
 หน้า   ๔๘ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๓๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มีนาคม   ๒๕๕๖ 
 

 
 

คําส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ 
ที่  ๒๐๒/๒๕๕๖ 

เรื่อง  มอบอํานาจหน้าที่ให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ ์
 

 

ด้วยนายทะเบียนสหกรณ์มีคําส่ังแต่งตั้งรองนายทะเบียนสหกรณ์เพิ่มเติมจากข้าราชการ 
สังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ตามคําส่ังนายทะเบียนสหกรณ์  ที่  ๒๐๑/๒๕๕๖  ลงวันที่  ๔  มีนาคม  
๒๕๕๖  และสมควรมอบหมายให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ตามคําส่ังดังกล่าว  มีอํานาจปฏิบัติการแทน
นายทะเบียนสหกรณ์ต่อไป 

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

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
(๑) คําส่ังนายทะเบียนสหกรณ์  ที่  ๕๙๘/๒๕๕๒  เรื่อง  มอบอํานาจหน้าที่ให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์  ลงวันที่  ๒๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๒ 
(๒) คําส่ังนายทะเบียนสหกรณ์  ที่  ๔๙๙/๒๕๕๓  เรื่อง  แก้ไขเพิ่มเติมคําส่ังมอบอํานาจ

หน้าที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์  ลงวันที่  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๓ 
ข้อ ๒ ให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ตามคําส่ังนายทะเบียนสหกรณ์  ที่  ๒๐๑/๒๕๕๖   

ลงวันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๕๖  มีอํานาจในการส่ัง  การอนุญาต  การอนุมัติในการปฏิบัติการแทน 
นายทะเบียนสหกรณ์ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) รองนายทะเบียนสหกรณ์ที่แต่งตั้งจากอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  มีอํานาจหน้าที่
ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์  ในกรณีดังต่อไปนี้ 

 (๑.๑) กําหนดระบบบัญชี  มาตรฐานการสอบบัญชี  ตลอดจนสมุดและแบบรายงานต่าง ๆ  
ที่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต้องยื่นต่อนายทะเบียนสหกรณ์  รวมทั้งแบบการทําบัญชีและแบบพิมพ์อ่ืน 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) ออกระเบียบ  คําแนะนํา  คําส่ัง  หรือประกาศ  เพื่อให้มีการปฏิบัติการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้และเพื่อประโยชน์ในการดําเนินกิจการของสหกรณ์  ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา  ๑๖  (๘)  เฉพาะในส่วนที่เก่ียวข้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการเงิน   
การบัญชี  การสอบบัญชี  และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

 (๑.๔) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 

ยก
เลิก



 หน้า   ๔๙ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๓๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มีนาคม   ๒๕๕๖ 
 

 
 

(๒) รองนายทะเบียนสหกรณ์ที่แต่งตั้งจากรองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  มีอํานาจหน้าที่
ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์  และปฏิบัติการแทนนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรกรุงเทพมหานคร  
ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบตามที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์มอบหมาย  ในกรณีดังต่อไปนี้ 

 (๒.๑) ออกคําส่ังเป็นหนังสือให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์พ้นจากตําแหน่ง 
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา  ๒๒  (๔)  ในกรณีสหกรณ์มีข้อบกพร่องทางการเงิน  
การบัญชี  ตามรายงานการสอบบัญชีหรือรายงานการตรวจสอบ 

 (๒.๒) ออกคําส่ังเป็นหนังสือให้คณะกรรมการดําเนินการกลุ่มเกษตรกรในกรุงเทพมหานคร  
พ้นจากตําแหน่งตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร  พ.ศ.  ๒๕๔๗  มาตรา  ๒๗  (๔)  ในกรณี
กลุ่มเกษตรกรในกรุงเทพมหานคร  มีข้อบกพร่องทางการเงิน  การบัญชี  ตามรายงานการสอบบัญชี  
หรือรายงานการตรวจสอบ 

(๓) รองนายทะเบียนสหกรณ์ที่แต่งตั้งจากผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี  
มีอํานาจหน้าที่ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์  สําหรับสหกรณ์ที่อยู่ในกํากับดูแลของสํานัก
มาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี  ในกรณีดังต่อไปนี้ 

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

 (๓.๒) ออกคําส่ังเป็นหนังสือให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์  ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา  ๒๒  (๑)  (๒)  (๓)  กรณีสหกรณ์มีข้อบกพร่อง 
ทางการเงินการบัญชีตามรายงานการสอบบัญชีหรือรายงานการตรวจสอบ 

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

 (๓.๔) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
(๔) รองนายทะเบียนสหกรณ์ที่แต่งตั้งจากผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่  ๑ - ๙  

มีอํานาจหน้าที่ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ  ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 (๔.๑) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์  

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

 (๔.๒) ออกคําส่ังเป็นหนังสือให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์  ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา  ๒๒  (๒)  (๓)  กรณีสหกรณ์มีข้อบกพร่องทางการเงิน  
การบัญชีตามรายงานการสอบบัญชีหรือรายงานการตรวจสอบ 

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

ยก
เลิก



 หน้า   ๕๐ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๓๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มีนาคม   ๒๕๕๖ 
 

 
 

 (๔.๔) แต่ งตั้ ง ผู้ สอบบัญชี   เพื่อตรวจสอบและรับรองงบดุลของ ผู้ชํ าระบัญชี   
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา  ๘๐  มาตรา  ๘๗  และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
กลุ่มเกษตรกร  พ.ศ.  ๒๕๔๗  มาตรา  ๓๔ 

 (๔.๕) รับทราบงบดุลของผู้ชําระบัญชีที่ผู้สอบบัญชีรับรองและที่ประชุมใหญ่อนุมัติแล้ว  
รวมทั้งอนุมัติงบดุลของผู้ชําระบัญชี  ในกรณีที่ประชุมใหญ่ไม่ครบองค์ประชุม  ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา  ๘๐  และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร  พ.ศ.  ๒๕๔๗  มาตรา  ๓๔ 

 (๔.๖) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
(๕) รองนายทะเบียนสหกรณ์ที่แต่งตั้งจากผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่  ๑๐   

มีอํานาจหน้าที่ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ  และปฏิบัติการแทน 
นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรกรุงเทพมหานคร  ในกรณีดังต่อไปนี้ 

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

 (๕.๒) ออกคําส่ังเป็นหนังสือให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์  ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา  ๒๒  (๒)  (๓)  กรณีสหกรณ์มีข้อบกพร่องทางการเงิน
การบัญชีตามรายงานการสอบบัญชีหรือรายงานการตรวจสอบ 

 (๕.๓) ออกคําส่ังเป็นหนังสือให้คณะกรรมการดําเนินการกลุ่มเกษตรกรในกรุงเทพมหานคร
ปฏิบัติการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร  พ.ศ.  ๒๕๔๗  มาตรา  ๒๗  (๒)  (๓)  กรณีกลุ่มเกษตรกร 
มีข้อบกพร่องทางการเงิน  การบัญชี  ตามรายงานการสอบบัญชีหรือรายงานการตรวจสอบ 

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

 (๕.๕) แต่ งตั้ ง ผู้ สอบบัญชี   เพื่อตรวจสอบและรับรองงบดุลของ ผู้ชํ าระบัญชี   
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา  ๘๐  มาตรา  ๘๗  และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
กลุ่มเกษตรกร  พ.ศ.  ๒๕๔๗  มาตรา  ๓๔ 

 (๕.๖) รับทราบงบดุลของผู้ชําระบัญชีที่ผู้สอบบัญชีรับรอง  และที่ประชุมใหญ่อนุมัติแล้ว  
รวมทั้งอนุมัติงบดุลของผู้ชําระบัญชี  ในกรณีที่ประชุมใหญ่ไม่ครบองค์ประชุม  ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา  ๘๐  และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร  พ.ศ.  ๒๕๔๗  มาตรา  ๓๔ 

 (๕.๗) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 

ยก
เลิก



 หน้า   ๕๑ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๓๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มีนาคม   ๒๕๕๖ 
 

 
 

(๖) รองนายทะเบียนสหกรณ์ที่แต่งตั้งจากหัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์  มีอํานาจหน้าที่
ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์  ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ  ในกรณีดังต่อไปนี้ 

 (๖.๑) ออกคําส่ังเป็นหนังสือให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์  ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา  ๒๒  (๑)  กรณีสหกรณ์มีข้อบกพร่องทางการเงิน   
การบัญชี  ตามรายงานการสอบบัญชีหรือรายงานการตรวจสอบ 

 (๖.๒) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
(๗) รองนายทะเบียนสหกรณ์ที่แต่งตั้งจากหัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร  

มีอํานาจหน้าที่ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์  และปฏิบัติการแทนนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกร
กรุงเทพมหานครในพื้นที่ที่รับผิดชอบ  ในกรณีดังต่อไปนี้ 

 (๗.๑) ออกคําส่ังเป็นหนังสือให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์และคณะกรรมการ
ดําเนินการกลุ่มเกษตรกร  ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา  ๒๒  (๑)  และ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร  พ.ศ.  ๒๕๔๗  มาตรา  ๒๗  (๑)  ในกรณีสหกรณ์และ 
กลุ่มเกษตรกรมีข้อบกพร่องทางการเงิน  การบัญชี  ตามรายงานการสอบบัญชี  หรือรายงานการตรวจสอบ 

 (๗.๒) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด 
ข้อ ๓ ให้ผู้รับมอบอํานาจตามข้อ  ๒  มีอํานาจดําเนินการอ่ืนใดในส่วนที่เก่ียวข้องกับเรื่อง 

ที่ได้รับมอบอํานาจตามคําส่ังนี้ด้วย 
ข้อ ๔ บรรดาระเบียบ  คําส่ัง  คําแนะนํา  และหนังสือเวียนที่เก่ียวข้อง  ที่ได้ออกโดยอาศัยอํานาจ

ตามคําส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ในเรื่องมอบอํานาจให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์   
ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่คําส่ังฉบับนี้ใช้บังคับ  ให้ยังคงถือใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับคําส่ังฉบับนี้  
จนกว่าจะมีระเบียบ  คําส่ัง  คําแนะนํา  และหนังสือเวียน  ที่ออกตามคําส่ังฉบับนี้ใช้บังคับ 

ข้อ ๕ คําส่ังนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ส่ัง  ณ  วันที่  ๔  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
สมชาย  ชาญณรงค์กุล 

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
นายทะเบียนสหกรณ ์
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