
 หน้า   ๓๘ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๕๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มีนาคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

คําส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ 
ที่  ๑๓๑/๒๕๕๕ 

เรื่อง  มอบอํานาจให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ ์
 

 

ด้วยนายทะเบียนสหกรณ์มีคําส่ังแต่งตั้งรองนายทะเบียนสหกรณ์  ตามคําส่ังนายทะเบียนสหกรณ์  
ที่  ๑๓๐/๒๕๕๕  ลงวันที่  ๑๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  และสมควรมอบหมายให้รองนายทะเบียนสหกรณ์
ตามคําส่ังดังกล่าว  มีอํานาจปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ต่อไป 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๖  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ในฐานะนายทะเบียนสหกรณ์จึงออกคําส่ังไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกคําส่ังนายทะเบียนสหกรณ์  ที่  ๑๓๑/๒๕๕๔  เรื่อง  มอบหมายให้รอง 
นายทะเบียนสหกรณ์ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์  ลงวันที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ 

ข้อ ๒ ให้รองนายทะเบียนสหกรณ์  ตามคําส่ังนายทะเบียนสหกรณ์  ที่  ๑๓๐/๒๕๕๕   
ลงวันที่  ๑๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  มีอํานาจในการสั่ง  การอนุญาต  การอนุมัติในการปฏิบัติการแทน  
นายทะเบียนสหกรณ์ได้  ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) รองนายทะเบียนสหกรณ์ที่แต่งตั้งจากรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมาย   
ให้กํากับดูแลสํานักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์  มีอํานาจปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์  ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 

 (๑.๑) ออกระเบียบ  หรือคําส่ัง  เพื่อให้มีการปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  
และเพื่อประโยชน์ในการดําเนินกิจการของสหกรณ์ตามมาตรา  ๑๖  (๘) 

 (๑.๒) วินิจฉัยการตีความในข้อบังคับตามมาตรา  ๔๕ 
 (๑.๓) ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์  ตามอํานาจหน้าที่ที่นายทะเบียนสหกรณ์   

พึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  เว้นแต่เรื่องที่เป็นนโยบายหรือเรื่องที่นายทะเบียนสหกรณ์
ได้มอบหมายให้รองนายทะเบียนสหกรณ์อ่ืน  ผู้ตรวจการสหกรณ์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่  ปฏิบัติการแทนแล้ว 

(๒) รองนายทะเบียนสหกรณ์ที่แต่งตั้งจากผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์   
มีอํานาจปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์  ในกรณีดังต่อไปนี้ 

 (๒.๑) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดแผนดําเนินการเก่ียวกับธุรกิจหรือกิจกรรม
ของสหกรณ์ที่จะจัดตั้งขึ้นตามมาตรา  ๓๔  (๒)  รวมทั้งกําหนดแบบการขอจดทะเบียนสหกรณ์ 
ตามมาตรา  ๓๕ 

 (๒.๒) แต่งตั้งผู้ตรวจการสหกรณ์ตามมาตรา  ๑๖  (๓)  รวมทั้งกําหนดหน้าที่ของ
ผู้ตรวจการสหกรณ์ตามมาตรา  ๑๙ 

 (๒.๓) ประกาศกําหนดประเภทของสหกรณ์ที่สามารถรับสมาชิกสมทบตามมาตรา  ๔๑ 
 (๒.๔) กําหนดแบบรายงานการชําระบัญชีตามมาตรา  ๘๕  วรรคแรก 



 หน้า   ๓๙ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๕๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มีนาคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

 (๒.๕) กําหนดอัตราเงินปันผลตามหุ้นซ่ึงชําระแล้วสําหรับสหกรณ์ที่เลิกตามมาตรา  ๘๖  (๒) 
 (๒.๖) กําหนดแบบคําขอจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ใหม่โดยควบเข้ากันตามมาตรา  ๙๓ 
 (๒.๗) กําหนดวิธีการแบ่งแยกทรัพย์สิน  ทุน  ทุนสํารอง  หนี้สิน  สิทธิและความรับผิดของ

สหกรณ์ตามมาตรา  ๙๖  วรรคสาม 
 (๒.๘) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
(๓) รองนายทะเบียนสหกรณ์ที่แต่งตั้งจากผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์  มีอํานาจ  

ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ภายในเขตตรวจราชการ  ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 (๓.๑) ออกคําส่ังเป็นหนังสือให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์พ้นจากตําแหน่ง 

ตามมาตรา  ๒๒  (๔) 
 (๓.๒) แต่งตั้งคณะกรรมการชั่วคราวตามมาตรา  ๒๔ 
 (๓.๓) แต่งตั้ งสมาชิกสหกรณ์เป็นกรรมการดําเนินการสหกรณ์แทนตําแหน่งที่ว่าง 

ตามมาตรา  ๒๕ 
 (๓.๔) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
(๔) รองนายทะเบียนสหกรณ์ที่ แต่ งตั้ งจากผู้ อํานวยการสํานักงานส่ง เสริมสหกรณ์

กรุงเทพมหานคร  พื้นที่  ๑ - ๒  หรือสหกรณ์จังหวัด  มีอํานาจปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์  
เฉพาะสหกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร  พื้นที่  ๑ - ๒  
หรือสํานักงานสหกรณ์จังหวัด  ในกรณีดังต่อไปนี้ 

 (๔.๑) ส่งเสริมแนะนํา  และกํากับดูแลสหกรณ์ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ 
สหกรณ์  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และกฎหมายอ่ืน  ตามมาตรา  ๑๖  (๑) 

 (๔.๒) แต่งตั้งผู้ตรวจการสหกรณ์ตามมาตรา  ๑๖  (๓) 
 (๔.๓) ออกคําส่ังให้มีการตรวจสอบ  หรือไต่สวนเก่ียวกับการจัดตั้ง  การดําเนินงาน   

หรือฐานะการเงินของสหกรณ์ตามมาตรา  ๑๖  (๔)   
 (๔.๔) ส่ังให้ระงับการดําเนินงานทั้งหมดหรือบางส่วนของสหกรณ์  ถ้าเห็นว่าสหกรณ์  

กระทําหรืองดเว้นกระทําการอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์หรือสมาชิกตามมาตรา  ๑๖  (๕) 
 (๔.๕) พิจารณารายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจการสหกรณ์ตามมาตรา  ๑๙ 
 (๔.๖) ออกคําส่ังเป็นหนังสือให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ปฏิบัติการตามมาตรา  ๒๒  

(๑)  (๒)  และ  (๓) 
 (๔.๗) รับจดทะเบียนและออกใบสําคัญรับจดทะเบียนให้แก่สหกรณ์ตามมาตรา  ๓๗  

และแจ้งคําส่ังไม่รับจดทะเบียนตามมาตรา  ๓๘ 
 (๔.๘) ส่ังให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์แก้ไขหรือดําเนินการให้ถูกต้อง  ในกรณีเห็นว่ารายการ 

ที่เก่ียวข้องกับคําขอหรือรายการในข้อบังคับสหกรณ์ที่จะจัดตั้งขึ้นไม่ถูกต้อง  หรือยังมิได้ดําเนินการ 
ตามมาตรา  ๓๔  ตามมาตรา  ๓๖  วรรคสอง 



 หน้า   ๔๐ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๕๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มีนาคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

 (๔.๙) แต่งตั้งผู้ชําระบัญชีตามมาตรา  ๑๖  (๓)  มาตรา  ๗๕  วรรคสองและวรรคสาม 
 (๔.๑๐) ส่ังเลิกสหกรณ์ตามมาตรา  ๑๖  (๕)  และมาตรา  ๗๑ 
 (๔.๑๑) ถอนชื่อสหกรณ์ออกจากทะเบียนสหกรณ์ตามมาตรา  ๑๖  (๖) 
 (๔.๑๒) ส่ังให้ ผู้ตรวจการสหกรณ์  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์

มอบหมาย  เข้าช่วยเหลือดําเนินกิจการของสหกรณ์ทั้งหมดหรือบางส่วนตามมาตรา  ๒๓ 
 (๔.๑๓) รับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับตามมาตรา  ๔๔ 
 (๔.๑๔) ให้ความเห็นชอบระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการรับฝากเงินและให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืมเงิน

ตามมาตรา  ๔๖  (๕),  (๘) 
 (๔.๑๕) ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือการค้ําประกันของสหกรณ์ตามมาตรา  ๔๗ 
 (๔.๑๖) แจ้งและเรียกประชุมใหญ่วิสามัญตามมาตรา  ๕๕  วรรคแรกและวรรคท้าย 
 (๔.๑๗) ให้ความเห็นชอบซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทําให้เกิดความสะดวก 

หรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์ตามมาตรา  ๖๒  (๖) 
 (๔.๑๘) รับและเก็บรักษาสําเนาทะเบียนสมาชิก  สําเนาทะเบียนหุ้นของสหกรณ์   

และรายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตามมาตรา  ๖๔ 
 (๔.๑๙) รับและเก็บรักษาสําเนารายงานประจําปีและงบดุลของสหกรณ์ตามมาตรา  ๖๗ 
 (๔.๒๐) รับทราบการเลิกสหกรณ์และปิดประกาศการเลิกสหกรณ์ตามมาตรา  ๗๐ 
 (๔.๒๑) ให้ความเห็นชอบการเลือกตั้งผู้ชําระบัญชีสหกรณ์ที่เลิกตามมาตรา  ๗๕  วรรคหนึ่ง 
 (๔.๒๒) จดทะเบียนผู้ชําระบัญชีและปิดประกาศชื่อผู้ชําระบัญชีตามมาตรา  ๗๕  วรรคสี่ 
 (๔.๒๓) กําหนดค่าตอบแทนของผู้ชําระบัญชีตามมาตรา  ๗๕  วรรคท้าย 
 (๔.๒๔) รับวางเงินจากผู้ชําระบัญชีและจัดส่งเงินที่เจ้าหนี้ไม่รับให้สันนิบาตสหกรณ์ 

แห่งประเทศไทยตามมาตรา  ๘๔ 
 (๔.๒๕) รับทราบรายงานของผู้ชําระบัญชีและสั่งให้ ผู้ชําระบัญชีแก้ไขข้อบกพร่อง 

ตามมาตรา  ๘๕ 
 (๔.๒๖) ให้ความเห็นชอบการโอนทรัพย์สินที่เหลือจากการชําระบัญชีในกรณีที่ไม่อาจ 

เรียกประชุมใหญ่ได้ตามมาตรา  ๘๖  วรรคสอง 
 (๔.๒๗) ให้ความเห็นชอบรายงานการชําระบัญชีของผู้ชําระบัญชีและถอนชื่อสหกรณ์   

ออกจากทะเบียนตามมาตรา  ๘๗  วรรคสอง 
 (๔.๒๘) รับมอบสมุดบัญชีและเอกสารที่ได้ชําระบัญชีเสร็จแล้วจากผู้ชําระบัญชีและรักษา

สมุดบัญชีและเอกสารตามมาตรา  ๘๘ 
 (๔.๒๙) ให้ความเห็นชอบการควบสหกรณ์ตามมาตรา  ๙๐ 
 (๔.๓๐) รับจดทะเบียนสหกรณ์ที่ควบเข้ากันเป็นสหกรณ์ใหม่  และถอนชื่อสหกรณ์เดิม 

ที่ได้ควบเข้ากันออกจากทะเบียนตามมาตรา  ๙๔ 



 หน้า   ๔๑ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๕๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มีนาคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

 (๔.๓๑) เรียกประชุมใหญ่  หากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ไม่เรียกอันเนื่องมาจาก
การร้องขอของสมาชิกให้แยกสหกรณ์ตามมาตรา  ๙๖  วรรคท้าย 

 (๔.๓๒) วินิจฉัยเรื่องขอแยกสหกรณ์  กรณีที่ประชุมใหญ่มีมติไม่เห็นชอบให้แยกสหกรณ์  
แต่สมาชิกลงลายมือชื่อทําหนังสือร้องขอแยกสหกรณ์ตามมาตรา  ๙๗ 

 (๔.๓๓) รับจดทะเบียนชุมนุมสหกรณ์ตามมาตรา  ๑๐๓ 
 (๔.๓๔) รับจดทะเบียนเปลี่ยนฐานะจากกลุ่มเกษตรกรเป็นสหกรณ์ตามมาตรา  ๑๒๒ 
 (๔.๓๕) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
ข้อ ๓ ในกรณีที่รองนายทะเบียนสหกรณ์ตามข้อ  ๒  (๑)  ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  

มอบหมายให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ที่แต่งตั้งจากรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์คนอ่ืนปฏิบัติหน้าที่นั้นแทน 
ข้อ ๔ คําส่ังนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถดัจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 
ส่ัง  ณ  วันที่  ๑๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

สมชาย  ชาญณรงค์กุล 
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

นายทะเบียนสหกรณ ์


