
 

ที ่กษ  1115/            กรมส่งเสรมิสหกรณ ์เทเวศร ์กทม. 10200 

 
               มนีาคม  2553 

 
เรื่อง ตอบขอ้หารอืแนวทางปฏบิตัเิกี่ยวกบัการขยายทอ้งทีด่าํเนินงานของสหกรณ ์

 

เรยีน ผูว้า่ราชการจงัหวดัชยันาท 

 

อา้งถงึ หนงัสอืจงัหวดัชยันาท ที ่ชน 0010/1087 ลงวนัที ่8 กมุภาพนัธ ์2553 

 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1. สาํเนาหนงัสอืกรมส่งเสรมิสหกรณ ์ที ่กษ 1115/9847 ลงวนัที ่14 สงิหาคม 2551 

  2. สาํเนาหนงัสอืกรมส่งเสรมิสหกรณ ์ที ่กษ 1115/005 ลงวนัที ่19 มกราคม 2553 

  3. สาํเนาหนงัสอืกรมส่งเสรมิสหกรณ ์ที ่กษ 1115/009 ลงวนัที ่23 มนีาคม 2552 

  

ตามหนงัสอืทีอ่า้งถงึ จงัหวดัชยันาทแจง้วา่สหกรณก์ารเกษตรมโนรมย ์จาํกดั ขอหารอืแนวทางปฏบิตั ิ

เกี่ยวกบัการขยายทอ้งทีด่าํเนินงานและการขยายสาขาของสหกรณ ์ตามนยัหนงัสอืกรมส่งเสรมิสหกรณ ์ที ่กษ 1108/47  

ลงวนัที ่26 กนัยายน 2548 ความละเอยีดแจง้แลว้ นัน้ 

  นายทะเบยีนสหกรณพ์จิารณาแลว้เหน็วา่  

     1. การกาํหนดทอ้งทีด่าํเนินงานของสหกรณก์ารเกษตร สหกรณจ์ะกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัหรอืไมก่็ได ้

แต่ท ัง้น้ี สหกรณต์อ้งกาํหนดภูมลิาํเนาหรอืถิน่ทีอ่ยู่เป็นคุณสมบตัหิน่ึงของผูท้ีจ่ะเป็นสมาชกิสหกรณใ์นขอ้บงัคบั ตามบทบญัญตั ิ

มาตรา 43(7) แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.2542 ซึง่จะกาํหนดไดเ้พยีงเขตอาํเภอทีส่หกรณก์ารเกษตรนัน้ต ัง้อยู่ โดยให ้

ถอืปฏบิตัติามนยัหนงัสอืตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 1 และ 2 

     2. การขยายสาขาหรอืการต ัง้สาํนกังานสาขาตามมาตรา 43(4) แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.2542 

และตามนยัหนงัสอืทีส่หกรณข์อหารอื ประกอบหนงัสอืตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 3 จงึสามารถกระทาํไดใ้นสองลกัษณะ คอื  

        2.1 การตัง้สาํนกังานสาขา เพือ่ต ัง้สาํนกังานย่อยในการใหบ้รกิารเกี่ยวกบัธุรกจิต่างๆ แก่สมาชกิของ

สหกรณใ์นทอ้งทีด่าํเนินงานของสหกรณ ์หรอืตามพื้นทีท่ีส่หกรณเ์ปิดรบัสมาชกิทีม่คุีณสมบตัติามทีก่าํหนดไวใ้นขอ้บงัคบั 

        2.2 การตัง้สาํนกังานสาขา เพือ่ต ัง้สาํนกังานในการดาํเนินธุรกจิซื้อขายเพยีงอย่างเดยีว โดยไมถ่อื 

เป็นการเปิดแดนหรอืขยายพื้นทีใ่นการรบัสมาชกิ แต่เป็นไปเพยีงเพือ่การขอจดทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่ตามกฎหมายวา่ดว้ยภาษ ี

 

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ และแจง้ใหส้หกรณจ์งัหวดัทราบเพือ่แจง้ผูร้อ้งทราบต่อไป 

 

     ขอแสดงความนบัถอื 

 

 สาํนกันายทะเบยีนและกฎหมาย 

โทร. 0 2282 6595 

โทรสาร 0 2282 5042 

E-mail : cpd_rlo@cpd.go.th  

www.cpd.go.th 

รุ่งโรจน/์ร่าง/พมิพ/์ทาน 

     /ตรวจ 



 กรมส่งเสรมิสหกรณ ์ สาํนกันายทะเบยีนและกฎหมาย โทร. 0 2282 6595  

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

        กษ 1115/        กรกฎาคม   2553 
 

 การกาํหนดคุณสมบตัสิมาชกิในตาํบลตดิต่อกบัเขตอาํเภอทีส่หกรณก์ารเกษตรตัง้อยู่ 

 

เรยีน สหกรณจ์งัหวดัชยันาท 

 

  ตามหนงัสอืสาํนกังานสหกรณจ์งัหวดัชยันาท ที ่ชน 0010/804 ลงวนัที ่31 พฤษภาคม 2553 ขอหารอื 

แนวทางปฏบิตัใินการรบัจดทะเบยีนแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบั กรณีสหกรณก์ารเกษตรมโนรมย ์จาํกดั ขออนุโลมเกี่ยวกบั 

การกาํหนดคุณสมบตัสิมาชกิตามหลกัเกณฑข์องนายทะเบยีนสหกรณ ์นัน้ 

นายทะเบยีนสหกรณพ์จิารณาแลว้เหน็วา่ การกาํหนดทอ้งทีด่าํเนินงานหรอืคุณสมบตัขิองสมาชกิสหกรณ ์

การเกษตรใหอ้ยู่ในเขตอาํเภอทีส่หกรณก์ารเกษตรนัน้ต ัง้อยู่ เป็นไปเพือ่มใิหส้หกรณท์ีม่วีตัถปุระสงคเ์ช่นเดยีวกนัดาํเนินธุรกจิ

หรอืรบัสมาชกิในลกัษณะทีแ่ขง่ขนักนั อนัจะบงัเกดิผลเสยีต่อระบบสหกรณโ์ดยรวม แต่หากสหกรณม์เีหตผุลหรอืความจาํเป็น

ทีจ่ะตอ้งขยายพื้นทีไ่ปในตาํบลใกลเ้คยีงของเขตอาํเภอโดยรอบอาจทาํไดเ้ท่าทีจ่าํเป็น โดยใหส้หกรณม์หีนงัสอืชี้แจงเหตผุล

ความจาํเป็นเพือ่ใหร้องนายทะเบยีนสหกรณพ์จิารณาตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

 1.  หากพื้นทีอ่าํเภอทีส่หกรณจ์ะขยายพื้นทีก่ารรบัสมาชกิเพิม่เตมิ มสีหกรณก์ารเกษตรระดบัอาํเภออยู่แลว้ 

สหกรณจ์ะตอ้งชี้แจงเหตผุลความจาํเป็นทีจ่ะตอ้งขยายพื้นทีใ่นการรบัสมาชกิออกไปทบัซอ้นกบัสหกรณอ์ืน่ เช่น การคมนาคม 

ลกัษณะพื้นทีห่รอืภมูปิระเทศ ชนิดของพชืผลทางการเกษตร เป็นตน้  

 2. แนวทางการรบัสมาชกิและการตรวจสอบ เพือ่มใิหเ้กดิการแขง่ขนัหรอืรบัสมาชกิซ ํา้ซอ้นกบัสหกรณอ์ืน่ 

ทีม่อียู่ 

 3. แนวทางในการดาํเนินธุรกจิ ซึง่จะตอ้งแสดงใหเ้หน็วา่สหกรณจ์ะไมด่าํเนินธุรกจิในลกัษณะทีจ่ะเกดิการ

แขง่ขนัหรอืเกดิขอ้ขดัแยง้กบัสหกรณอ์ืน่ทีม่อียู่ และความสะดวกในการทีส่มาชกิในพื้นทีด่งักลา่วจะมาทาํธุรกจิร่วมกบัสหกรณ ์

  

  จงึเรยีนมาเพือ่พจิารณาดาํเนินการต่อไป 

 

 

 

 

เรยีน ผอ. สาํนกันายทะเบยีนและกฎหมาย      รุ่งโรจน/์ร่าง/พมิพ/์ทาน 

 เพือ่โปรดพจิารณาลงนาม                /ตรวจ 

สว่นราชการ  

ที่ วนัที่ 

เรื่อง 

บนัทกึขอ้ความ 
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∑’Ë °… 1108/47 °√¡ àß‡ √‘¡ À°√≥å ‡∑‡«»√å °∑¡. 10200

26  °—π¬“¬π  2548

‡√◊ËÕß ¬°‡≈‘°Àπ—ß ◊Õ‡«’¬π·≈–§”·π–π”¢Õßπ“¬∑–‡∫’¬π À°√≥å

‡√’¬π ºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥∑ÿ°®—ßÀ«—¥

Õâ“ß∂÷ß Àπ—ß ◊Õ°√¡ àß‡ √‘¡ À°√≥å ∑’Ë °… 1101/9396  ≈ß«—π∑’Ë 18 °√°Æ“§¡ 2539

μ“¡Àπ—ß ◊Õ∑’ËÕâ“ß∂÷ß ‰¥â°”Àπ¥«‘∏’ªØ‘∫—μ‘„π°√≥’∑’Ë°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬·∫àß·¬°æ◊Èπ∑’Ë‡¢μ°“√ª°§√Õß®“°
æ◊Èπ∑’ËÕ”‡¿Õ∫“ßμ”∫≈‰ª‡ªìπ°‘ËßÕ”‡¿Õ ¡’º≈∑”„Àâ ¡“™‘° À°√≥åÕ¬Ÿà„πæ◊Èπ∑’Ë¢ÕßÕ”‡¿Õ∑’Ë∂Ÿ°·∫àß·¬°‰ª‡ªìπ°‘ËßÕ”‡¿Õ
Õ¬ŸàπÕ°∑âÕß∑’Ë¥”‡π‘πß“π¢Õß À°√≥å „π∑“ßªØ‘∫—μ‘π“¬∑–‡∫’¬π À°√≥å·π–π”«à“‡¡◊ËÕ·¬°‡ªìπ°‘ËßÕ”‡¿Õ   À°√≥å‰¡à
μâÕß·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡μ‘¡¢âÕ∫—ß§—∫‡°’Ë¬«°—∫∑âÕß∑’Ë¥”‡π‘πß“π ·≈–‰¡àμâÕß‡æ‘Ë¡∫∑‡©æ“–°“≈„Àâ ¡“™‘° À°√≥å  À¡“¬√«¡∂÷ß
 ¡“™‘°‡°à“∑’ËÕ¬Ÿà„π°‘ËßÕ”‡¿Õ‚¥¬„Àâ∂◊Õ«à“∂â“∑âÕß∑’Ë¥”‡π‘πß“π¢Õß À°√≥åÕ¬Ÿà¿“¬„πÕ”‡¿Õ‡¡◊ËÕæ◊Èπ∑’ËÕ”‡¿Õ‡À≈◊ÕÕ¬Ÿà
‡∑à“„¥∑âÕß∑’Ë¥”‡π‘πß“π¢Õß À°√≥å°Á¡’Õ¬Ÿà‡æ’¬ß‡∑à“π—Èπ  ”À√—∫ ¡“™‘°¢Õß À°√≥å∑’ËÕ¬Ÿà„πæ◊Èπ∑’Ë°‘ËßÕ”‡¿Õ∑’Ë‰¥â ‘∑∏‘°“√
‡ªìπ ¡“™‘°¿“æ¡“°àÕπ∑’Ë®–·¬°æ◊Èπ∑’ËÕ”‡¿Õ‡ªìπ°‘ËßÕ”‡¿Õ ‡¡◊ËÕ·¬°æ◊Èπ∑’Ë‡ªìπ°‘ËßÕ”‡¿Õ·≈â« ¡“™‘°¥—ß°≈à“«°Á¬—ß¡’ ‘∑∏‘
°“√‡ªìπ ¡“™‘°¿“æ¢Õß À°√≥åμ“¡‡¥‘¡  À°√≥å¬—ß§ß„Àâ∫√‘°“√·°à ¡“™‘°‡°à“∑’ËÕ¬Ÿà„πæ◊Èπ∑’Ë°‘ËßÕ”‡¿Õ‰¥â‡∑à“∑’Ë®”‡ªìπ ·μà
 À°√≥å‰¡à¡’ ‘∑∏‘√—∫ ¡“™‘°‡æ‘Ë¡‡μ‘¡„πæ◊Èπ∑’Ë∑’Ë‡ªìπ‡¢μª°§√Õß¢Õß°‘ËßÕ”‡¿Õ„À¡à  ‡«âπ·μà∑“¬“∑¢Õß ¡“™‘°‡¥‘¡‡æ◊ËÕ√—∫
¿“√–Àπ’È ‘π¢Õß ¡“™‘°‡∑à“π—Èπ π—Èπ

„πªí®®ÿ∫—ππ’È À°√≥å‰¥â¢¬“¬∏ÿ√°‘®¢Õß À°√≥å„π¥â“πμà“ß Ê  À°√≥å®÷ß¡’§«“¡®”‡ªìπμâÕß¢¬“¬·¥π
¥”‡π‘πß“π ·≈–√—∫ ¡“™‘°‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡‡À¡“– ¡  Õ¥§≈âÕß°—∫¢π“¥∏ÿ√°‘®¢Õß À°√≥å „π°“√¥”‡π‘πß“π
¢Õß À°√≥å   À°√≥åÕ“®°”Àπ¥∑âÕß∑’Ë·¥π¥”‡π‘πß“π‰«â„π¢âÕ∫—ß§—∫À√◊Õ‰¡à°Á‰¥â  ”À√—∫°“√√—∫ ¡“™‘° À°√≥åμ“¡
æ√–√“™∫—≠≠—μ‘ À°√≥å æ.». 2542 ¡“μ√“ 43(7) „Àâ À°√≥å°”Àπ¥‡√◊ËÕß§ÿ≥ ¡∫—μ‘¢Õß ¡“™‘° «‘∏’°“√¢“¥®“° ¡“™‘°¿“æ
μ≈Õ¥®π ‘∑∏‘·≈–Àπâ“∑’Ë¢Õß ¡“™‘°‰«â„π¢âÕ∫—ß§—∫ ¥—ßπ—Èπ°“√∑’Ë À°√≥å®–√—∫ ¡“™‘° ÷́Ëß¡’¿Ÿ¡‘≈”‡π“Õ¬Ÿà„π∑âÕß∑’Ë„¥„Àâ
‡ªìπ ¡“™‘° À°√≥å®–μâÕß§”π÷ß∂÷ß§«“¡ –¥«°√«¥‡√Á«„π°“√μ‘¥μàÕ°—∫ ¡“™‘° °“√‡Õ◊ÈÕª√–‚¬™πå°—∫ ¡“™‘° ·≈–§ÿâ¡
§à“„™â®à“¬„π°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß À°√≥å

 ”À√—∫°“√¢¬“¬ “¢“¢Õß À°√≥å  À°√≥åÕ“®¢¬“¬ “¢“‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®‰¥âμ“¡§«“¡‡À¡“– ¡  ∑—Èßπ’È
 À°√≥å®–μâÕß§”π÷ß∂÷ß§à“„™â®à“¬·≈– “¡“√∂§«∫§ÿ¡°“√„Àâ∫√‘°“√ ¡“™‘°‰¥â∑—Ë«∂÷ß ‡¡◊ËÕ À°√≥å¢¬“¬ “¢“‰ª„π∑âÕß∑’Ë
®—ßÀ«—¥„¥„Àâ·®âß À°√≥å®—ßÀ«—¥π—Èπ Ê ∑√“∫¥â«¬
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 ”π—°®—¥μ—Èß·≈– àß‡ √‘¡ À°√≥å
‚∑√. 0 2282 5042
‚∑√ “√ 0 2282 5042
E-mail: cpd_cepo@cpd.go.th
www.cpd.go.th

®÷ß‡√’¬π¡“‡æ◊ËÕ‚ª√¥∑√“∫  ·≈–·®âß„Àâ À°√≥å®—ßÀ«—¥·®âß À°√≥å∑√“∫¥â«¬

¢Õ· ¥ß§«“¡π—∫∂◊Õ

                                           (≈ßπ“¡)   ∫ÿ≠¡’  ®—π∑√«ß»å
(π“¬∫ÿ≠¡’  ®—π∑√«ß»å)

Õ∏‘∫¥’°√¡ àß‡ √‘¡ À°√≥å ·≈–π“¬∑–‡∫’¬π À°√≥å
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