตาม มาตรา ๖๒ (๖)                

จะตองแจงใหสหกรณขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติตามมาตรา ๖๒ (๗)

 ๒. มาตรา ๖๒ (๗) ฝากหรือลงทุนอยางอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ (คพช.) 

กําหนด พิจารณาจาก

  ๒.๑ กรณีการลงทุนตามมาตรา ๖๒ (๗) ซึ่งเขาขายเปนการลงทุนที่ คพช. ใหความเห็นชอบใน

หลักการใหทุกสหกรณสามารถลงทุนได หรือเปนไปตามประกาศ คพช. ที่ใหลงทุนไดตามเงื่อนไขที่กําหนดใหเปน

ที่ กษ ๑๑๑๕/๗๕๗๐ กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐
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อํานาจของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณที่จะสามารถพิจารณาลงทุนไดตามที่เห็นสมควร โดยไมตองขอ            

ความเห็นชอบจาก คพช.อีก

 ๒.๒  กรณีการลงทุนที่ไมเปนไปตามมาตรา ๖๒ (๑) - (๖) และไมเขาขายตามความเห็นชอบหรือ

ประกาศ คพช. ที่ใหอํานาจกระทําได สหกรณจะตองดําเนินการขอความเห็นชอบจาก คพช. กอนจะนําเงินไปลงทุน 

และจะตองปฏิบัติตามประกาศ คพช. ซึ่งกําหนดวาการนําเงินไปฝากหรือลงทุนที่จะขอความเห็นชอบจาก คพช.       

รวมกันตองไมเกินทุนสํารองของสหกรณและตองผานการอนุมัติจากที่ประชุมใหญของสหกรณกอน

 ๓. การลงทุนตามมาตรา ๖๒ (๖) และ (๗) ที่จะตองใหนายทะเบียนสหกรณหรือ คพช. เห็นชอบ      

เสียกอนนั้น ใหแนะนําสหกรณมิใหนําเงินไปลงทุนกอนแลวจึงมาขอความเห็นชอบในภายหลัง เนื่องจากไมสามารถ

ใหความเห็นชอบลงทุนยอนหลังได ดังนั้น หากตรวจพบใหสหกรณจังหวัดในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณสั่งการ

ใหสหกรณแกไขขอบกพรองดังกลาว และถาเห็นคณะกรรมการดาํเนนิการจงใจฝาฝนกฎหมายและขอบงัคบัสหกรณ

โดยชัดแจง ใหพิจารณาใชอํานาจตามมาตรา ๒๒ (๓) และ (๔) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ ตามที่เห็น

สมควร และหากการดาํเนนิการดงักลาวเปนเหตทุาํใหสหกรณเสยีหาย ถาสหกรณไมรองทกุขหรอืฟองคด ีใหพิจารณา

ดําเนินการตามมาตรา ๒๑  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจงใหสหกรณจังหวัดดําเนินการตอไป

 ขอแสดงความนับถือ

 (นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ)

 รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

สํานักนายทะเบียนและกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๖๕๙๕

โทรสาร. ๐ ๒๒๘๒ ๕๐๔๒

E-mail: cpd_rlo@cpd.go.th

www.cpd.go.th
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ดวนที่สุด
ที่ กษ ๑๑๑๕/๑๐๑๙๔  กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐

             ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗

เรื่อง การลงทุนตามโครงการศูนยธุรกิจบริการชุมชนสหกรณรวมกับบริษัทเอกชน

เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด

 ดวยกรมสงเสริมสหกรณไดรับทราบวามีบริษัทเอกชนไดมีหนังสือเชิญชวนใหสหกรณเขารวมลงทุน 

“โครงการศนูยธรุกจิบรกิารชมุชนสหกรณ” กาํหนดใหสหกรณทีป่ระสงคจะเขารวมโครงการจะตองจดัหาพ้ืนทีร่องรบั

การกอสรางโรงภาพยนตรและบรหิารจดัการพืน้ทีโ่ดยรอบทัง้หมด ซึง่ทางบรษิทัฯ จะเปนผูลงทุนกอสรางโรงภาพยนตร 

และมีผลตอบแทนใหแกสหกรณเปนพื้นที่รานคาในอาคาร สวนแบงรายไดจากการขายตั๋วภาพยนตร และสนับสนุน

คาจางบุคลากร ท้ังนี้ บริษัทฯ จะเปนผูบริหารจัดการรายไดโครงการทั้งหมด โดยกําหนดใหสหกรณจะตองจัดทํา         

ขอตกลงเขารวมโครงการ ๑๕ ป 

 กรมสงเสรมิสหกรณพจิารณาจากลกัษณะของโครงการเชญิชวนสหกรณแลวเหน็วา การดําเนินธรุกจิ

ดังกลาวไมเขาลักษณะการทําธุรกิจรวมกับสมาชิกตามวัตถุประสงคในการจัดตั้งสหกรณและไมเปนกิจการรวมกัน

ตามประเภทของสหกรณตามมาตรา ๓๓(๑) แหงพระราชบญัญัตสิหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกบัเปนการรวมลงทนุ

กบับรษิทัหรอืผูประกอบการเอกชนโดยทัว่ไปซึง่ไมสามารถดาํเนนิธรุกจิดงักลาวไดตามมาตรา ๔๖ จงึเหน็ควรแจงให

สหกรณจังหวัดแนะนําใหสหกรณทราบและถือปฏิบัติ

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจงใหสหกรณจังหวัดดําเนินการตอไป

 ขอแสดงความนับถือ

 (นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ)

 รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

สํานักนายทะเบียนและกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๖๕๙๕

โทรสาร. ๐ ๒๒๘๒ ๕๐๔๒

E-mail: cpd_rlo@cpd.go.th

www.cpd.go.th

ที่ กษ ๑๑๑๕/๑๐๑๙๔  กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐
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การแยกสหกรณ

 พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒

 มาตรา ๙๖ การแยกสหกรณจะกระทํามิได แตถามีการเปลี่ยนแปลงเขตการปกครองทองที่หรือแบง

หนวยงาน หรือสถานประกอบการ จะแยกสหกรณก็ไดหากมีความจําเปนหรือมีเหตุใหไมสะดวกแกการดําเนินงาน

 การแยกสหกรณตามวรรคหนึ่งจะกระทําไดโดยสมาชิกของสหกรณนั้นจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหา

ของจํานวนสมาชิกท้ังหมด หรือไมนอยกวาหารอยคนลงลายมือชื่อทําหนังสือรองขอแยกสหกรณตอคณะกรรมการ

ดําเนินการสหกรณ

 ใหคณะกรรมการดาํเนนิการสหกรณเรยีกประชมุใหญภายในสามสบิวนันบัแตวนัทีไ่ดรบัคาํรองขอตาม

วรรคสอง เพือ่พจิารณาเรือ่งการแยกสหกรณ ถาทีป่ระชมุใหญไดมีมติเหน็ชอบใหแยกสหกรณ ใหพิจารณาแบงแยก

ทรัพยสิน ทุน ทุนสํารอง หนี้สิน สิทธิ และความรับผิดชอบของสหกรณตามวิธีการที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด

 การวินจิฉยัชีข้าดในเรือ่งตางๆ ของทีป่ระชมุใหญตามวรรคสาม ใหถอืเสยีงไมนอยกวาสองในสามของ

จํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกที่มาประชุม

 ถาคณะกรรมการดําเนินการสหกรณไมเรียกประชุมใหญภายในกําหนดเวลาตามวรรคสาม                    

ใหนายทะเบียนสหกรณมีอํานาจเรียกประชุมใหญภายในระยะเวลาตามที่เห็นสมควร

 นายทะเบียนสหกรณ

  - ประกาศนายทะเบียนสหกรณ เรื่อง กําหนดวิธีการพิจารณาแบงแยกทรัพยสิน ทุน ทุนสํารอง 

หนี้สิน สิทธิ และความรับผิดชอบของสหกรณ ประกาศ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓



ประมวลคําสั่ง ระเบียบ และขอกําหนดตามกฎหมายวาดวยสหกรณ

กรมสงเสริมสหกรณ
285

ประกาศนายทะเบียนสหกรณ

เรื่อง กําหนดวิธีการพิจารณาแบงแยกทรัพยสิน ทุน ทุนสํารอง

หนี้สิน สิทธิ และความรับผิดชอบของสหกรณ

 ตามที่พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกําหนดใหสหกรณสามารถแยกสหกรณได หากมีความ

จําเปนหรือมีเหตุใหไมสะดวกแกการดําเนินงาน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเขตการปกครองทองที่ หรือแบง          

หนวยงาน หรือสถานประกอบการ

 ดังนั้น เพื่อใหสหกรณที่ขอแยกมีการแบงผลประโยชน และความรับผิดที่เกี่ยวของไดอยางเหมาะสม 

จึงอาศัยตามความในมาตรา ๙๖ วรรคสาม แหงพระราชบญัญตัสิหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ และคาํสัง่นายทะเบยีนสหกรณ 

ที่ ๖๘๘/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๓ ขอ ๒.๒(๑๒) กําหนดวิธีการพิจารณาแบงแยกทรัพยสิน ทุน ทุนสํารอง 

หนี้สิน สิทธิ และความรับผิดของสหกรณไวดังตอไปนี้

 ๑. เมือ่มกีารแยกสหกรณ ใหสหกรณจดัทาํงบดลุ ถงึวนักอนวนัทีน่ายทะเบยีนสหกรณรบัจดทะเบียน

สหกรณใหมที่เกิดจากการแยก เพื่อใหผูสอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็น และใชงบดุลนี้เปนฐานในการแบง

แยกทรัพยสิน ทุน ทุนสํารอง หนี้สิน สิทธิ และความรับผิด

  กอนการจดัทาํงบดลุตามวรรคแรกสหกรณอาจตรีาคาทีด่นิ อาคาร และอปุกรณใหม ตามระเบยีบ

นายทะเบียนสหกรณวาดวยการบัญชีของสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอ ๑๓.๓

 ๒. ทรัพยสิน หนี้สิน และทุนเรือนหุน ที่เปนสิทธิและความรับผิดชอบเฉพาะตัวของสมาชิก ไดแก 

จํานวนเงินที่เปนหนี้สินของสมาชิกตอสหกรณ รวมถึงดอกเบี้ยคางชําระ คาปรับคางชําระในหนี้ทุกประเภท จํานวน

เงินรบัฝากคงเหลอืของสมาชกิตอสหกรณ รวมถงึดอกเบีย้คางจายในเงนิฝากทกุประเภท จาํนวนเงนิคาหุนทีช่าํระแลว

ของสมาชิกตอสหกรณ รวมถึงเงินปนผลตามหุนคางจาย ตลอดทั้งทรัพยสิน หนี้สินอื่นใดอันเกี่ยวของโดยตรงกับตัว

สมาชิกใหจัดสรรไปตามตัวของสมาชิกที่ขอแยกไปแตละสหกรณ

 ๓. ทรพัยสนิ หนีส้นิ และทนุซึง่เปนของสหกรณโดยรวม ใหแบงใหทกุสหกรณทีแ่ยกตามสดัสวนของ

จํานวนหุนที่แยกไปแตละสหกรณ

 ๔. ทรพัยสนิ หนีส้นิ และทุนบางรายการอาจพจิารณายกใหสหกรณใดสหกรณหนึง่ไดเพือ่ใหการแบง

ตามขอ ๓ สามารถดําเนินการไดและมีขอยุติ

 ๕. สหกรณใดไดรับทรัพยสิน หนี้สิน และทุนรายการใดไป และรายการนั้นมีภาระติดพันทั้งในสิทธิ 

และความรับผิดชอบใด ใหสหกรณนั้นรับภาระติดพันนั้นไปดวย
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 ๖. เมื่อแบงแยกทรัพยสิน หนี้สิน และทุน ตามขอกําหนด ดังกลาวขางตนแลวใหตั้งเปนงบดุลของ

แตละสหกรณ ซึ่งจะตองเกิดกรณีงบดุลไมสมดุล ยอดที่ตางกันจะปรับปรุงไดโดยการต้ังอีกสหกรณหน่ึงเปนลูกหนี้ 

หรือเจาหนี้แลวแตกรณี

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๓

 (นายบุญมี  จันทรวงศ)

 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

 รองนายทะเบียนสหกรณ ปฏิบัติการแทน

 นายทะเบียนสหกรณ
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หมวด ๓

การเลิกและชําระบัญชีสหกรณ
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การเลิกสหกรณ

 พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒

 มาตรา ๗๐ สหกรณยอมเลิกดวยเหตุหนึ่งเหตุใด ดังตอไปนี้

 (๑) มีเหตุตามที่กําหนดในขอบังคับ

 (๒) สหกรณมีจํานวนสมาชิกนอยกวาสิบคน

 (๓) ที่ประชุมใหญลงมติใหเลิก

 (๔) ลมละลาย

 (๕) นายทะเบียนสหกรณสั่งใหเลิกตามมาตรา ๗๑

 ใหสหกรณเลิกตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) แจงใหนายทะเบียนสหกรณทราบภายในสิบหาวันนับแตวัน

ที่เลิก

 ใหนายทะเบยีนสหกรณปดประกาศการเลกิสหกรณไวทีส่าํนกังานของสหกรณ ทีท่าํการสหกรณอาํเภอ

หรือหนวยสงเสริมสหกรณ และที่วาการอําเภอหรือสํานักงานเขตแหงที่ที่สหกรณนั้นตั้งอยู

 มาตรา ๗๑ นายทะเบียนสหกรณมีอํานาจสั่งเลิกสหกรณไดเมื่อปรากฏวา

 (๑) สหกรณไมเริ่มดําเนินกิจการภายในหนึ่งปนับแตวันที่จดทะเบียนหรือหยุดดําเนินกิจการติดตอกัน

เปนเวลาสองปนับแตวันที่หยุดดําเนินกิจการ

 (๒) สหกรณไมสงสําเนางบดุลและรายงานประจําปตอนายทะเบียนสหกรณเปนเวลาสามปติดตอกัน

 (๓) สหกรณไมอาจดําเนินกิจการใหเปนผลดี หรือการดําเนินกิจการของสหกรณกอใหเกิดความเสีย

หายแกสหกรณ หรือประโยชนสวนรวม

 มาตรา ๗๒ สหกรณที่ถูกสั่งเลิกตามมาตรา ๗๑ มีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ

แหงชาต ิโดยทําเปนหนงัสอืยืน่ตอนายทะเบยีนสหกรณภายในสามสบิวนันบัแตวันทีไ่ดรบัคาํสัง่ และใหนายทะเบยีน

สหกรณสงคําอุทธรณตอไปยังคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติโดยไมชักชา

 คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติใหเปนที่สุด 

 นายทะเบียนสหกรณ

 - ประกาศนายทะเบยีนสหกรณ เรือ่งอตัราเงนิปนผลตามหุนทีช่าํระแลว ในกรณเีลกิสหกรณประกาศ 

ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๓

 กรมสงเสริมสหกรณ

 - หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๐๑/๑๐๔๙๐ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๒ เรื่อง การสั่งเลิก

สหกรณ
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ประกาศนายทะเบียนสหกรณ

เรื่อง อัตราเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลว ในกรณีเลิกสหกรณ

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘๖(๒) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ นายทะเบียน

สหกรณจึงกําหนดใหสหกรณที่เลิกแลว แตยังมีทรัพยสินคงเหลือใหจายเปนเงินปนผลตามที่กําหนดในขอบังคับของ

สหกรณ เรือ่งการจาํหนายทรพัยสนิเมือ่สหกรณตองเลกิ แตตองไมเกนิอัตราเงนิปนผลทีก่าํหนดในกฎกระทรวงสาํหรบั

สหกรณแตละประเภท

 ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๓

 (นายอภิชาติ พงษศรีหดุลชัย)

 รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

 รองนายทะเบียนสหกรณ ปฏิบัติราชการแทน

 นายทะเบียนสหกรณ

 ประกาศนี้ ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ ในการประชุม              

ครั้งที่ ๒/๒๕๔๓  เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๓ 



ประมวลคําสั่ง ระเบียบ และขอกําหนดตามกฎหมายวาดวยสหกรณ

กรมสงเสริมสหกรณ
291

ที่ กษ ๑๑๐๑/๑๐๔๙๐ กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐

         ๘ ตุลาคม ๒๕๔๒

เรียน การสั่งเลิกสหกรณ

เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด

 ดวยนายทะเบยีนสหกรณ ไดกาํหนดขัน้ตอนการสัง่เลกิสหกรณ ตามมาตรา ๗๑ (๑) วากอนทีจ่ะเสนอ

นายทะเบียนสหกรณเพื่อสั่งเลิกสหกรณ ใหสหกรณจังหวัดในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ แจงเตือนสหกรณที่ไม

เริม่ดาํเนนิกจิการภายในหนึง่ปนบัแตวนัทีจ่ดทะเบยีน หรอืหยุดดําเนนิกจิการติดตอกนัเปนเวลาสองปนบัแตวนัทีห่ยดุ

ดําเนินกิจการ ใหสหกรณดําเนินกิจการตามวัตถุประสงคภายใน ๙๐ วันนับแตวันที่ครบกําหนดหนึ่งป หรือสองป      

แลวแตกรณี หากสหกรณยังละเลยไมดําเนินกิจการตามวัตถุประสงคอีก ใหรายงานนายทะเบียนสหกรณเพื่อใช

อํานาจสั่งเลิกสหกรณตอไป

  กรมสงเสริมสหกรณ จึงขอใหสหกรณจังหวัดปฏิบัติตามขั้นตอนที่นายทะเบียนสหกรณกําหนดโดย

เครงครัดดวย

 อนึ่ง คําวา “ดําเนินกิจการ” ตามนัยของกฎหมายใหหมายความวา การดําเนินงานหรือประกอบการ

ทางธุรกิจซึ่งไดกําหนดไวเปนวัตถุประสงคในการขอจัดต้ังสหกรณ เพ่ือสงเสริมผลประโยชนใหกับบรรดาสมาชิก         

ดังนั้นจะถือวาสหกรณดําเนินกิจการก็ตอเมื่อสหกรณไดมีการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางแลว         

ถาสหกรณเพยีงมกีารเรยีกชาํระคาหุนและบนัทกึรายการบญัชไีว ยงัถอืไมไดวาสหกรณไดดาํเนนิกจิการ สาํหรบัการ

หยุดดาํเนนิกจิการใหเริม่นับตัง้แตวนัท่ีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ หรอืทีป่ระชมุใหญของสหกรณแสดงเจตนา

โดยชดัแจงหรอืโดยปรยิายวาจะหยุดดาํเนนิงาน หรือหยดุการประกอบการอนัเปนธรุกจิ ซ่ึงกาํหนดไวในวตัถปุระสงค 

ถาไมอาจรูไดถึงเจตนาดังกลาว ใหนับวันที่ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญชี หรือเจาหนาที่สงเสริมสหกรณ รายงาน

โดยมีหลักฐานพอสมควรวาสหกรณหยุดดําเนินกิจการแลว

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจงใหสหกรณจังหวัดถือปฏิบัติตอไป

 ขอแสดงความนับถือ

 (ลงนาม) บุญมี  จันทรวงศ

 (นายบุญมี จันทรวงศ)

 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
สํานักงานเลขานุการกรม
โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๖๘๗๕

โทรสาร. ๐ ๒๒๘๒ ๖๐๗๘

ที่ กษ ๑๑๐๑/๑๐๔๙๐ กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐
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การชําระบัญชีสหกรณ

 พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒

 มาตรา ๗๔ การชําระบัญชีสหกรณที่ลมละลายนั้น ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยลมละลาย

 มาตรา ๗๕ การชําระบัญชีสหกรณที่เลิกเพราะเหตุอื่น นอกจากลมละลายใหที่ประชุมใหญเลือกตั้ง

ผูชําระบัญชีโดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณขึ้นทําการชําระบัญชีสหกรณภายในสามสิบวันนับแต

วันที่เลิกสหกรณ หรือนับแตวันที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติมีคําสั่งใหยกอุทธรณ แลวแตกรณี

 ในกรณีที่ที่ประชุมใหญไมเลือกตั้งผูชําระบัญชีภายในกําหนดเวลาดังกลาว หรือนายทะเบียนสหกรณ

ไมใหความเหน็ชอบในการเลอืกตัง้ผูชําระบัญช ีใหนายทะเบียนสหกรณตัง้ผูชาํระบัญชขีึน้ทาํการชาํระบัญชสีหกรณ

ได

 เมือ่นายทะเบยีนสหกรณเห็นสมควรหรอืเม่ือสมาชกิมีจาํนวนไมนอยกวาสองในสามของสมาชกิทัง้หมด

รองขอตอนายทะเบยีนสหกรณ นายทะเบยีนสหกรณจะแตงตัง้ผูชาํระบญัชคีนใหมแทนผูชาํระบญัชซีึง่ไดรบัเลอืกตัง้

หรือซึ่งไดตั้งไวก็ได

 ใหนายทะเบียนสหกรณจดทะเบียนผูชําระบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบตามวรรค

หนึ่งหรือผูชําระบัญชีซ่ึงไดรับแตงต้ังตามวรรคสองหรือวรรคสาม และใหปดประกาศชื่อผูชําระบัญชีไวที่สํานักงาน

ของสหกรณนั้น สํานักงานสหกรณอําเภอหรือหนวยสงเสริมสหกรณ และที่วาการอําเภอหรือสํานักงานเขตแหง        

ทองที่ที่สหกรณนั้นอยูภายในสิบสี่วันนับแตวันที่จดทะเบียนผูชําระบัญชี

 ผูชําระบัญชีอาจไดรับคาตอบแทนตามที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด

 มาตรา ๗๖ สหกรณนัน้แมจะไดเลกิไปแลวกใ็หพึงถอืวายังคงดํารงอยูตราบเทาเวลาทีจ่าํเปนเพ่ือการ

ชําระบัญชี

 มาตรา ๗๗ ใหผูชําระบัญชีมีหนาที่ชําระสะสางกิจการของสหกรณ จัดการชําระหน้ีและจําหนาย

ทรัพยสินของสหกรณนั้นใหเสร็จไป

 มาตรา ๗๘ เมื่อสหกรณเลิก ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณและเจาหนาที่ของสหกรณมีหนาที่

จัดการรักษาทรัพยสินทั้งหมดของสหกรณไวจนกวาผูชําระบัญชีจะเรียกใหสงมอบ

 ผูชาํระบญัชจีะเรยีกใหคณะกรรมการดําเนนิการหรอืเจาหนาทีส่หกรณสงมอบทรพัยสนิตามวรรคหนึง่

พรอมดวยสมุดบัญชี เอกสาร และสิ่งอื่นเมื่อใดก็ได

 มาตรา ๗๙ ภายในสามสบิวนันับแตวนัทีน่ายทะเบยีนสหกรณจดทะเบยีนผูชาํระบัญช ีใหผูชาํระบญัชี

ประกาศโฆษณาทางหนังสือพิมพรายวันอยางนอยสองวันติดตอกัน หรือประกาศโฆษณาทางอื่นวาสหกรณไดเลิก

และแจงเปนหนงัสือไปยงัเจาหนีท้กุคน ซึง่มชีือ่ปรากฏในสมุดบญัช ีเอกสารของสหกรณ หรอืปรากฏจากทางอืน่เพือ่

ใหทราบวาสหกรณนั้นเลิก และใหเจาหนี้ยื่นคําทวงหนี้แกผูชําระบัญชี

 มาตรา ๘๐ ผูชําระบัญชีตองทํางบดุลของสหกรณโดยไมชักชา และใหนายทะเบียนสหกรณตั้งผูสอบ

บัญชีเพื่อตรวจสอบงบดุลนั้น
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 เมื่อผูสอบบัญชีรับรองงบดุลแลว ใหผูชําระบัญชีเสนองบดุลตอที่ประชุมใหญเพื่ออนุมัติ แลวเสนอ

งบดุลนั้นตอนายทะเบียนสหกรณ

 ในกรณีที่การประชุมใหญไมครบองคประชุม ใหผูชําระบัญชีเสนองบดุลตอนายทะเบียนสหกรณเพื่อ

อนุมัติ

 มาตรา ๘๑ ผูชําระบัญชีมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้

 (๑) ดําเนินกิจการของสหกรณเทาที่จําเปนเพื่อระวังรักษาผลประโยชนของสหกรณในระหวางที่ยัง

ชําระบัญชีไมเสร็จ

 (๒) ดําเนินกิจการของสหกรณเทาที่จําเปนเพื่อชําระสะสางกิจการใหเสร็จไปดวยดี

 (๓) เรียกประชุมใหญ

 (๔) ดาํเนินการท้ังปวงเก่ียวกับคดแีพงหรอืคดอีาญา และประนปีระนอมยอมความในเรือ่งใดๆ ในนาม

สหกรณ

 (๕) จําหนายทรัพยสินของสหกรณ

 (๖) เรียกใหสมาชิกหรือทายาทของสมาชิกผูตายชําระคาหุนที่ยังชําระไมครบมูลคาของหุนทั้งหมด

 (๗) รองขอตอศาลเพ่ือส่ังใหสหกรณลมละลายในกรณีที่เงินคาหุนหรือเงินลงทุนไดใชเสร็จแลว แต

ทรัพยสินก็ยังไมเพียงพอแกการชําระหนี้สิน

 (๘) ดําเนินการอยางอื่นเทาที่จําเปนเพื่อใหการชําระบัญชีเสร็จสิ้น

 มาตรา ๘๒ ขอจํากัดอํานาจของผูชําระบัญชีอยางใดๆ หามมิใหยกขึ้นเปนขอตอสูบุคคลภายนอก          

ผูกระทําการโดยสุจริต

 มาตรา ๘๓ คาธรรมเนียม คาภาระติดพัน และคาใชจายที่ตองเสียตามสมควรในการชําระบัญชีนั้น 

ผูชําระบัญชีตองจัดการชําระกอนหนี้รายอื่น

 มาตรา ๘๔ ถาเจาหนี้คนใดมิไดทวงถามใหชําระหนี้ ผูชําระบัญชีตองวางเงินสําหรับจํานวนหนี้นั้นไว

ตอนายทะเบียนสหกรณเพือ่ประโยชนแกเจาหนี ้และใหผูชาํระบญัชมีหีนงัสอืแจงการทีไ่ดวางเงนิไปยังเจาหนีโ้ดยไม

ชักชา

 ถาเจาหนี้ไมรับเงินไปจนพนกําหนดสองปนับแตวันที่ผูชําระบัญชีวางเงินไวตอนายทะเบียนสหกรณ

เจาหน้ียอมหมดสิทธิในเงินจํานวนนั้น และใหนายทะเบียนสหกรณจัดสงเปนรายไดของสันนิบาตสหกรณแหง

ประเทศไทยใหเสร็จภายในเวลาอันสมควร

 มาตรา ๘๕ ใหผูชําระบญัชเีสนอรายงานตอนายทะเบยีนสหกรณทกุระยะหกเดอืนวาไดจดัการไปอยาง

ใดบางและแสดงใหเหน็ความเปนไปของบญัชทีีช่าํระอยูนัน้ รายงานดังกลาวนีใ้หทาํตามแบบทีน่ายทะเบยีนสหกรณ

กําหนด

 รายงานตามวรรคหนึง่ใหสมาชกิ ทายาทของสมาชกิผูตาย และเจาหน้ีทัง้หลายของสหกรณตรวจดไูด

โดยไมตองเสียคาธรรมเนียม

 ถาปรากฏขอบกพรองในการชําระบัญชี นายทะเบียนสหกรณมีอํานาจสั่งใหผูชําระบัญชีแกไขขอ

บกพรองและรายงานตอนายทะเบียนสหกรณภายในเวลาที่กําหนด
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 มาตรา ๘๖ เม่ือไดชําระหนีข้องสหกรณแลว ถามทีรพัยสินเหลอือยูเทาใดใหผูชาํระบญัชจีายตามลาํดับ

ดังตอไปนี้

 (๑) จายคืนเงินคาหุนใหแกสมาชิกไมเกินมูลคาหุนที่ชําระแลว

 (๒) จายเปนเงนิปนผลตามหุนทีช่าํระแลวแตตองไมเกนิอัตราทีน่ายทะเบยีนสหกรณกาํหนด ตามความ

เห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติสําหรับสหกรณแตละประเภท

 (๓) จายเปนเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกตามสวนธุรกิจที่สมาชิกไดทําไวกับสหกรณในระหวางปตามที่

กําหนดในขอบังคับ

 ถายังมีทรัพยสินเหลืออยูอีก ใหผู ชําระบัญชีโอนใหแกสหกรณอื่น หรือสันนิบาตสหกรณแหง

ประเทศไทย ตามมตขิองท่ีประชมุใหญ หรือดวยความเหน็ชอบของนายทะเบยีนสหกรณ ในกรณทีีไ่มอาจเรยีกประชมุ

ใหญไดภายในสามเดือนนับแตวันที่ชําระบัญชีเสร็จ

 มาตรา ๘๗ เมื่อไดชําระบัญชีกิจการของสหกรณเสร็จแลว ใหผูชําระบัญชีทํารายงานการชําระบัญชี

พรอมทั้งรายการยอของบัญชีที่ชําระนั้น แสดงวาไดดําเนินการชําระบัญชีและจัดการทรัพยสินของสหกรณไปอยาง

ใด รวมทั้งคาใชจายในการชําระบัญชีและจํานวนทรัพยสินที่จายตามมาตรา ๘๖ เสนอตอผูสอบบัญชี

 เม่ือผูสอบบญัชตีรวจสอบและรบัรองบญัชทีีช่าํระนัน้แลว ใหผูชาํระบญัชีเสนอตอนายทะเบยีนสหกรณ

ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ผูสอบบัญชีรับรองบัญชีที่ชําระนั้นเมื่อนายทะเบียนสหกรณเห็นชอบดวยแลวใหถือวา

เปนที่สุดแหงการชําระบัญชี และใหนายทะเบียนสหกรณถอนชื่อสหกรณออกจากทะเบียน

 มาตรา ๘๘ เม่ือนายทะเบียนสหกรณให ความเห็นชอบในการชําระบัญชีตามมาตรา ๘๗ แลว ให        

ผูชาํระบญัชมีอบบรรดาสมดุบัญชแีละเอกสารท้ังหลายของสหกรณทีไ่ดชาํระบญัชเีสรจ็แลวนัน้แกนายทะเบียนสหกรณ

ภายในสามสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบ

 ใหนายทะเบียนสหกรณรักษาสมุดบัญชีและเอกสารเหลานี้ไวอีกสองปนับแตวันที่ถอนชื่อสหกรณนั้น

ออกจากทะเบียน

 สมุดบัญชีและเอกสารตามวรรคหนึ่ง ใหผูมีสวนไดเสียตรวจดูไดโดยไมตองเสียคาธรรมเนียม

 มาตรา ๘๙ ในคดีฟองเรียกหนี้สินที่สหกรณ สมาชิก หรือผูชําระบัญชีเปนลูกหนี้อยูในฐานะเชนนั้น

หามมิใหฟองเมื่อพนกําหนดสองปนับแตวันที่นายทะเบียนสหกรณถอนชื่อสหกรณออกจากทะเบียน

 นายทะเบียนสหกรณ

 - คาํส่ังนายทะเบยีนสหกรณ ที ่๑๔๖/๒๕๔๖ เรือ่ง ใหผูชาํระบญัชสีหกรณดาํเนนิการชาํระบญัชีตาม  

คําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖

 - หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๑๕/๓๔ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เรื่องหลักเกณฑ

พิจารณาการเปลี่ยนตัวผูชําระบัญชี
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สําเนา
คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ  

ที่ ๑๔๖/๒๕๔๖

เรื่อง ใหผูชําระบัญชีสหกรณดําเนินการชําระบัญชีตามคําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณ

 โดยที่มีประกาศใชพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒  และเพื่อใหการชําระบัญชีสหกรณเปนไป

ตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ และสอดคลองกับภาวการณในปจจุบันเห็นสมควรใหมีคําแนะนํา

วิธีปฏิบัติในการชําระบัญชีสหกรณ

 ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖(๘) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงมีคําสั่ง 

ดังนี้

 ๑. ใหยกเลิก

  (๑) คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ ที่ ๑๗๔/๒๕๑๑ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๑ เรื่อง การชําระ

บัญชีสหกรณ

  (๒) คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ ที่ ๖๕/๒๕๓๑ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๓๑ เรื่อง มอบอํานาจให

ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ

  (๓) หนังสือกระทรวงพัฒนาการแหงชาติ ที่ พก. ๑๒๐๑/ว.๑๒๘๘ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๑๑ 

เรื่อง คําแนะนําวิธีปฏิบัติการชําระบัญชีสหกรณ

  (๔) หนังสือกระทรวงพัฒนาการแหงชาติ ท่ี พก. ๑๒๐๑/ว.๘๙๖  ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๑๒         

เรื่อง เพิ่มเติมคําแนะนําวิธีปฏิบัติการชําระบัญชีสหกรณ

 ๒. การดําเนินการชําระบัญชีสหกรณของผูชําระบัญชี ใหปฏิบัติตามคําแนะนํานายทะเบียนสหกรณ 

เรื่อง วิธีปฏิบัติในการชําระบัญชีสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๖ ทายคําสั่งนี้

 ๓. บรรดาคําสั่ง ระเบียบและคําแนะนําการชําระบัญชีที่ขัดแยงกับคําแนะนํานายทะเบียนสหกรณ 

เรื่อง วิธีปฏิบัติในการชําระบัญชีสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๖ ทายคําสั่งนี้ ใหใชคําแนะนํานี้แทน

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

 สั่ง ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๖ 

 (ลงชื่อ) เรืองชัย บุญญานันต

 (นายเรืองชัย บุญญานันต)

 รองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

 รองนายทะเบียนสหกรณ ปฏิบัติการแทน

 นายทะเบียนสหกรณ
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คําแนะนํานายทะเบียนสหกรณ
เรื่อง วิธีปฏิบัติในการชําระบัญชีสหกรณ

พ.ศ. ๒๕๔๖
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 ดวยไดมีการยกเลกิพระราชบญัญตัสิหกรณ พ.ศ. ๒๕๑๑ และประกาศใหพระราชบญัญตัสิหกรณ พ.ศ. 

๒๕๔๒ แทน ดังนั้น คําแนะนําวิธีการปฏิบัติการชําระบัญชีสหกรณตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๑๑ ที่ไดให

คําแนะนําไปแลวนั้น จําเปนตองแกไขปรับปรุงใหมใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ และการ

ดําเนินการในปจจุบัน ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงคใหการชําระบัญชีเปนไปดวยความเรียบรอยและเกิดประสิทธิภาพสม

ความมุงหมายทีท่างราชการกาํหนด รวมทัง้ใหการปฏบิตัติางๆ เกีย่วกบัการชาํระบญัชเีปนไปในแนวทางเดยีวกัน จึง

ใหคําแนะนําวิธีปฏิบัติในการชําระบัญชีสหกรณตามลําดับขั้นตอน ดังนี้

๑. เมื่อไดรับแตงตั้งใหเปนผูชําระบัญชี

 เมื่อนายทะเบียนสหกรณเห็นชอบในการเลือกตั้งผูชําระบัญชีตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง หรือนาย

ทะเบยีนสหกรณแตงต้ังผูชาํระบญัชตีามวรรคสอง หรือวรรคสามแลว นายทะเบยีนสหกรณจะจดทะเบยีนผูชาํระบญัชี

ตามมาตรา ๗๕ วรรคส่ี ใหผูชําระบัญชีปดประกาศแจงช่ือผูชําระบัญชีไวที่สํานักงานของสหกรณที่ชําระบัญชีนั้น 

สาํนกังานสหกรณอาํเภอ หรอืหนวยสงเสรมิสหกรณ และทีว่าการอาํเภอ หรอืสาํนกังานเขตแหงทองทีท่ีส่หกรณนัน้

ต้ังอยูภายในสบิสีว่นันบัแตวนัทีจ่ดทะเบยีนผูชําระบญัช ีทัง้นี ้หลงัจากทีน่ายทะเบยีนสหกรณจดทะเบยีนสหกรณจด

ทะเบยีนผูชาํระบญัชแีลว ผูชาํระบญัชจีงึจะมอีาํนาจและหนาทีใ่นฐานะผูชาํระบญัชตีามทีบ่ญัญตัไิวในพระราชบัญญัติ

สหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ และจะตองปฏิบัติการชําระบัญชี ดังตอไปนี้

 ๑.๑ รับมอบทรัพยสินพรอมดวยสมุดบัญชี เอกสารและส่ิงอื่นจากคณะกรรมการดําเนินการหรือ            

เจาหนาท่ีของสหกรณตามมาตรา ๗๘ ซึ่งผูชําระบัญชีควรเรียกใหสงมอบใหเสร็จส้ินภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่        

นายทะเบียนสหกรณจดทะเบียนผูชําระบัญชี เพื่อที่จะไดปฏิบัติงานในขั้นตอนตอไปได

 ๑.๒ ประกาศโฆษณาทางหนังสือพิมพรายวันอยางนอยสองวันติดตอกัน หรือประกาศโฆษณาทางอื่น

วาสหกรณไดเลิก เพื่อใหเจาหนี้ทราบวาสหกรณเลิกและยื่นคําทวงหนี้แกผูชําระบัญชี

 ๑.๓ ทําหนงัสอืแจงไปยงัเจาหนีท้กุคนซึง่มีชือ่ปรากฏในสมดุบญัช ีเอกสารของสหกรณหรอืปรากฏจาก

ทางอื่น เพื่อใหทราบวาสหกรณนั้นเลิก และใหเจาหนี้ยื่นคําทวงหนี้แกผูชําระบัญชี

 ทั้งนี้ การดําเนินการตาม ขอ ๑.๒ และ๑.๓ ซึ่งเปนไปตามมาตรา ๗๙ ตองดําเนินการภายใน ๓๐ วัน 

นับแตวันที่นายทะเบียนสหกรณจดทะเบียนผูชําระบัญชี

 ๑.๔ จัดทํางบการเงิน ณ วันรับมอบทรัพยสินของสหกรณโดยไมชักชา ซึ่งผูชําระบัญชีควรจัดทําให

แลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่นายทะเบียนสหกรณจดทะเบียนผูชําระบัญชี สําหรับการจัดงบการเงินดังกลาว 

ใหจัดทําเอกสารหลักฐานการดําเนินงานของสหกรณระยะเวลาตอจากวันสิ้นปทางบัญชีในงบการเงินท่ีผูสอบบัญชี

ไดแสดงความเห็นครั้งหลังสุดถึงวันรับมอบทรัพยสินโดยจัดทําตามรูปแบบงบการเงินสําหรับสหกรณประเภทนั้นๆ 

ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนดใหสหกรณถือใช เมื่อจัดทําเรียบรอยแลวตองใหผูสอบบัญชีซึ่งนายทะเบียน

สหกรณแตงตัง้ทาํกาตรวจสอบรบัรอง โดยใหผูชาํระบญัชเีสนองบการเงนิดงักลาวไปยงัผูสอบบญัช ีรวม ๓ ฉบบั (สาํหรบั

ผูสอบบญัช ี๑ ฉบับ นายทะเบียนสหกรณ ๑ ฉบับ และผูชําระบัญชี ๑ ฉบับ) และเมื่อผูสอบบัญชีไดตรวจสอบรับรอง

แลวใหคืนกลับมาใหผูชําระบัญชี ๒ ฉบับ จากนั้นใหผูชําระบัญชีเสนองบการเงินนั้นใหที่ประชุมใหญของสหกรณ

พิจารณาอนุมัติกอน แลวจึงเสนอตอนายทะเบียนสหกรณ โดยงบการเงินที่เสนอนายทะเบียนสหกรณนี้ตองมี            

คํารับรองของผูสอบบัญชี พรอมกับแสดงการอนุมัติของที่ประชุมใหญสหกรณไวดวย อยางไรก็ตาม ในกรณีที่           
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การประชุมใหญไมครบองคประชุม ใหผู ชําระบัญชีเสนองบการเงินตอนายทะเบียนสหกรณเพื่ออนุมัติตอไป          

(มาตรา ๘๐)

 อนึ่ง เมื่อผูชําระบัญชีดําเนินการครบถวนตามมาตรา ๘๐ แลว ใหผูชําระบัญชีจัดทําสําเนารายงาน

นั้นเสนอนายทะเบียนสหกรณทราบดวย

๒. การดําเนินการชําระบัญชี

 ตามมาตรา ๗๗ ของพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหผูชําระบัญชีมีหนาที่ชําระสะสางกิจการ

ของสหกรณ จัดการชําระหนี้และจําหนายทรัพยสินของสหกรณนั้นใหเสร็จไป นอกจากนี้ผูชําระบัญชียังมีอํานาจ

หนาที่ตามมาตรา ๘๑ ดังนี้

 (๑) ดาํเนนิกิจการของสหกรณเทาทีจ่าํเปนเพ่ือระวังรกัษาผลประโยชนของสหกรณในระหวางทียั่งชาํระ

บัญชีไมเสร็จ

 (๒) ดําเนินกิจการของสหกรณเทาที่จําเปนเพื่อชําระสะสางกิจการใหเสร็จไปดวยดี

 (๓) เรียกประชุมใหญ

 (๔) ดาํเนินการท้ังปวงเก่ียวกับคดแีพงหรอืคดอีาญา และประนปีระนอมยอมความในเรือ่งใดๆ ในนาม

ของสหกรณ

 (๕) จําหนายทรัพยสินของสหกรณ

 (๖) เรียกใหสมาชิกหรือทายาทของสมาชิกผูตายชําระคาหุนที่ยังชําระไมครบมูลคาของหุนทั้งหมด

 (๗) รองขอตอศาลเพื่อสั่งใหสหกรณลมละลายในกรณีที่เงินคาหุน หรือเงินลงทุนไดใชเสร็จแลว แต

ทรัพยสินก็ยังไมเพียงพอแกการชําระหนี้สิน

 (๘) ดําเนินการอยางอื่นเทาที่จําเปนเพื่อใหการชําระบัญชีเสร็จสิ้น

 ท้ังนี ้การดาํเนนิการตามหนาทีผู่ชาํระบญัชดัีงกลาวขางตนจะทาํไดภายหลงัทีผู่ชาํระบญัชไีดเสนองบ

การเงิน ณ วันรับมอบทรัพยสินของสหกรณที่ชําระบัญชีตอนายทะเบียนสหกรณแลว จากนั้นจึงดําเนินการจัดการ

เกี่ยวกับทรัพยสิน หนี้สินและทุน ดังนี้

 การจัดการเกี่ยวกับทรัพยสิน ใหดําเนินการจัดการทรัพยสินประเภทตางๆ ดังนี้

 ๑. เงนิสด ใหผูชาํระบญัชใีชจายเงนิสดของสหกรณทีช่าํระบญัชีตามความจาํเปนเพือ่การชาํระบญัชี 

สําหรับการเก็บรักษาเงินสดในมือใหเก็บรักษาไดไมเกินสหกรณละ ๑,๐๐๐ บาท ในกรณีที่มีเงินสดเกินกวาจํานวน        

ดังกลาว ใหผูชําระบัญชีนําฝากไวที่ธนาคาร

 ๒. เงินฝากธนาคาร ใหผู ชําระบัญชีนําเงินของสหกรณที่ชําระบัญชีเงินฝากไวในธนาคารที่มี

วัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณหรือในชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอื่นโดยฝากไวในนาม

ของผูชาํระบญัช ีสาํหรบัเงนิฝากธนาคารทีมี่อยูกอนการชาํระบญัช ีใหโอนชือ่ผูฝากเดมิเปนชือ่ของผูชาํระบญัช ีและ

กรณีที่สาขาธนาคารที่เปดบัญชีอยูเดิมไมสะดวกในการติดตอ และฝากถอนใหปดบัญชีเงินฝากธนาคารเดิมแลวเปด

บัญชีใหมในนามของผูชําระบัญชี
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 ๓. ลกูหนี ้ใหผูชาํระบญัชรีวบรวมหลกัฐานการเปนหนีแ้ละจดัทาํหนงัสอืทวงหนี ้จากนัน้ใหใชดุลพนิจิ

ดําเนินการตามความเหมาะสมกับสภาพของลูกหนี้ ดังนี้

  ๏  ลูกหนี้ที่คางนานใกลจะขาดอายุความ ใหผูชําระบัญชีจัดใหลูกหนี้ทําหนังสือรับสภาพหนี้

  ๏  ลูกหน้ีทีเ่ปนหนีจ้าํนวนเงนิมากและมีหลกัฐานเปนหนีค้รบถวนสมบูรณใหดาํเนนิการฟองรอง

หากพิจารณาวาคุมกับคาใชจายในการดําเนินคดี

  ๏  ลูกหนี้ที่ไมอาจชําระหน้ีคืนไดอยางสิ้นเชิง ใหพิจารณาประนีประนอมหนี้เพ่ือใหลูกหนี้ชําระ

หนี้บางสวน เพื่อใหสหกรณเสียประโยชนนอยที่สุดเทาที่จะทําได

  ๏  ลูกหน้ีระหวางดําเนินคดี ใหติดตามผลการดําเนินคดีและดําเนินการตอเพื่อใหสหกรณไดรับ

ผลประโยชนมากที่สุด

  ในการเรียกหนี้จากลูกหนี้ใหผูชําระบัญชีพยายามเรียกใหลูกหนี้ชําระหนี้ใหครบถวนหากจําเปน

ตองดําเนินคดี ก็ตองกระทําเพื่อใหมีจํานวนหนี้สูญนอยที่สุด

  กรณีที่ไดมีการติดตามใหลูกหนี้ชําระหนี้คืนถึงที่สุดแลวแตยังไดรับชําระคืนไมครบถวนเพราะ               

ลกูหนีเ้ปนบคุคลลมละลาย ลูกหนีข้าดอายุความ หลกัฐานการเปนหนีไ้มครบถวนสมบรูณหรอืตดิตอลกูหนีไ้มได ฯลฯ 

ใหปดบัญชีลูกหนี้ไปบัญชีเลิกกิจการ แลวรายงานไวในรายงานการชําระบัญชี

 ๔. สินคาคงเหลือ ใหผูชําระบัญชีตรวจสอบสภาพของสินคา และจัดการขายโดยเร็ว ทั้งนี้ การขาย

ใหทําอยางเปดเผยและตองพยายามหาทางขายใหไดราคาสูง สําหรับสินคาที่อาจขายไดหรือรวมกันขายไดในคราว

หนึ่งตั้งแต ๕๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ใหขายโดยวิธีประกวดราคาเพื่อใหไดราคาดีที่สุด

 ๕. สนิทรพัยถาวร ใหผูชาํระบญัชีตรวจสอบสภาพสนิทรพัยถาวรทีมี่อยูทัง้หมด และจดัการจาํหนาย

โดยเปดเผย และพยายามหาทางขายใหไดราคาสงู สาํหรบัสนิทรัพยถาวรรายการใดทีค่าดวาจะจาํหนายไดคราวหนึง่

ตั้งแต ๕๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ใหจําหนายโดยวิธีประกวดราคาเพื่อใหไดราคาดีที่สุด

 ๖. สินทรัพยอื่น

  ๏  เงินลงทุน ใหนําออกจําหนาย โดยอาจจําหนายคืนใหกับสถาบันที่สหกรณถือหุนหรือบุคคล

ทั่วไป พรอมรับเงินปนผลคางรับ (ถามี)

  ๏  เงนิมดัจาํ เงนิประกนั ใหขอยกเลกิภาระผกูพันตางๆ เพ่ือขอเรยีกคนืเงนิมัดจาํและเงนิประกนั

นั้นๆ ถาไมสามารถเรียกเงินคืนได ใหปดบัญชีไปบัญชีเลิกกิจการ แลวรายงานไวในรายงานการชําระบัญชี

 การจัดการเกี่ยวกับหนี้สิน ใหดําเนินการจัดการหนี้สินประเภทตางๆ ดังนี้

 ๑. เจาหนี ้ใหจดัทาํหนงัสือแจงไปยงัเจาหนีเ้พือ่ยืน่คาํทวงหนี ้พรอมทัง้ดาํเนนิการชาํระหนีแ้กเจาหนี้

ตางๆ ตามลําดับความผูกพันแหงสัญญาหรือขอตกลง

 ทั้งนี้ ผูชําระบัญชีควรใชดุลพินิจตามความเหมาะสมในการพิจารณาขอประนีประนอมกับเจาหนี้ของ

สหกรณ และในกรณีที่ทรัพยสินของสหกรณมีไมเพียงพอแกการชําระหนี้ใหผูชําระบัญชีรองขอตอศาลเพื่อสั่งให
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สหกรณลมละลาย สําหรับกรณีที่ผูชําระบัญชีไดพยายามติดตอเจาหนี้เพื่อชําระหนี้แตไมรูตัวเจาหนี้ หรือเจาหนี้ไม

ทวงถามใหชาํระหนี ้ใหผูชาํระบญัชวีางเงนิเทาจาํนวนหนีน้ัน้ไวตอนายทะเบยีนสหกรณเพ่ือประโยชนแกเจาหนี ้และ

ใหผูชาํระบญัชมีีหนงัสอืแจงการวางเงนิไปยงัเจาหนีโ้ดยไมชักชา รวมทัง้ควรประกาศเร่ืองนีไ้วทีส่าํนกังานของสหกรณ 

หนวยสงเสริมสหกรณ และที่วาการอําเภอ หรือสํานักงานเขตแหงทองที่ที่สหกรณตั้งอยู ถาหากเจาหนี้ไมรับเงินไป

จนพนกําหนดสองปนบัแตวนัทีผู่ชาํระบญัชวีางเงนิไวตอนายทะเบยีนสหกรณ เจาหนีย้อมหมดสทิธใินเงนิจาํนวนนัน้

ซึ่งจะตองจัดสงเปนรายไดของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยตอไป (มาตรา ๘๔ วรรคสอง)

 อนึง่ สาํหรบัการวางเงนิเพ่ือประโยชนแกเจาหนีน้ัน้ ในทางปฏิบตัเิพือ่ใหเกิดความสะดวกและคลองตวั

ในการดําเนินการ ใหผูชําระบัญชีวางเงินไวกับนายทะเบียนสหกรณ หรือรองนายทะเบียนสหกรณที่นายทะเบียน

สหกรณมอบหมายเพื่อจายในภายหลัง

 ๒. คาบํารุงสันนิบาตสหกรณคางจาย ใหดําเนินการชําระใหแกสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย

 ๓. หนี้สินอื่นๆ ใหปฏิบัติเชนเดียวกับเจาหนี้ในขอ ๑

 การจัดการเกี่ยวกับทุนของสหกรณ ใหดําเนินการจัดการทุนของสหกรณประเภทตางๆ ดังนี้

 ๑. ทุนเรือนหุน กรณีสหกรณมีหุนที่ชําระไมครบมูลคาและผูชําระบัญชีพิจารณาเห็นวาจําเปนตอง

เรียกชําระเพื่อใหเพียงพอแกการชําระหนี้สินหรืออื่นๆ ใหผูชําระบัญชีเรียกใหสมาชิก หรือ ทายาทของสมาชิกผูตาย

สงชาํระคาหุนท่ียังไมครบมูลคานัน้ กรณีทีไ่มไดรับชาํระใหผูชาํระบญัชปีฏบิตัเิชนเดยีวกบัลกูหนีท้ีไ่มสามารถเรยีกให

ชําระหนี้คืนได

 ทัง้นี ้นบัตัง้แตผูชําระบัญชเีริม่ทําการชาํระบญัชีจะจายคนืเงนิคาหุนแกสมาชกิผูใดไปกอนไมไดจนกวา

จะชําระบัญชีเสร็จสิ้น และเมื่อชําระบัญชีเสร็จแลว หากปรากฏมีทรัพยสินเหลืออยูใหผูชําระบัญชีจายคืนคาหุนให

แกสมาชิกหรือทายาทของสมาชิกผูตายตามมาตรา ๘๖ แตถาไมสามารถจายคืนไดภายในเวลาที่ชําระบัญชีอยู ใหผู

ชาํระบัญชีวางเงินเทาจาํนวนคาหุนทีย่งัจายคนืไมครบถวนนัน้ไวตอนายทะเบยีนสหกรณหรอืรองนายทะเบยีนสหกรณ

ทีน่ายทะเบยีนสหกรณมอบหมายเพือ่จายในภายหลงั สาํหรบักรณทีีท่รพัยสนิทีเ่หลอือยูมีมูลคานอยกวามูลคาหุนตาม

บัญชี ใหทําการเฉลี่ยทรัพยสินนั้นคืนคาหุนใหแตละหุนเทาๆกัน (มูลคาหุนที่ลดลงนี้จะเทากับจํานวนขาดทุนจาก       

การชําระบัญชี)

 นอกจากนี ้ใหผูชาํระบญัชจีดัทาํบญัชทีนุเรอืนหุนในชวงระยะเวลาทีด่าํเนนิการชาํระบญัชเีพือ่ใหทราบ

ความเคลือ่นไหวของเงนิคาหุนระหวางการชาํระบญัช ีรวมทัง้การดาํเนนิการเกีย่วกบัคาหุนของสหกรณทีช่าํระบญัชี

นั้น

 ๒. ทุนสํารอง ทุนสะสมตามระเบียบขอบังคับ ใหปดบัญชีไปบัญชีเลิกกิจการ

 ๓. กําไรสทุธิท่ียังไมไดจดัสรร รวมทัง้กําไรสทุธติามงบการเงนิ ณ วนัรบัมอบทรพัยสินใหผูชาํระบญัชี

ดําเนินการจัดสรรเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณตามกฎหมาย และสงชําระใหเรียบรอยกําไรสุทธิสวนที่เหลือใหปด

บัญชีไปบัญชีเลิกกิจการ

 ๔. เงินคางขาดทุน หากสหกรณที่ชําระบัญชีมีเงินคางขาดทุน (ขาดทุนสะสม) ใหปดบัญชีไปบัญชี

เลิกกิจการ
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 อนึ่ง ในการจัดการเก่ียวกับทรัพยสิน หนี้สินและทุนของสหกรณนั้น ผูชําระบัญชีจะตองรักษาผล

ประโยชนของสหกรณใหมากที่สุด สําหรับการจําหนายทรัพยสินของสหกรณผูชําระบัญชีตองพยายามจําหนายให

หมด เพื่อนําเงินไปใชจายเปนคาธรรมเนียม คาภาระติดพัน และคาใชจายท่ีตองเสียตามสมควรในการชําระบัญชี

นั้น ซึ่งผูชําระบัญชีตองจัดการชําระกอนหนี้รายอื่น

 กรณีที่ไดดําเนินการชําระบัญชีตามวิธีการที่ไดกลาวขางตนแลว หากปรากฏวามีทรัพยสินเหลืออยู

เทาใด ใหผูชําระบัญชีจายตามลําดับ ซึ่งเปนไปตามมาตรา ๘๖ ดังตอไปนี้

 ๑) จายคืนเงินคาหุนใหแกสมาชิกไมเกินมูลคาหุนที่ชําระแลว

 ๒) จายเปนเงนิปนผลตามหุนท่ีชาํระแลวแตตองไมเกนิอตัราทีน่ายทะเบยีนสหกรณกาํหนดตามความ

เห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติสําหรับสหกรณแตละประเภท

 ๓) จายเปนเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกตามสวนธุรกิจที่สมาชิกไดทําไวกับสหกรณในระหวางปตามที่

กําหนดในขอบังคับ

 ถายังมีทรัพยสินเหลืออยูอีก ใหผู ชําระบัญชีโอนใหแกสหกรณอื่น หรือสันนิบาตสหกรณแหง

ประเทศไทยตามมตขิองทีป่ระชมุใหญ หรอืดวยความเหน็ชอบของนายทะเบยีนสหกรณในกรณทีีไ่มอาจเรยีกประชุม

ใหญไดภายในสามเดือนนับแตวันที่ชําระบัญชีเสร็จ

 ทั้งนี้ การจายคืนเงินคาหุน เงินปนผลตามหุนและเงินเฉลี่ยคืนดังกลาว ผูชําระบัญชีจะตองจายคืนให

แกสมาชิกใหเสร็จเรียบรอย แตถาภายหลังที่ประกาศจายแลว สมาชิกผูใดไมมารับภายในระยะเวลาที่กําหนดไวใน

ประกาศ ผูชําระบัญชีจะตองวางเงินเทาจํานวนที่สมาชิกยังไมมารับนั้นไวกับนายทะเบียนสหกรณ หรือรองนาย

ทะเบียนสหกรณที่นายทะเบียนสหกรณมอบหมายเพื่อจายภายหลัง

 อน่ึง ตามความในมาตรา ๘๖ (๒) นายทะเบยีนสหกรณไดกาํหนดใหสหกรณทีเ่ลกิแลวแตยังมทีรพัยสนิ

คงเหลือ ใหจายเปนเงินปนผลตามที่กําหนดในขอบังคับของสหกรณ เรื่องการจําหนายทรัพยสินเมื่อสหกรณตองเลิก 

แตตองไมเกินอัตราเงินปนผลที่กําหนดในกฎกระทรวงสําหรับสหกรณแตละประเภท

๓. วิธีปฏิบัติทางบัญชีในการชําระบัญชี

 วิธีปฏิบัติทางบัญชีในการชําระบัญชี แบงออกเปน ๒ สวน คือ

 ๓.๑ วิธีปฏิบัติทางบัญชีในระหวางการชําระบัญชี

 ๓.๒ วิธีปฏิบัติทางบัญชีเมื่อเสร็จสิ้นการชําระบัญชี

 วธีิปฏบัิตทิางบัญชีในระหวางการชาํระบัญชี เมือ่ผูชาํระบัญชีไดดาํเนนิการชาํระบญัชโีดยการจดัการ

ทรัพยสิน หนี้สิน และทุนของสหกรณ ใหผูชําระบัญชีปฏิบัติทางบัญชีโดยบันทึกรายการทางการเงินไวในสมุดบัญชี

ของสหกรณ ดังนี้

 ๏ รายการรบัเงนิทกุประเภท (ยกเวนการรบัเงนิคาหุน การเบกิเงนิจากธนาคาร) ถือเปนรายรบัจาก

การชําระบัญชี ไดแก รายไดจากการดําเนินงาน เงินรับจากลูกหนี้ เงินรับจากการจําหนายทรัพยสิน ฯลฯ ใหบันทึก

บัญชีไวในบัญชีรับจาย กับบัญชีรายรับประเภทนั้น
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 ๏ รายการจายเงินทุกประเภท (ยกเวนการจายคืนคาหุน จายเงินฝากธนาคาร) ถือเปนรายจายจาก

การชําระบัญชี ไดแก คาใชจายดําเนินงาน คาใชจายในการชําระบัญชี จายชําระหนี้สิน (รวมการวางเงินชําระหนี้

ตามมาตรา ๘๔ ) จายชําระหนี้เงินกู ฯลฯ ใหบันทึกบัญชีไวในบัญชีรายจายประเภทนั้นๆ กับบัญชีรับจาย

 ๏ ใหผูชาํระบญัชจีดัทาํบญัชรีบัจายระหวางการชาํระบญัชเีพ่ือแสดงรายการรบัจายเงนิโดยใหเสนอ

พรอมกับรายงานผลการชําระบัญชีทุกระยะ ๖ เดือน นับแตวันที่เสนองบการเงินตอนายทะเบียนสหกรณ                  

ตามรูปแบบตอไปนี้
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บัญชีรับ-จาย

ของสหกรณ............................................................จํากัด ซึ่งอยูในระหวางการชําระบัญชี

ตั้งแตวันที่....................................ถึงวันที่....................................

วันที่ รายการ จํานวนเงิน วันที่ รายการ จํานวนเงิน

รวมรับเงินงวดนี้

เงินคงเหลือจากงวดกอน

รวม

รวมจายเงินงวดนี้     

เงินคงเหลือยกไป

รวม

 เงินคงเหลือขางตนเก็บรักษาไว ดังนี้

 ๑. ฝากไวในธนาคาร เปนเงิน ..................................... บาท

 ๒. ผูชําระบัญชีเก็บรักษาไว เปนเงิน ..................................... บาท

        รวม .................................... บาท

 ตรวจถูกตองแลว

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

 ผูชําระบัญชี

 วิธปีฏบิตัทิางบญัชเีมือ่เสรจ็สิน้การชาํระบญัช ีเมือ่ผูชาํระบญัชไีดดาํเนินการชาํระบญัชเีสรจ็สิน้แลว 

ใหผูชําระบัญชีปดบัญชีตางๆ ดังนี้

 ๏ ปดบัญชีหมวดสินทรัพย(ยกเวนบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร และบัญชีทรัพยสินรายการที่

ไมไดจําหนายแตไดโอนเปนทรัพยสินเหลือ) ไปบัญชีเลิกกิจการ

 ๏ ปดบัญชีหมวดหนี้สินเฉพาะสวนที่เจาหนี้ยกหนี้ให ไปบัญชีเลิกกิจการ

 ๏ ปดบัญชีหมวดทุนของสหกรณ (ยกเวนบัญชีทุนเรือนหุน) ไปบัญชีเลิกกิจการ

 ๏ ปดบัญชีรายรับประเภทตางๆ จากการชําระบัญชี ไปบัญชีเลิกกิจการ

 ๏ ปดบัญชีรายจายประเภทตางๆ จากการชําระบัญชี ไปบัญชีเลิกกิจการ
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 ๏ ปดบัญชีเลิกกิจการ ไปบัญชีกําไร/ ขาดทุนจากการชําระบัญชี กรณีที่มีผลขาดทุนจากการชําระ

บัญชี ใหปดบัญชีขาดทุนจากการชําระบัญชีไปบัญชีทุนเรือนหุน ในกรณีตรงกันขามหากมีผลกําไร (สวนเกิน) จาก

การชําระบัญชีก็ใหนําไปจายเปนเงินปนผลตามหุน เงินเฉลี่ยคืน และโอนใหสหกรณอื่น หรือสันนิบาตสหกรณ          

แหงประเทศไทยตอไปตามมติของที่ประชุมใหญ หรือดวยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ ในกรณีที่ไมอาจ

เรียกประชุมใหญไดภายในสามเดือนนับแตวันที่ชําระบัญชีเสร็จ

 ๏ ปดบัญชีเงินฝากธนาคาร ไปบัญชีเงินสด

 ๏ บันทึกรายการจายคืนเงินคาหุนแกสมาชิก (รวมจํานวนเงินที่วางเงินเพื่อจายภายหลัง)

 ๏ บนัทกึรายการจายสวนเกนิจากการชาํระบัญชีใหแกสมาชกิ ซ่ึงไดแก เงนิปนผลตามหุน เงนิเฉลีย่คนื

 ๏ บันทึกรายการจายเงินสวนที่เหลือจากการชําระบัญชีใหแกสหกรณอื่นหรือสันนิบาตสหกรณ         

แหงประเทศไทย

 นอกจากนี้ เมื่อผูชําระบัญชีดําเนินการชําระบัญชีเสร็จสิ้นแลวตามมาตรา ๘๗ ใหผูชําระบัญชีทํา

รายงานการชําระบญัช ีพรอมทัง้รายการยอของบญัชทีีช่าํระนัน้ แสดงวาดาํเนนิการชาํระบญัช ีและจดัการทรพัยสนิ

ของสหกรณไปอยางใด รวมท้ังคาใชจายในการชําระบัญชี และจายทรัพยสินที่เหลือจากการชําระบัญชีเสนอตอ           

ผูสอบบัญชี เมื่อผูสอบบัญชีตรวจสอบและรับรองบัญชีที่ชําระนั้นแลว ใหผูชําระบัญชีเสนอตอนายทะเบียนสหกรณ

ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ผูสอบบัญชีรับรองบัญชีที่ชําระนั้น เมื่อนายทะเบียนสหกรณเห็นชอบดวยแลวใหถือวา

เปนที่สุดแหงการชําระบัญชีและใหนายทะเบียนสหกรณถอนชื่อสหกรณออกจากทะเบียน

 ในการดําเนินการตามมาตรา ๘๗ ใหผูชําระบัญชีจัดทําบัญชีตางๆ เพื่อแสดงรายการยอของบัญชีที่

ชําระ ดังนี้

 ๑. บัญชีรับ – จาย พรอมทั้งรายละเอียดประกอบ

 ๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

 ๓. บัญชีเงินกูจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร

 ๔. บัญชีทุนเรือนหุน

 ๕. บัญชีเลิกกิจการ
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สําหรับรูปแบบ และวิธีการจัดทําบัญชีใหเปนดังตอไปนี้

สหกรณ......................................................................จํากัด

บัญชีรับ – จาย

ตั้งแตวันที่.........................................ถึงวันที่..........................................

 (๒) รายไดจากการดําเนินงาน xxxx (๓) คาใชจายดําเนินงาน xxxx

 (๔) เงินรับจากลูกหนี้ xxxx (๕) คาใชจายในการชําระบัญชี  xxxx

 (๔) เงินรับจากการจําหนายทรัพยสิน xxxx (๗) จายชําระหนี้สิน (รวมการวาง

 (๕) คาหุนเรียกชําระเพิ่มเติม xxxx   เงินชําระหนี้ตามมาตรา ๘๔) xxxx

 (๑๐) ถอนเงินจากธนาคาร xxxx (๙) จายเงินนําฝากธนาคาร xxxx

     (๑๐) จายชําระหนี้เงินกู ธกส.  xxxx

                   รวมรับ xxxx         รวมจาย xxxx

 (๑) เงินสดคงเหลือยกมาตามงบดุล xxxx (๑๑) เงินสดคงเหลือยกไป xxxx

  เมื่อเริ่มตนชําระบัญชี

    xxxx    xxxx

 (๑๔) ทรัพยสินเหลือตามมาตรา ๘๖  (๑๕) การจายทรัพยสินเหลือตามมาตรา ๘๖ xxxx

 çΩΩ - เงินสดคงเหลือ xxxx  ๑. จายใหแกสมาชิก (รวมการวางเงิน

  - ทรัพยสินอื่นๆ ที่ไมไดจําหนาย      เพื่อจายภายหลังดวย)

    แตโอนจายเปนทรัพยสินเหลือ xxxx    - คืนเงินคาหุน xxxx

          - จายเงินปนผลตามหุน xxxx

         - จายเงินเฉลี่ยคืน xxxx

     ๒. ทรัพยสินที่เหลือจากการชําระบัญชี

          - โอนใหแกสหกรณอื่นๆ xxxx

                - โอนใหแกสันนิบาตสหกรณฯ xxxx

    xxxx    xxxx



ประมวลคําสั่ง ระเบียบ และขอกําหนดตามกฎหมายวาดวยสหกรณ

กรมสงเสริมสหกรณ
308

รายละเอียดประกอบบัญชี รับ – จาย
     (บาท)

รายละเอียด ๑ รายไดจากการดําเนินงาน

  - ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกู ............................................

  - ขายสินคา ............................................

  - ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ............................................

  - รายไดเบ็ดเตล็ด ............................................

  - .......................................................... ............................................

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

รายละเอียด ๒ เงินรับจากลูกหนี้

  - ลูกหนี้เงินกู ............................................

  - ลูกหนี้การคา ............................................

  - .................................... ............................................

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

รายละเอียด ๓ เงินรับจากการจําหนายทรัพยสิน

  - ที่ดิน ............................................

  - เครื่องใชสํานักงาน ............................................

  - หุนชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย ............................................

  - ............................... ............................................

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

รายละเอียด ๔ คาใชจายดําเนินงาน

  - ดอกเบี้ยเงินกู ธ.ก.ส. ............................................

  - คาใชจายในการติดตามหนี้ ............................................

  - ..................................... ............................................

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

รายละเอียด ๕ คาใชจายในการชําระบัญชี

  - คาธรรมเนียมศาล ............................................

  - คาทนายความ ............................................

  - ........................................ ............................................

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

รายละเอียด ๖ จายชําระหนี้สิน

  - เจาหนี้การคา ............................................

  - คาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ............................................

  - ............................... ............................................

  - วางเงินชําระหนี้ตามมาตรา ๘๔ ............................................

    ............................................
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สหกรณ..................................................................จํากัด

บัญชีเงินฝากธนาคาร

ตั้งแตวันที่............................................ถึงวันที่............................................

 (๑) เงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา xxxx (๑๐) ถอนเงินจากธนาคาร xxxx

  ตามงบดุลเมื่อเริ่มตนชําระบัญชี

 (๙) เงินนําฝากธนาคาร xxxx

 (๙) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่คิดเขาบัญชีให xxxx

   xxxx   xxxx

สหกรณ..................................................................จํากัด

บัญชีเงินกูจากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ

ตั้งแตวันที่............................................ถึงวันที่............................................

 (๑๐) เงินสงชําระหนี้ ธ.ก.ส. (รวมหนี้ที่ xxxx (๑) เงินกูจาก ธ.ก.ส. คงเหลือยกมา

  ธ.ก.ส. ยอมลดให)                 ตามงบดุลเมื่อเริ่มตนชําระบัญชี xxxx

             (๙) ดอกเบี้ยเงินกูที่ ธ.ก.ส. คิดเพิ่ม

   xxxx      ในบัญชี xxxx

สหกรณ..................................................................จํากัด

บัญชีทุนเรือนหุน

ตั้งแตวันที่............................................ถึงวันที่............................................

 (๑๒) ขาดทุนจากการชําระบัญชี xxxx (๑) เงินคาหุนยกมาตามงบดุล xxxx

        เมื่อเริ่มตนชําระบัญชี

         

 (๑๓) จายคืนเงินคาหุนสมาชิก (รวมการ xxxx (๖) คาหุนเรยีกชาํระเพิม่เตมิ xxxx

  วางเงินเพื่อจายภายหลัง 

   xxxx  xxxx
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สหกรณ..................................................................จํากัด

บัญชีเลิกกิจการ

ตั้งแตวันที่............................................ถึงวันที่............................................

 (๑) ราคาทรัพยสินตามงบดุลเมื่อเริ่มตนชําระ xxxx (๑) ทุนสํารอง , ทุนตางๆ และกําไร xxxx

  บัญชี ยกเวนเงินสด, เงินฝากธนาคาร   ที่ยังไมไดจัดสรร (กรณีเงินคาง

   ทรัพยสินรายการที่ไมไดจําหนายแต   ขาดทุนลงไวในดานตรงขาม)

  โอนจายเปนทรัพยสินเหลือ)   

  สวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและ

  คาเสื่อมราคาสะสม ใหหักจากราคา

  ทรัพยสิน หรือแสดงไวในดานตรงขามก็ได

 (๓) คาใชจายดําเนินงาน xxxx (๒) รายไดจากการดําเนินงาน xxxx

 (๙) คาใชจายในการชําระบัญชี  xxxx (๔) เงินรับจากลูกหนี้ xxxx

    (๔) เงินรับจากการจําหนายทรัพยสิน xxxx

    (๘) หนี้สินที่เจาหนี้ยกให xxxx

 (๑๒) สวนเกินจากการชําระบัญชี  xxxx (๑๒) ขาดทุนจากการชําระบัญชี xxxx

   xxxx   xxxx

คําอธิบายรายการตามหมายเลขที่ปรากฏในบัญชีตางๆ ขางตน มีดังนี้

 (๑) ใหนาํตัวเลขทางดานทรพัยสนิ และดานทนุของสหกรณจากงบดุลเม่ือเริม่ตนชาํระบญัช ีซึง่เสนอ

ตอนายทะเบียนสหกรณแลวบันทึกในบัญชีตางๆ ดังนี้

  ๏ บัญชีรับ – จาย ใหบันทึกจํานวนเงินสดคงเหลือยกมาเมื่อเริ่มตนชําระบัญชีทางดานเดบิต

  ๏ บัญชเีงินฝากธนาคาร ใหบันทกึจาํนวนเงนิฝากธนาคารคงเหลอืยกมาเมือ่เริม่ตนชําระบญัชีทาง

ดานเดบิต

  ๏ บัญชีเงินกูจากธนาคารเพื่อการเกษตร ใหบันทึกจํานวนเงินกูคางชําระยกมาเมื่อเริ่มตนชําระ

บัญชีทางดานเครดิต

  ๏ บัญชีทุนเรือนหุน ใหบันทึกจํานวนเงินคาหุนยกมาเมื่อเริ่มตนชําระบัญชีทางดานเครดิต

  ๏ บัญชีเลิกกิจการ

   ดานเดบิต ใหบันทึกจํานวนเงินของทรัพยสินตางๆ ตามงบดุล เม่ือเริ่มตนชําระบัญชีเวนแต

เงนิสด เงินฝากธนาคาร ซึง่ไดบนัทกึรายการไวแลวในบญัชเีงนิสด บญัชเีงนิฝากธนาคารขางตนแลวตามลาํดับ และ
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ทรพัยสนิรายการใดทีม่ไิดจาํหนายแตโอนจายเปนทรพัยสินเหลอืรวมทัง้เงนิคางขาดทนุ(ถามี) สําหรบัคาเผือ่หนีส้งสยั

จะสูญ คาเสื่อมราคาสะสมและสํารองอื่นๆ ที่ตั้งไวเปนรายการหักกับทรัพยสิน ใหนําไปหักออกจากราคาทรัพยสิน

โดยตรงหรือแสดงไวในดานเครดิตก็ได

   ดานเครดติ ใหบนัทกึจาํนวนเงนิของรายการสวนทนุของสหกรณ ซึง่ไดแกทนุสาํรอง ทนุสะสม

ตามขอบังคับ ระเบียบและอื่นๆ กําไรรอการจัดสรร ทั้งนี้ ยกเวนทุนเรือนหุนซึ่งไดบันทึกไวแลวในบัญชีทุนเรือนหุน

 (๒) ใหบันทึกรายการรายไดจากการดําเนินงาน เชน ขายสินคา ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกู ดอกเบี้ยเงิน

ฝากธนาคาร รายไดเบ็ดเตล็ด เปนตน ในบัญชีรับ-จาย ทางดานเดบิต และบัญชีเลิกกิจการทางดานเครดิต

 (๓) ใหบันทึกรายการคาใชจายดําเนินงาน เชน ดอกเบ้ียจาย คาใชจายทั่วไป เปนตน ในบัญชีเลิก

กิจการทางดานเดบิต และบัญชีรับ จายทางดานเครดิต

 (๔) ใหบนัทกึรายการเงนิรบัชาํระหนีจ้ากลกูหนี ้และเงนิรบัจากการจาํหนายทรพัยสนิในบญัชรัีบ-จาย

ทางดานเดบิต และบัญชีเลิกกิจการทางดานเครดิต

 (๕) ใหบันทึกรายการคาใชจายในการชําระบัญชีตามมาตรา ๘๓ ของพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 

๒๕๔๒ ในบัญชีเลิกกิจการทางดานเดบิต และบัญชีรับ-จายทางดานเครดิต

 (๖) ใหบนัทกึรายการรบัเงินคาหุนทีเ่รยีกใหสมาชกิท่ีชาํระไมครบมูลคามาชาํระเพ่ิมเติมในบญัชีรบั-จาย

ทางดานเดบิต และบัญชีทุนเรือนหุนทางดานเครดิต

 (๗) ใหบันทึกรายการจายเงินชําระหนี้สิน รวมทั้งการวางเงินชําระหนี้ตามมาตรา ๘๔ ของพระราช

บัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ ในบัญชีรับ-จายทางดานเครดิต เวนแตรายการเงินนําสงชําระหนี้ ธ.ก.ส. ใหปฏิบัติตาม

ขอ (๑๐) ซึ่งจะไดอธิบายตอไป

 (๘) ใหบันทึกรายการหนี้สินที่เจาหนี้ยกให ในบัญชีเลิกกิจการทางดานเครดิต

 (๙) ใหบนัทกึรายการจายเงนิเพือ่ฝากธนาคาร ในบญัชเีงนิฝากธนาคารทางดานเดบติและบญัชรีบั-จาย

ทางดานเครดิต พรอมกับใหนําดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ธนาคารคิดเขาบัญชีใหสําหรับชวงระยะเวลาชําระบัญชี

ทั้งหมดมาแสดงรายการไวทางเดบิตดวย

 (๑๐) ใหบนัทึกรายการเบกิถอนจากธนาคาร ในบญัชรีบั-จายทางดานเดบติ และบญัชเีงนิฝากธนาคาร

ทางดานเครดิต รวมทั้งบันทึกรายการเงินนําสงชําระหนี้ ธ.ก.ส. ในบัญชีเงินกูจากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ ทางดาน

เดบติ และบญัชรีบั-จาย ทางดานเครดติ สวนหนีท้ี ่ธ.ก.ส. ยอมลดให(ถาม)ี ใหบนัทกึรายการในบญัชเีงนิกูจากธนาคาร

เพื่อการเกษตรฯ ทางดานเดบิต และบัญชีเลิกกิจการทางดานเครดิต โดยรวมไวในรายการ “หนี้สินที่เจาหนี้ยกให” 

พรอมกบัใหนาํดอกเบีย้เงนิกูที ่ธ.ก.ส. คดิเพิม่ไวในบญัชเีงนิกูสาํหรับชวงระยะเวลาชาํระบญัชท้ัีงหมดมาแสดงรายการ

ไวทางดานเครดิตของบัญชีเงินกูจากธนาคารเพื่อการเกษตรฯดวย

 (๑๑) ใหบนัทกึจาํนวนเงนิสดคงเหลอืยกไปในบญัชรีบั-จาย ซึง่คาํนวณไดจากยอดรวมรบับวกเงนิสด

คงเหลือยกมาตามงบดุลเมื่อเริ่มตนชําระบัญชี แลวหักดวยยอดรวมจาย

 (๑๒) ใหคาํนวณหาผลตางในบัญชเีลกิกจิการ เพือ่ทราบผลกาํไรหรอืขาดทนุจากการชาํระบญัช ีกรณี

ท่ียอดรวมทางดานเดบิตสูงกวายอดรวมทางดานเครดิต ใหแสดงผลตางไวในบัญชีเลิกกิจการเปนขาดทุนจากการ
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ชําระบัญชี ซึ่งในกรณีนี้ ใหนําจํานวนเงินขาดทุนจากการชําระบัญชีแสดงไวในบัญชีทุนเรือนหุนทางดานเดบิตดวย 

ในกรณีตรงกันขามหากยอดรวมทางดานเครดิตสูงกวายอดรวมทางดานเดบิต ใหเพียงแสดงผลตางไวในบัญชีเลิก

กจิการเปนสวนเกนิจากการชาํระบญัช ีซึง่จะไดนาํไปจายเปนเงนิปนผลตามหุน เงนิเฉลีย่คืน และโอนใหสหกรณอ่ืน

หรือสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยตอไปตามมติที่ประชุมใหญของสหกรณ หรือดวยความเห็นชอบของ               

นายทะเบียนสหกรณ ในกรณีที่ไมอาจเรียกประชุมใหญไดภายในสามเดือนนับแตวันที่ชําระบัญชีเสร็จ

 (๑๓) ใหบันทึกจํานวนเงินที่จายคืนเงินคาหุนแกสมาชิก (รวมทั้งการวางเงินเพื่อจายภายหลัง) ใน

บัญชีเงินทุนเรือนหุน ซึ่งคํานวณไดจากเงินคาหุนยกมาตามงบดุลเมื่อเริ่มตนชําระบัญชี บวกคาหุนที่เรียกชําระเพิ่ม

เติม หักดวยขาดทุนจากการชําระบัญชี

 (๑๔) ทายบัญชีรับ-จายทางดานเดบิต ใหแสดงทรัพยสินเหลือตามมาตรา ๘๖ แหงพระราชบัญญัติ

สหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งไดแก

   ๏ เงินสดคงเหลือ ใหนํายอดเงินสดคงเหลือยกไปตาม (๑๑) ในบัญชีรับจายมาแสดงไว

   ๏ ทรพัยสนิอืน่ทีไ่มไดจาํหนาย ใหนาํยอดตามบญัชขีองทรพัยสนิอืน่ซึง่ไมไดจาํหนายทีป่รากฏ

ในงบดุลเมื่อเริ่มตนชําระบัญชีมาแสดงไว

 (๑๕) ทายบัญชีรับ-จายทางดานเครดิต ใหแสดงรายการจายทรัพยสินเหลือ ดังนี้

   ๏ จายคืนเงินคาหุนแกสมาชิก (รวมการวางเงินเพื่อจายภายหลัง) จํานวนเงินจากบัญชี            

ทุนเรือนหุนตาม (๑๓) ซึ่งในกรณีที่ไมมีเงินคาหุนก็ไมตองแสดงรายการนี้

   ๏ สวนเกนิจากการชาํระบญัช ีจาํนวนเงนิจากบญัชเีลกิกจิการตาม (๑๒) แยกออกเปนรายการ

จายเงินปนผลตามหุน เงินเฉลี่ยคืน โอนใหแกสหกรณอื่นและสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย

หมายเหตุ

 ๑. ในบัญชีเลิกกิจการ ยอมขาดทุนจากการชําระบัญชีเปนจํานวนไมเกินกวาเงินคาหุนที่ชําระทั้งสิ้น 

หากสหกรณไมมีเงินคาหุนจะไมมีรายการขาดทุนจากการชําระบัญชี

 ๒. ในบัญชีเลิกกิจการ สวนเกินจากการชําระบัญชีรวมกับคาหุนที่ชําระทั้งสิ้นจะเปนจํานวนเทากับ

ทรัพยสินเหลือ ในกรณีที่ไมมีเงินคาหุน ทรัพยสินที่เหลือทั้งสิ้น คือ สวนเกินจากการชําระบัญชี 
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๔. รายงานการชําระบัญชี

 การรายงานการชําระบัญชี แบงออกเปน ๒ สวน คือ

 ๔.๑  รายงานความเคลื่อนไหวระหวางการชําระบัญชี

 ๔.๒  รายงานเมื่อเสร็จสิ้นการชําระบัญชี

 รายงานความเคลื่อนไหวระหวางการชําระบัญชี ในการดําเนินการชําระบัญชีนั้นนับแตวันที่ผูชําระ

บญัชีไดเสนองบการเงนิ ณ วนัรบัมอบทรพัยสนิตอนายทะเบียนสหกรณแลวตามพระราชบญัญตัสิหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒  

มาตรา ๘๕ กําหนดใหผูชาํระบัญชเีสนอรายงานตอนายทะเบยีนสหกรณทกุระยะหกเดอืนวาไดจดัการไปอยางใดบาง 

และแสดงใหเห็นความเปนไปของบัญชีที่ชําระอยูนั้น

 ในการจดัทาํรายงานความเคลือ่นไหวผลการชาํระบญัชทีกุระยะ ๖ เดอืน นบัแตวนัทีเ่สนองบการเงนิ

เสนอตอนายทะเบียนสหกรณ ใหมีหัวขอรายงาน ดังนี้

 ๑. การเรียกหนี้สินคืน ใหรายงานวาสหกรณมีลูกหนี้จํานวนเทาใด เรียกคืนไดเทาใดและยังเรียกคืน

ไมไดเทาใด เพราะเหตุใด หากการเรียกหนี้สินตองมีการดําเนินคดีทางศาลก็ใหรายงานชี้แจงดวย

 ๒. การชําระหนี้ ใหรายงานวาสหกรณมีเจาหนี้อยูกี่ราย เปนเงินเทาใด ไดชําระแลวเทาใด หากได

ทําการประนีประนอมหนี้กับเจาหนี้ก็ใหแจงจํานวนเงินที่จะตองชําระตามที่ไดตกลงไว

 ๓. การจัดการทรัพยสิน ใหรายงานวาทรัพยสินของสหกรณรวมท้ังเงินลงทุนถือหุนในกิจการตางๆ 

แตละรายการ ไดดาํเนนิการจําหนายจายโอนไปดวยวธิใีด ไดราคาเทาใด สงูหรอืตํา่กวาราคาเดมิเทาใด และทรพัยสนิ

ใดยังจําหนายไมได รวมราคาเทาใด

 ๔. อุปสรรคในการชําระบัญชี ใหชี้แจงอุปสรรคที่ทําใหการชําระบัญชียังไมเสร็จสิ้นและแนวทาง

แกไข

 ๕. กําหนดเวลาในการชําระบัญชี ใหประมาณหรือคาดหมายวาจะสามารถชําระบัญชีไดเสร็จ

เรียบรอยเมื่อใด

 ๖. อื่นๆ ใหรายงานถึงสิ่งตางๆ ที่ผูชําระบัญชีเห็นวาควรจะรายงานใหทราบ

 รายงานเมื่อเสร็จสิ้นการชําระบัญชี

 เมื่อผูชําระบัญชีไดดําเนินการชําระบัญชีเสร็จสิ้นแลว ใหผูชําระบัญชีจัดทํารายงานการชําระบัญชี

เสนอตอนายทะเบียนสหกรณ โดยใหมีหัวขอรายงานดังนี้

 ๑. สหกรณที่ชําระบัญชี ใหระบุชื่อสหกรณ ประเภทสหกรณ เลขทะเบียน วันที่จดทะเบียน ที่ตั้ง

สํานักงาน และจํานวนสมาชิก ณ วันที่เลิกสหกรณ

 ๒. วันท่ีไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปนผูชําระบัญชี ใหรายงานวานายทะเบียนสหกรณไดแตงตั้งผู

ชําระบัญชีตามคําสั่งที่เทาใด วัน เดือน ปใด หรือใหความเห็นชอบตามหนังสือขอความเห็นชอบวัน เดือน ปใด

 ๓. การจดทะเบียนผูชําระบัญชี ใหรายงานวานายทะเบียนสหกรณไดจดทะเบียนผูชําระบัญชีตาม

หนังสือที่เทาใด วัน เดือน ปใด และผูชําระบัญชีไดรับทราบเมื่อใด
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 ๔. การประกาศโฆษณาหนงัสอืพิมพรายวนัหรอืโดยวธิอ่ืีน ใหรายงานวาไดประกาศใหเจาหนีท้ราบ

การชําระบัญชี และใหยื่นคําทวงหนี้ตอผูชําระบัญชีในหนังสือพิมพรายวันชื่ออะไร เมื่อวัน เดือน ปใด นอกจากนั้น

ไดกระทําโดยวิธีอื่นอยางใดบาง  

 ๕. การจัดงบการเงินตามมาตรา ๘๐ ใหรายงานวาไดจัดทํางบการเงิน ณ วัน เดือน ปใด เพื่อให        

ผูสอบบัญชีตรวจสอบรับรอง และผูสอบบัญชีไดตรวจสอบรับรองเมื่อวัน เดือน ปใด รวมทั้งไดนํางบการเงินที่ผูสอบ

บัญชีตรวจสอบรับรองแลวนั้นเสนอตอที่ประชุมใหญเพื่ออนุมัติเมื่อวัน เดือน ปใด และยื่นงบการเงินนั้นตอ              

นายทะเบียนสหกรณโดยหนังสือที่เทาใด วัน เดือน ปใด

 ๖. เวลาที่ใชในการชําระบัญชี ใหรายงานวาไดเริ่มลงมือทําการชําระบัญชีเมื่อวัน เดือน ปใด และ

เสรจ็เม่ือวนั เดอืน ปใด (ใหถอืวนัรบัทราบการจดทะเบยีนผูชําระบญัชขีองนายทะเบยีนสหกรณเปนเริม่ลงมอืทาํการ

ชําระบัญชี และวันเสนอรายงานฉบับนี้เปนวันเสร็จสิ้นการชําระบัญชี) รวมระยะเวลาที่ใชในการชําระบัญชีเทาใด

 ๗. วิธีดําเนินการชําระบัญชี ใหรายงานถึงสิ่งซึ่งไดดําเนินการชําระบัญชีไปแลวในขอตอไปนี้

  ๏ การเรียกหนี้สิน มีลูกหนี้อยูเทาใด ไดรับชําระคืนจํานวนเทาใด เรียกคืนไมไดเทาใด เพราะ

เหตุใด ถาหากการเรียกหนี้ตองมีการดําเนินคดีทางศาลใหรายงานไวโดยละเอียด

  ๏ การชําระหนี้ มีเจาหนี้อยูเทาใด ทําการประนีประนอมหนี้ไดเทาใดคงเหลือตองชําระเทาใด 

ชําระไดหมดหรือไม ถาชําระไดไมหมดใหรายงานจํานวนหนี้ที่คาง พรอมดวยเหตุผล

  ๏ การจดัการทรพัยสนิ ทรพัยสนิของสหกรณทีช่าํระบญัชนีัน้มีอะไรบางใหแจงราคาเปนรายการ 

และไดจัดการไปโดยวิธีใด ไดราคาเทาใด สูงหรือตํ่ากวาราคาในบัญชีเทาใด สําหรับเงินลงทุนถือหุนในกิจการตางๆ 

ใหรายงานผลการจัดการไวดวย

  ๏ กจิการอยางอืน่ทีจ่าํเปน ถามีกจิการอยางอืน่ทีจ่าํเปนซึง่ตองกระทาํใหรายงานผลการดําเนนิ

การไวดวย เชน การไถถอนจํานอง เปนตน

  ๏ คาใชจายในการชําระบัญชี ใหชี้แจงลักษณะของคาใชจายที่เกี่ยวของกับการชําระบัญชี            

ใหทราบ

 ๘. ผลการชาํระบญัช ีใหรายงานวาเมือ่ใดชาํระหนีสิ้นเสรจ็สิน้แลว สหกรณทีช่าํระบญัชยีงัมทีรัพยสิน

เหลอือยูอกีเปนจาํนวนเทาใด โดยแยกรายละเอยีดทรพัยสินแตละประเภทใหชดัเจน เชน เงนิสดเกบ็รกัษาไวทีผู่ชาํระ

บญัชีเทาใด ฝากไวทีธ่นาคารใดจาํนวนเทาใด มทีรพัยสนิอืน่อะไรบางทีไ่มไดจาํหนายแตโอนจายไปเปนจาํนวนเทาใด

 มีหุนของสมาชิกอยูเทาใด สามารถจายคืนไดเต็มมูลคาหรือไม เงินสดที่มีอยูพอใชคืนเงินคาหุนหรือ

ไม หากไมพอยงัขาดอกีเทาไหร สรปุแลวแตละหุนไดรบัเงนิคาหุนๆ ละเทาใด และไดจายคาหุนคนืไปแลวกีหุ่น จาํนวน

เงินเทาใด คงเหลืออีกกี่หุน เปนเงินเทาใด

 ผูชําระบัญชีไดวางเงินเพ่ือจายแกเจาหนี้ที่ยังมิไดทวงถามใหชําระหน้ี และเพื่อจายคืนคาหุนใหแก

สมาชิกไวตอนายทะเบยีนสหกรณ หรอืรองนายทะเบยีนสหกรณทีน่ายทะเบยีนสหกรณมอบหมายเปนจาํนวนเทาใด 

เมื่อวัน เดือน ปใด สําหรับเงินปนผลตามหุนและเงินเฉลี่ยคืน ก็ใหรายงานในทํานองเดียวกัน
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 อนึ่ง การปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรักษาเงินดังกลาว ใหปฏิบัติตามขอบังคับวาดวยการฝากและถอนคืน

เงินตอกระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๔๙๕

 ๙. ทรัพยสินเหลือจากการชําระบัญชี ใหรายงานวาเมื่อไดจัดการจายทรัพยสิน รวมทั้งการวางเงิน

ตามขอ ๘ เสร็จสิ้นแลว สหกรณที่ชําระบัญชีนั้นมีทรัพยสินเหลืออีกหรือไม ถามีมีจํานวนเทาใดที่ประชุมใหญครั้งที่

เทาใด วนั เดอืน ปใด ไดมมีตใิหโอนทรพัยสนินีต้ามมาตรา ๘๖ อยางไร ถาไมอาจเรยีกประชมุใหญไดภายใน ๓ เดือน 

นับแตวันชําระบัญชีเสร็จ ใหขอความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณในการโอนใหแกสหกรณอื่นหรือสันนิบาต

สหกรณแหงประเทศไทยโดยแสดงความคิดเห็นของผูชําระบัญชีวาสมควรโอนอยางใดไปดวย

 ๑๐. เรือ่งอืน่ๆ ใหรายงานสรุปขอใหนายทะเบยีนสหกรณใหความคิดเหน็ชอบถอนชือ่สหกรณออกจาก

ทะเบียนดวย

 เมื่อผูชําระบัญชีจัดทํารายงานแลว ใหผูชําระบัญชีสงรายงานพรอมดวยรายการยอของบัญชีที่ชําระ 

จํานวน ๓ ชุด ใหผูสอบบัญชีตรวจสอบรับรองตอไป ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูชําระบัญชีไดจัดใหมีการประชุมใหญสหกรณ

ภายหลังจากเสร็จสิ้นการชําระบัญชีแลว รวมทั้งในกรณีที่ที่ประชุมใหญของสหกรณลงมติโอนทรัพยสินที่เหลือจาก

การชําระบัญชีใหแกสหกรณอื่นหรือสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย เม่ือผูชําระบัญชีจายทรัพยสินไปตามมติที่

ประชุมใหญแลว ใหผูชําระบัญชีสงสําเนารายงานการประชุมใหญและสงสําเนาหลักฐานการจายดังกลาวไปพรอม

ทั้งรายงานการชําระบัญชีดวย

 อนึง่ เมือ่ผูสอบบญัชตีรวจสอบรบัรองรายงานการชาํระบญัชแีละรายการยอของบญัชทีีช่าํระแลว ให

ผูชําระบัญชีเสนอรายงานการชําระบัญชีดังกลาวตอนายทะเบียนสหกรณ ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ผูสอบบัญชี

รบัรองบัญชีท่ีชําระนัน้ เมือ่นายทะเบยีนสหกรณเหน็ชอบดวยแลวใหถอืเปนทีสุ่ดแหงการชาํระบญัช ีและนายทะเบยีน

สหกรณจะมีคําสั่งใหถอนชื่อสหกรณออกจากทะเบียน จากนั้นใหผูชําระบัญชีมอบสมุดและเอกสารของสหกรณที่ได

ชําระบัญชีเสร็จแลวน้ันแกนายทะเบียนสหกรณหรือรองนายทะเบียนสหกรณที่นายทะเบียนสหกรณมอบหมาย 

ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่นายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบ

 คําแนะนํานี้แนบทายคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ ที่ ๑๔๖/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๖
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ที่ กษ ๑๑๑๕/๓๔ กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐

              ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

เรื่อง หลักเกณฑพิจารณาการเปลี่ยนตัวผูชําระบัญชี

เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่สงมาดวย คําแนะนํานายทะเบียนสหกรณ เรื่อง หลักเกณฑพิจารณาการเปลี่ยนตัวผูชําระบัญชี

 ดวยปจจุบันจํานวนสหกรณท่ีอยูระหวางการชาํระบญัชมีจีาํนวนเพิม่สงูขึน้ทกุป สาเหตหุนึง่เกดิมาจาก

ผูชําระบัญชีที่เปนขาราชการกรมสงเสริมสหกรณยายไปปฏิบัติราชการในจังหวัดอื่น แตมิไดมีการเปลี่ยนตัวผูชําระ

บญัชีทําใหการชําระบญัชไีมมคีวามเคลือ่นไหว ผูชาํระบญัชไีมสะดวกในการดาํเนนิการชาํระบญัชเีปนเหตใุหถอนช่ือ

สหกรณออกจากทะเบียนไมได ซึ่งอาจทําใหผูมีสวนเสียกับสหกรณที่เลิกนั้น อาทิ ลูกหนี้ เจาหนี้ ผูถือหุน รวมทั้ง

สหกรณที่เลิกนั้น เสียหายเนื่องจากการชําระบัญชีลาชาและตัวผูชําระบัญชีอาจถูกฟองรองฐานละเมิดได

 นายทะเบียนสหกรณพิจารณาแลว เพื่อใหรองนายทะเบียนสหกรณมีแนวทางในการพิจารณาการ
เปลีย่นตวัผูชาํระบญัช ีกรณผีูชาํระบญัชทีีเ่ปนขาราชการหรอืพนกังานของรฐัยายไปปฏบิติัราชการในจงัหวดัอืน่ และ
กรณผูีชําระบัญชีทีไ่ดรบัเลอืกตัง้จากทีป่ระชมุใหญมคีวามประสงคลาออก จงึกาํหนดคาํแนะนาํนายทะเบยีนสหกรณ
เรื่อง หลักเกณฑพิจารณาการเปลี่ยนตัวผูชําระบัญชี รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจงใหสหกรณจังหวัดทราบและถือปฏิบัติ

 ขอแสดงความนับถือ

 (นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน)
 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
 นายทะเบียนสหกรณ

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

ที่ กษ ๑๑๑๕/๓๔ กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐
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คําแนะนํานายทะเบียนสหกรณ
เรื่อง หลักเกณฑพิจารณาการเปลี่ยนตัวผูชําระบัญชี

 ตามมาตรา ๗๕ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติวา “ เมื่อนายทะเบียน
สหกรณเหน็สมควรหรอืเมือ่สมาชกิมจีาํนวนไมนอยกวาสองในสามของสมาชกิทัง้หมดรองขอตอนายทะเบยีนสหกรณ
นายทะเบียนสหกรณจะแตงตั้งผูชําระบัญชีคนใหมแทนผูชําระบัญชีซึ่งไดรับเลือกต้ังหรือซ่ึงไดต้ังไวก็ได” ประกอบ
กับนายทะเบียนสหกรณไดมอบอํานาจใหรองนายทะเบียนสหกรณในการใชอํานาจตามมาตรา ๗๕ ดังนั้น เพื่อให
รองนายทะเบียนสหกรณมีแนวทางพิจารณาการเปลี่ยนตัวผูชําระบัญชีเปนไปในแนวทางเดียวกัน นายทะเบียน
สหกรณจึงกําหนดหลักเกณฑพิจารณาเปลี่ยนตัวผูชําระบัญชี ดังนี้

 ๑. ผูชําระบัญชีเปนขาราชการหรือพนักงานของรัฐ

  ๑.๑ กรณผีูชาํระบญัชไีดรบัการแตงต้ังใหเปนผูชาํระบญัชนีอยกวา ๖ เดือน ใหพิจารณาวาผูชาํระ
บัญชีไดรับมอบทรัพยสิน สมุดบัญชี เอกสารและสิ่งอื่น จากคณะกรรมการสหกรณหรือเจาหนาที่ของสหกรณแลว
หรือไม (ทั้งนี้ ตามมาตรา ๘๕ บัญญัติวา “ใหผูชําระบัญชีเสนอรายงานตอนายทะเบียนสหกรณทุกระยะหกเดือนวา
ไดจัดการไปอยางใดบางและแสดงใหเห็นความเปนไปของบัญชีที่ชําระอยูนั้น รายงานดังกลาวนี้ใหทําตามแบบที่       
นายทะเบียนสหกรณกําหนด...” จึงกําหนดใหพิจารณาจากผูชําระบัญชีที่ไดรับการแตงตั้งในระยะเวลา ๖ เดือน)

     กรณีที่ผูชําระบัญชีไดรับมอบทรัพยสินและสิ่งอื่นแลว ใหผูชําระบัญชีจัดทํางบดุล ณ วันรับ
มอบทรัพยสินใหแลวเสร็จ เมื่อนายทะเบียนสหกรณมีคําสั่งเพ่ือเปลี่ยนตัวผูชําระบัญชีแลว ใหผูชําระบัญชีคนเดิม
ดําเนินการมอบหมายงานในหนาที่ผูชําระบัญชีและสงมอบสมุดบัญชีและเอกสารตางๆ ตลอดจนงบดุล ณ วันรับ
มอบทรัพยสินที่รับรองแลว โดยจัดทําบันทึกการมอบหมายงานในหนาที่ผูชําระบัญชีใหแกผูชําระบัญชีคนใหม

    กรณีที่ผูชําระบัญชีไมไดรับมอบทรัพยสินและสิ่งอื่น ใหผูชําระบัญชีชี้แจงเหตุผลปญหา/
อุปสรรคท่ียังไมไดรับมอบทรัพยสินและสิ่งอ่ืน ตอรองนายทะเบียนสหกรณเพ่ือพิจารณาเหตุผล ปญหา/อุปสรรค       
ดังกลาว วามีเหตุผลเพียงพอหรือไม แลวจึงพิจารณาเปลี่ยนตัวผูชําระบัญชี

  ๑.๒ กรณผีูชาํระบญัชไีดรบัการแตงต้ังใหเปนผูชาํระบญัชนีานกวา ๖ เดือน ใหพิจารณาวาผูชาํระ
บัญชีไดรับมอบทรัพยสิน สมุดบัญชี เอกสารและสิ่งอื่น จากคณะกรรมการสหกรณหรือเจาหนาที่ของสหกรณแลว
หรือไม

    - กรณทีีผู่ชาํระบญัชไีดรบัมอบทรพัยสนิและสิง่อ่ืนแลว ใหผูชาํระบญัชจีดัทาํงบดลุ ณ วัน
รับมอบทรัพยสินใหแลวเสร็จ เมื่อนายทะเบียนสหกรณมีคําสั่งเปลี่ยนตัวผูชําระบัญชีแลว ใหผูชําระบัญชีคนเดิม
ดําเนินการมอบหมายงานในหนาที่ผูชําระบัญชีและสงมอบสมุดบัญชีและเอกสารตางๆ ตลอดจนงบดุล ณ วันรับ
มอบทรัพยสินที่รับรองแลว โดยจัดทําบันทึกการมอบหมายงานในหนาที่ผูชําระบัญชีใหแกผูชําระบัญชีคนใหม

    - กรณทีีผู่ชาํระบญัชไีมไดรบัมอบทรพัยสินและสิง่อืน่ ใหผูชาํระบญัชช้ีีแจงเหตผุลปญหา/
อุปสรรคท่ียังไมไดรับมอบทรัพยสินและสิ่งอ่ืน ตอรองนายทะเบียนสหกรณเพ่ือพิจารณาเหตุผล ปญหา/อุปสรรค       
ดังกลาววามีเหตุผลเพียงพอหรือไม หากมีเหตุผลเพียงพอใหพิจารณาเปลี่ยนตัวผูชําระบัญชี หากเหตุผลไมเพียงพอ
ใหรายงานอธบิดกีรมสงเสรมิสหกรณในฐานะนายทะเบยีนสหกรณ พรอมทัง้เสนอความเหน็ของหนวยงานผูรบัผิดชอบ
ประกอบดวย 



ประมวลคําสั่ง ระเบียบ และขอกําหนดตามกฎหมายวาดวยสหกรณ

กรมสงเสริมสหกรณ
318

 ท้ังนี้ กรณีผูชําระบัญชีที่ไดรับการแตงตั้งเปนขาราชการหรือพนักงานของรัฐ สังกัด หนวยงานอ่ืน
นอกจากกรมสงเสรมิสหกรณ ใหหนวยงานนัน้ๆ พจิารณาเสนอชือ่ผูชาํระบญัชคีนใหมในสงักดัของตน ประกอบการ
พิจารณาของนายทะเบียนสหกรณดวย

 ๒. ผูชําระบัญชีที่ไดรับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญมีความประสงคลาออก

  นายทะเบยีนสหกรณมอีาํนาจพจิารณาเปลีย่นตัวผูชาํระบญัชีได เมือ่พจิารณาแลวเหน็วาไมกอให
เกิดความเสียหายกับสหกรณ ใหดําเนินการ ดังนี้

  ๒.๑ ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งผูชําระบัญชีคนใหม โดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณหรือ

  ๒.๒ หากทีป่ระชมุใหญของสหกรณไมเลอืกต้ังผูใดเปนผูชาํระบญัชคีนใหม นายทะเบยีนสหกรณ
ตองพิจารณาแตงตั้งผูที่เหมาะสมเปนผูชําระบัญชีคนใหมแทน

 ทัง้นี ้หากทีป่ระชมุใหญกาํหนดคาตอบแทนการชาํระบญัช ีผูชาํระบญัชสีามารถรบัคาตอบแทนไดตาม
สัดสวนงานที่แลวเสร็จและหากรับมอบทรัพยสินและสิ่งอื่นแลว ใหผูชําระบัญชีจัดทํางบดุล ณ วันรับมอบทรัพยสิน
ใหแลวเสร็จ เม่ือนายทะเบียนสหกรณมีคําสั่งเพื่อเปลี่ยนตัวผูชําระบัญชีแลว ใหผูชําระบัญชีคนเดิมดําเนินการ         
มอบหมายงานในหนาที่ผูชาํระบัญชีและสงมอบสมุดบัญชแีละเอกสารตางๆ ตลอดจนงบดุล ณ วันรับมอบทรัพยสนิ
ทีร่บัรองแลว โดยจดัทาํบนัทกึการมอบหมายงานในหนาทีผู่ชาํระบญัชใีหแกผูชาํระบญัชีคนใหม หากยงัไมไดรบัมอบ
ทรพัยสินและสิง่อ่ืน ใหรายงานความเคล่ือนไหวในการชาํระบญัช ีพรอมทัง้ปญหา/อุปสรรคตอนายทะเบยีนสหกรณ

 ใหไว ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑
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