
 หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

คําส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ 
ที่  ๑๔/๒๕๕๘ 

เร่ือง  มอบอํานาจหน้าที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงคําสั่งมอบอํานาจการปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อให้  
การปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร  
พ.ศ.  ๒๕๔๗  เป็นไปโดยเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๖  วรรคสอง  มาตรา  ๑๒๑  แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ในฐานะนายทะเบียนสหกรณ์จึงออกคําสั่งไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ์  ที่  ๗๐๑/๒๕๕๖  ลงวันที่  ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๕๖  
เร่ือง  มอบอํานาจหน้าที่ให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์   

ข้อ ๒ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้ง  มีอํานาจ 
ในการสั่ง  การอนุญาต  การอนุมัติในการปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์  รวมทั้งการดําเนินการอื่นใด
ในส่วนที่เก่ียวข้องกับเร่ืองที่ได้รับมอบอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) พนักงานเจ้าหน้าที่ที่แต่งตั้งจากอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  มีอํานาจหน้าที่ปฏิบัติการ  
แทนนายทะเบียนสหกรณ์  ในกรณีดังต่อไปนี้ 

 (๑.๑) กําหนดระบบบัญชี  มาตรฐานการสอบบัญชี  ตลอดจนสมุดและแบบรายงานต่าง ๆ  
ที่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต้องย่ืนต่อนายทะเบียนสหกรณ์  รวมทั้งแบบการทําบัญชีและแบบพิมพ์อื่น ๆ  
ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา  ๑๖  (๒)  มาตรา  ๖๕   
มาตรา  ๖๖  มาตรา  ๖๙  วรรคสอง  มาตรา  ๑๐๕  มาตรา  ๑๑๘  และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร  
พ.ศ.  ๒๕๔๗  มาตรา  ๒๔  มาตรา  ๒๕ 

 (๑.๒) จัดทํารายงานประจําปีแยกตามประเภทสหกรณ์  เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ  ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา  ๑๖  (๗) 

 (๑.๓) กําหนดจํานวนผู้ตรวจสอบกิจการ  ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
มาตรา  ๕๓ 

 (๑.๔) ออกระเบียบ  คําแนะนํา  คําสั่ง  หรือประกาศ  เพื่อให้มีการปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้และเพื่อประโยชน์ในการดําเนินกิจการของสหกรณ์  ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์   
พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา  ๑๖  (๘)  เฉพาะในส่วนที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบกิจการ  รวมทั้งหลักเกณฑ์
และวิธีการเก่ียวกับการเงินการบัญชี  การสอบบัญชี  และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร   

(๒) พนักงานเจ้าหน้าที่ที่แต่งตั้งจากรองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  มีอํานาจหน้าที่
ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์  และปฏิบัติการแทนนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรกรุงเทพมหานคร  
ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบตามที่อธบิดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์มอบหมาย  ในกรณีดังต่อไปนี้ 



 หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

 (๒.๑) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสหกรณ์  ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
มาตรา  ๑๖  (๓)  มาตรา  ๖๙  วรรคหน่ึง  มาตรา  ๑๐๕  และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร  
พ.ศ.  ๒๕๔๗  มาตรา  ๒๕  ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นเร่งด่วนและอยู่นอกเหนืออํานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามข้อ  ๒  (๓)  (๓.๑)  และข้อ  ๒  (๔)  (๔.๑) 

 (๒.๒) ปฏิบัติงานอื่นตามที่นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
(๓) พนักงานเจ้าหน้าที่ที่แต่งตั้งจากผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี 

มีอํานาจหน้าที่ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์  สําหรับสหกรณ์ที่อยู่ในกํากับดูแลของสํานักมาตรฐาน 
การบัญชีและการสอบบัญชี  ในกรณีดังต่อไปนี้ 

 (๓.๑) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสหกรณ์  ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
มาตรา  ๑๖  (๓)  มาตรา  ๖๙  วรรคหน่ึง  และมาตรา  ๑๐๕ 

 (๓.๒) รับทราบรายงานการสอบบัญชีของสหกรณ์  ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์   
พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา  ๖๙  มาตรา  ๑๐๕ 

 (๓.๓) ปฏิบัติงานอื่นตามที่นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย   
(๔) พนักงานเจ้าหน้าที่ที่แต่งตั้งจากผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่  ๑ - ๙   

มีอํานาจหน้าที่ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ  ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 (๔.๑) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์  

พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา  ๑๖  (๓)  มาตรา  ๖๙  วรรคหน่ึง  มาตรา  ๑๐๕  มาตรา  ๑๒๑  และพระราชกฤษฎีกา  
ว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร  พ.ศ.  ๒๕๔๗  มาตรา  ๒๕ 

 (๔.๒) รับทราบรายงานการสอบบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามพระราชบัญญัติ  
สหกรณ์  พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา  ๖๙  มาตรา  ๑๐๕  และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
มาตรา  ๒๕ 

 (๔.๓) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี  เพื่อตรวจสอบและรับรองงบดุลของผู้ชําระบัญชีตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา  ๘๐  มาตรา  ๘๗  และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร  
พ.ศ.  ๒๕๔๗  มาตรา  ๓๔ 

 (๔.๔) รับทราบงบดุลของผู้ชําระบัญชีที่ผู้สอบบัญชีรับรองและที่ประชุมใหญ่อนุมัติแล้ว  
รวมทั้งอนุมัติงบดุลของผู้ชําระบัญชี  ในกรณีที่ประชุมใหญ่ไม่ครบองค์ประชุม  ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา  ๘๐   

 (๔.๕) ปฏิบัติงานอื่นตามที่นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
(๕) พนักงานเจ้าหน้าที่ที่แต่งตั้งจากผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่  ๑๐  มีอํานาจ  

หน้าที่ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ  และปฏิบัติการแทนนายทะเบียน
กลุ่มเกษตรกรกรุงเทพมหานคร  ดังนี้ 



 หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

 (๕.๑) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสหกรณ์  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  
และกลุ่มเกษตรกร  ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา  ๑๖  (๓)  มาตรา  ๖๙  วรรคหน่ึง  
มาตรา  ๑๐๕  มาตรา  ๑๑๘  มาตรา  ๑๒๑  และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร  พ.ศ.  ๒๕๔๗  มาตรา  ๒๕ 

 (๕.๒) รับทราบรายงานการสอบบัญชีของสหกรณ์  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  
และกลุ่มเกษตรกร  ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา  ๖๙  มาตรา  ๑๐๕  มาตรา  ๑๑๘  
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร  พ.ศ.  ๒๕๔๗  มาตรา  ๒๕ 

 (๕.๓) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี  เพื่อตรวจสอบและรับรองงบดุลของผู้ชําระบัญชีตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา  ๘๐  มาตรา  ๘๗  และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย 
กลุ่มเกษตรกร  พ.ศ.  ๒๕๔๗  มาตรา  ๓๔ 

 (๕.๔) รับทราบงบดุลของผู้ชําระบัญชีที่ผู้สอบบัญชีรับรอง  และที่ประชุมใหญ่อนุมัติ  
แล้ว  รวมทั้งอนุมัติงบดุลของผู้ชําระบัญชี  ในกรณีที่ประชุมใหญ่ไม่ครบองค์ประชุม  ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา  ๘๐  และรับทราบงบดุลที่ผู้สอบบัญชีอนุมัติ  ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ไม่ครบองค์ประชุม  
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย  กลุ่มเกษตรกร  พ.ศ.  ๒๕๔๗  มาตรา  ๓๔ 

 (๕.๕) ปฏิบัติงานอื่นตามที่นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย   
ข้อ ๓ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้ง  

ปฏิบัติงานในการตรวจสอบการดําเนินงานและฐานะการเงินของสหกรณ์ตามที่นายทะเบียนสหกรณ์
มอบหมายตามพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา  ๑๖  (๔)  และให้มีอํานาจปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา  ๑๗  มาตรา  ๑๘  มาตรา  ๑๒๔  และมาตรา  ๑๒๘   

ข้อ ๔ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ  ๒  (๓)  (๔)  และ  (๕)  รายงานข้อบกพร่อง 
หรือข้อสังเกตที่ตรวจพบจากการตรวจสอบบัญชีหรือการกํากับสหกรณ์  เพื่อเสนอให้รองนายทะเบียนสหกรณ์
ที่แต่งตั้งจากผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร  พื้นที่  ๑ - ๒  หรือสหกรณ์จังหวัด
ที่รับผิดชอบสหกรณ์นั้น  พิจารณาตามพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา  ๒๒   

ข้อ ๕ บรรดาระเบียบ  คําสั่ง  คําแนะนํา  และหนังสือเวียนที่เก่ียวข้อง  ที่ได้ออกโดยอาศัย
อํานาจตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ในเรื่องมอบอํานาจให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์  
ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่คําสั่งฉบับนี้ใช้บังคับ  ให้ยังคงถือใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับคําสั่งฉบับนี้  
จนกว่าจะมีระเบียบ  คําสั่ง  คําแนะนํา  และหนังสือเวียน  ที่ออกตามคําสั่งฉบับนี้ใช้บังคับ 

ข้อ ๖ คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๓๐  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข 

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
นายทะเบียนสหกรณ์ 


