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การใช้กฎหมายสหกรณ์เพือ่การก ากบัดูแลสหกรณ์ 
 

การก ากบัดูแลสหกรณ์  นบัเป็นบทบาทส าคญัของภาครัฐในการช่วยเหลือ ส่งเสริม และ
ตรวจตราสหกรณ์ทุกประเภท ใหด้ าเนินงานเป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละอ านวยประโยชน์แก่สมาชิกตาม
หลกัการและวธีิการสหกรณ์ ซ่ึงหน่วยงานของรัฐท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในเร่ืองน้ี ไดแ้ก่ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์  

ผูมี้บทบาทสูงสุดในการก ากบั ดูแล และส่งเสริมงานสหกรณ์ในส่วนของภาครัฐ ไดแ้ก่ 
นายทะเบียนสหกรณ์ โดยเร่ิมตั้งแต่ก ากบัดูแลการจดทะเบียนจดัตั้งสหกรณ์ การด าเนินงานทัว่ไป การ
ด าเนินธุรกิจ การเงินการบญัชี การสอบบญัชี จนถึงการเลิกและการช าระบญัชีสหกรณ์ ซ่ึงภารกิจดงักล่าว
น้ี ในทางปฏิบติัไดมี้การมอบหมายให้รองนายทะเบียนสหกรณ์  ผูต้รวจการสหกรณ์ ผูส้อบบญัชี และ
พนกังานเจา้หนา้ท่ีด าเนินการดว้ย  

 

บทบัญญัติการเป็นนายทะเบียนสหกรณ์ 
 

  เดิม  พระราชบญัญติัสหกรณ์  พ.ศ. 2542 มาตรา 15 วรรคแรก บญัญติัใหป้ลดักระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เป็นนายทะเบียนสหกรณ์ และพระราชกฤษฎีกาแกไ้ขบทบญัญติั  ใหส้อดคลอ้งกบัการ
โอนอ านาจหนา้ท่ีของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545  
พ.ศ. 2545  มาตรา 122 ให้เปล่ียนแปลงค าวา่  “ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์”   เป็น “อธิบดีกรม
ส่งเสริมสหกรณ์” ท าใหน้ายทะเบียนสหกรณ์คืออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
  ปัจจุบัน พระราชบญัญติัสหกรณ์ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2553 บญัญติัให้อธิบดีกรมส่งเสริม
สหกรณ์เป็นนายทะเบียนสหกรณ์ (มาตรา  15  วรรคแรก) 
 

การใช้อ านาจนายทะเบียนสหกรณ์ 
 
ตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ.2542 และพระราชบญัญติัสหกรณ์ (ฉบบัท่ี 2)   พ.ศ.

2553 ไดบ้ญัญติัเก่ียวกบัอ านาจนายทะเบียนสหกรณ์ไว ้แยกเป็นประเด็นหลกัใหญ่ๆ ไดด้งัน้ี 
 
1. อ านาจในการแต่งตั้งรองนายทะเบียนสหกรณ์   
   
  บทบญัญติัในพระราชบญัญติัสหกรณ์ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2553 ใหน้ายทะเบียนสหกรณ์
แต่งตั้งขา้ราชการในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ซ่ึงด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากวา่ผูอ้  านวยการกองหรือ
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เทียบเท่า เป็นรองนายทะเบียนสหกรณ์  มีอ านาจหนา้ท่ีตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี    หรือ
ตามท่ีนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย  (มาตรา  15  วรรคสอง) ซ่ึงตามบทบญัญติัดงักล่าว       นาย
ทะเบียนสหกรณ์สามารถแต่งตั้งขา้ราชการกรมภายใตส้ังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็น  รองนาย
ทะเบียนสหกรณ์ได ้ไม่จ  ากดัเฉพาะขา้ราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์เพียงแห่งเดียว ทั้งน้ี      การแต่งตั้งรอง
นายทะเบียนสหกรณ์ดงักล่าวใหป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา 15 วรรคสาม) 
 
2. อ านาจนายทะเบียนสหกรณ์ซ่ึงเป็นอ านาจหน้าทีท่ัว่ไป  

 
อ านาจนายทะเบียนสหกรณ์ซ่ึงเป็นอ านาจหนา้ท่ีทัว่ไป ตามมาตรา 16 ใหน้ายทะเบียน

สหกรณ์มีอ านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 
  

(1)  รับจดทะเบียนส่งเสริม  ช่วยเหลอื  แนะน า  และก ากับดูแลสหกรณ์ให้เป็นไปตามบท
แห่งพระราชบัญญตัินีแ้ละกฎหมายอืน่ 

- งานในส่วนน้ี นอกจากรับจดทะเบียนสหกรณ์ตามท่ีมีการรวมกลุ่มจดัตั้งสหกรณ์
แลว้ นายทะเบียนสหกรณ์ยงัมีอ านาจหนา้ท่ีในการส่งเสริมช่วยเหลือแนะน า ก ากบั(ควบคุม) ดูแลสหกรณ์
ท่ีจดทะเบียนแลว้ โดยใหอ้ยูภ่ายใตก้ฎหมายสหกรณ์และกฎหมายอ่ืน 
   

(2)  ก าหนดระบบบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี  ตลอดจนสมุดและแบบรายงานต่าง 
ๆ  ทีส่หกรณ์ต้องยืน่ต่อนายทะเบียนสหกรณ์  รวมทั้งแบบพมิพ์อืน่ ๆ ทีต้่องใช้การปฏิบัติตาม
พระราชบัญญตัินี้ 

- เพื่อใหส้หกรณ์ปฏิบติัเป็นแนวทางเดียวกนัในเร่ืองการจดัท าบญัชี นายทะเบียน
สหกรณ์จึงตอ้งก าหนดรูปแบบวธีิปฏิบติัและการตรวจสอบทางบญัชีใหเ้ป็นมาตรฐาน 
   

(3) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี  ผู้ตรวจการสหกรณ์  และผู้ช าระบัญชี 
- เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายท่ีก าหนดใหมี้การตรวจสอบบญัชี ตรวจสอบกิจการ

และฐานะทางการเงินของสหกรณ์ระหวา่งด าเนินกิจการหรือมีการช าระบญัชีในสหกรณ์ท่ี    เลิกกิจการ 
กฎหมายไดบ้ญัญติัใหน้ายทะเบียนสหกรณ์เป็นผูแ้ต่งตั้งบุคคลเพื่อท าหนา้ท่ีในต าแหน่งดงักล่าวนั้น 

 
 
 

  (4) ออกค าส่ังให้มีการตรวจสอบ หรือไต่สวนเกี่ยวกบัการจัดตั้ง การด าเนินงาน   หรือ
ฐานะการเงินของสหกรณ์ 
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- ตามอ านาจหนา้ท่ีในส่วนน้ี แบ่งออกเป็นสองส่วนใหญ่ท่ีสอดคลอ้งกบั
ขอ้บญัญติัของกฎหมาย  คือ  

1)  การตรวจสอบ หรือไต่ส่วนเก่ียวกบัการจดัตั้งสหกรณ์  
 เม่ือนายทะเบียนสหกรณ์เห็นวา่ รายการท่ีเก่ียวกบัค าขอตั้งสหกรณ์ หรือ

รายการในขอ้บงัคบัยงัไม่ถูกตอ้ง หรือยงัไม่ไดด้ าเนินการตามวธีิการขอจดัตั้ง หรือการจดัตั้งตามท่ีขอจด
ทะเบียนจะมีผลกระทบเสียหายแก่ระบบสหกรณ์  ก่อนท่ีนายทะเบียนสหกรณ์จะมีค าสั่งใหค้ณะ    ผูจ้ดัตั้ง
สหกรณ์แกไ้ขหรือด าเนินการใหถู้กตอ้ง ตลอดทั้งมีค  าสั่งไม่รับจดทะเบียนสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์
สามารถออกค าสั่งมอบหมายใหร้องนายทะเบียนสหกรณ์ หรือผูต้รวจการสหกรณ์  หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี
ออกไปตรวจสอบขอ้เทจ็จริงนั้น  เพื่อรายงานนายทะเบียนสหกรณ์ 

2)  การตรวจสอบ หรือไต่ส่วนเก่ียวกบัการด าเนินงานหรือฐานะการเงินของ
สหกรณ์ ในกรณก่ีอนที ่นายทะเบียนสหกรณ์จะมีค าสั่งยบัย ั้งหรือเพิกถอนมติท่ีประชุมใหญ่ มติท่ีประชุม
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  อนัเน่ืองมาจากมีการลงมติอนัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย  ขอ้บงัคบั 
ระเบียบของสหกรณ์ ระเบียบหรือค าสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์ หรือกรณีก่อนที ่นายทะเบียนสหกรณ์จะ
มีค าสั่งใหค้ณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์แกไ้ขขอ้บกพร่อง ใหค้ณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ระงบัการ
ปฏิบติับางส่วน ใหค้ณะกรรมการ ด าเนินการสหกรณ์หยดุปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นการชัว่คราว        ให้
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์พน้จากต าแหน่งทั้งคณะ  ใหก้รรมการซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัขอ้บกพร่องพน้จาก
ต าแหน่งกรรมการ  

 
(5) ส่ังให้ระงับการด าเนินงานทั้งหมดหรือบางส่วนของสหกรณ์  หรือให้เลกิสหกรณ์ ถ้า

เห็นว่าสหกรณ์กระท าการ  หรืองดเว้นกระท าการอนัอาจจะก่อให้เกดิความเสียหายแก่สหกรณ์หรือสมาชิก 
ผลสืบเน่ืองจากการตรวจสอบหรือไต่สวน นายทะเบียนสหกรณ์จะใชอ้ านาจพิจารณาสั่ง

ระงบัการด าเนินงานของสหกรณ์  หรือสั่งเลิกสหกรณ์ไดต้ามน ้าหนกัแห่งความเสียหาย    ท่ีเกิดข้ึนใน
สหกรณ์ 

 
(6)  ถอนช่ือสหกรณ์ออกจากทะเบียนสหกรณ์ 

เม่ือผูช้  าระบญัชีไดเ้สนอผลการช าระบญัชีของสหกรณ์ท่ีเลิกต่อนายทะเบียน
สหกรณ์แลว้  นายทะเบียนสหกรณ์เป็นผูมี้อ านาจถอนช่ือสหกรณ์ออกจากทะเบียน 

 
(7) จัดท ารายงานประจ าปีแยกตามประเภทสหกรณ์เสนอต่อคณะกรรมการพฒันาการ

สหกรณ์แห่งชาติ 
เป็นหนา้ท่ีของนายทะเบียนสหกรณ์ ท่ีจะตอ้งจดัท ารายงานประจ าปีแสดงผลการ

จดัตั้งสหกรณ์  ผลการด าเนินงานของสหกรณ์และผลการเลิกสหกรณ์ โดยแยกตามประเภทของสหกรณ์ท่ีจด
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ทะเบียน จากนั้นนายทะเบียนสหกรณ์จะตอ้งเสนอรายงานประจ าปีแจง้ใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการ
พฒันาการสหกรณ์แห่งชาติรับทราบ 

 
(8)  ออกระเบียบหรือค าส่ังเพื่อให้มีการปฏิบัติการตามพระราชบัญญตัินี ้ และเพือ่

ประโยชน์ในการด าเนินกจิการของสหกรณ์ 
นายทะเบียนสหกรณ์สามารถออกระเบียบหรือค าสั่ง  เพิ่มเติมจากท่ีกฎหมายก าหนด

ได ้ หากพิจารณาเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการของสหกรณ์ 
 

(9)  กระท าการอืน่ใดตามทีพ่ระราชบัญญตัินีก้ าหนดให้เป็นอ านาจหน้าทีข่อง      นาย
ทะเบียนสหกรณ์  หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 

นอกจากอ านาจหนา้ท่ีท่ีกล่าวมาแลว้ใน (1) – (8) นายทะเบียนสหกรณ์ยงัมีอ านาจ
หนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้เช่น การพิจารณาไม่รับจดทะเบียนสหกรณ์ การวนิิจฉยัปัญหา
เก่ียวกบัการตีความในขอ้บงัคบัสหกรณ์  การใหค้วามเห็นชอบวงเงินกูย้มืหรือค ้าประกนัของสหกรณ์  
ฯลฯ  นอกจากน้ีบรรดาเร่ืองท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีขอ้สั่งการมอบหมายมายงั
นายทะเบียนสหกรณ์  ก็ถือเป็นเร่ืองท่ีนายทะเบียนสหกรณ์จะตอ้งปฏิบติัเช่นกนั 

 
3. อ านาจหน้าที่ของนายทะเบียนสหกรณ์นอกจากที่เป็นอ านาจหน้าที่ทัว่ไป  (อ านาจเฉพาะตามกฎหมาย) 

 
3.1.  อ านาจหน้าทีใ่นการรับจดทะเบียน 

(1) การรับจดทะเบียนสหกรณ์  ไดแ้ก่   
- การรับจดทะเบียนสหกรณ์ท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่ ตามมาตรา 37 วรรคแรก 

    เม่ือนายทะเบียนสหกรณ์ไดรั้บเร่ืองราวตามค าขอจดทะเบียนสหกรณ์
ของคณะผูจ้ดัตั้งสหกรณ์แลว้  นายทะเบียนสหกรณ์จะพิจารณารับจดทะเบียนหรือไม่  กฎหมายสหกรณ์
บญัญติัไวด้งัจะไดเ้รียบเรียงขั้นตอนต่อไปน้ี 

    กรณทีี่หน่ึง นายทะเบียนพิจารณาแลว้เห็นวา่รายการท่ีเก่ียวกบัค าขอ  
หรือรายการในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ท่ีจะจดัตั้งข้ึนยงัไม่ถูกตอ้ง  หรือยงัมิไดด้ าเนินการตามมาตรา  34  นาย
ทะเบียนสหกรณ์มีอ านาจสั่งใหค้ณะผูจ้ดัตั้งสหกรณ์แกไ้ขหรือด าเนินการใหถู้กตอ้งได ้ (มาตรา  36  วรรค
ทา้ย)   

    กรณทีี่สอง นายทะเบียนสหกรณ์พิจารณาแลว้เห็นวา่  การเสนอค าขอจด
ทะเบียนยงัมีความไม่ชดัเจนเท่าท่ีควร  นายทะเบียนสหกรณ์  หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์  หรือพนกังาน
เจา้หนา้ท่ีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย  สามารถออกค าสั่งเป็นหนงัสือใหบุ้คคลใด ๆ ซ่ึงเก่ียวขอ้งมา
ช้ีแจงขอ้เท็จจริง  หรือใหส่้งเอกสารมาเพื่อประกอบการพิจารณาเก่ียวกบัการรับจดทะเบียนสหกรณ์ได ้ 
(มาตรา  36  วรรคแรก) 
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    กรณทีี่สาม  นายทะเบียนสหกรณ์พิจารณาแลว้เห็นวา่ ไม่สมควรรับจด
ทะเบียน  นายทะเบียนสหกรณ์จะออกค าสั่งไม่รับจดทะเบียน  และแจง้ค าสั่งนั้นพร้อมดว้ยเหตุผลเป็น
หนงัสือไปยงัคณะผูจ้ดัตั้งสหกรณ์  (มาตรา  38  วรรคแรก) 

    กรณทีีส่ี่ นายทะเบียนสหกรณ์พิจารณาแลว้เห็นวา่  สหกรณ์ตามท่ี  ขอจด
ทะเบียนมีวตัถุประสงคต์ามมาตรา  33  ค  าขอจดทะเบียนมีเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามมาตรา  35  และการ
จดัตั้งสหกรณ์ตามท่ีขอจะไม่เสียหายแก่ระบบสหกรณ์  นายทะเบียนสหกรณ์จะรับจดทะเบียนใหแ้ก่สหกรณ์
นั้น (มาตรา  37  วรรคแรก)  การพิจารณาตามความท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้  จ  าแนกอธิบายไดด้งัน้ี 

   1) สหกรณ์ตามท่ีขอจดทะเบียนมีวตัถุประสงคต์ามมาตรา  33  หมายถึง
วา่เม่ือดูวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดในขอ้บงัคบัแลว้สอดคลอ้งตามบทบญัญติัน้ีหรือไม่  คือตอ้งมีวตัถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิกโดยวธีิช่วยตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกนัตามหลกัการสหกรณ์ และตอ้ง 

    -  มีกิจการร่วมกนั ตามประเภทของสหกรณ์ท่ีขอจดทะเบียน 
    -  มีสมาชิกเป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 
    -  มีทุนซ่ึงแบ่งเป็นหุ้นมีมูลค่าเท่าๆ กนั และสมาชิกแต่ละคน

จะตอ้งถือหุ้นอยา่งนอ้ยหน่ึงหุ้น แต่ไม่เกินหน่ึงในหา้ของหุ้นท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 
    -  มีสมาชิกซ่ึงมีคุณสมบติัตามท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัภายใต้

บทบญัญติัมาตรา 43(7) 
    ประเภทของสหกรณ์ท่ีจะรับจดทะเบียนใหก้ าหนดโดย

กฎกระทรวง 
   2)  ค  าขอจดทะเบียนมีเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามมาตรา  35   
   3)  การจดัตั้งสหกรณ์ตามท่ีขอจะไม่เสียหายแก่ระบบสหกรณ์  

หมายความวา่สหกรณ์ท่ีก าลงัขอจดทะเบียนมาน้ี  เม่ือเป็นสหกรณ์แลว้กิจกรรมด าเนินงานทั้งหลายจะ  ไม่มี
ผลกระทบในทางท่ีท าให้เสียหายแก่ระบบของสหกรณ์  ซ่ึงระบบของสหกรณ์นั้นคงตอ้งวดัจากหลกัการ  
วธีิการสหกรณ์กบัแนวโนม้พฤติกรรมของกลุ่มผูข้อจดัตั้งสหกรณ์  เช่น  การขอจดัตั้งสหกรณ์ท่ีมีสมาชิก
สหกรณ์มาจากหมู่ญาติพี่นอ้งโดยตรง  การขอจดัตั้งสหกรณ์ท่ีมีกลุ่มบุคคลนอ้ยมากจนส่อให้เห็นวา่จะใช้
สหกรณ์เป็นเคร่ืองมือในการประกอบการอยา่งหน่ึงอยา่งใดซ่ึงมิใช่ตามระบบรูปแบบและวธีิการสหกรณ์  
หรือแมก้ระทัง่การขอจดัตั้งสหกรณ์ท่ีมีลกัษณะอเนกประสงคจ์นเกินไป  โดยไม่ค  านึงถึง ระดบัและความ
ตอ้งการท่ีจ าเป็นในขณะนั้นของสมาชิก  เป็นตน้ 

 
- การรับจดทะเบียนสหกรณ์ใหม่ท่ีมาจากการควบสหกรณ์เขา้กนั 

เม่ือนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนสหกรณ์ท่ีควบเขา้กนัเป็นสหกรณ์ใหม่แลว้ นายทะเบียนสหกรณ์จะ
ถอนช่ือสหกรณ์เดิมท่ีไดค้วบเขา้กนันั้นออกจากทะเบียน ตามมาตรา  94 วรรคแรก   
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- การรับจดทะเบียนสหกรณ์ใหม่ท่ีแยกไปจากสหกรณ์เดิมตามมาตรา  99  
(ประกอบกบัมาตรา  37  วรรคแรก)   

 
- การรับจดทะเบียนชุมนุมสหกรณ์  ตามมาตรา  103  วรรคทา้ย  (ประกอบกบั

มาตรา  37  วรรคแรก)  
 
เม่ือนายทะเบียนรับจดทะเบียนแลว้  นายทะเบียนสหกรณ์จะเป็นผูอ้อกใบส าคญั

รับจดทะเบียนใหแ้ก่สหกรณ์  หรือสหกรณ์ตั้งใหม่ท่ีมาจากการควบสหกรณ์เขา้กนั  หรือสหกรณ์ใหม่ท่ี
แยกไปจากสหกรณ์เดิม  หรือชุมนุมสหกรณ์แลว้แต่กรณี 

 
(2)  การรับจดทะเบียนข้อบังคับ  ไดแ้ก่   

- การรับจดทะเบียนขอ้บงัคบัของสหกรณ์ตามมาตรา  37  วรรคแรก 
 

- การรับจดทะเบียนขอ้บงัคบัของสหกรณ์ใหม่ท่ีมาจากการควบสหกรณ์เขา้กนั  
ตามมาตรา  94   
 

- การรับจดทะเบียนขอ้บงัคบัของสหกรณ์ใหม่ท่ีแยกไปจากสหกรณ์เดิม  ตาม
มาตรา  99  (ประกอบกบัมาตรา  37  วรรคแรก)   
 

- การรับจดทะเบียนขอ้บงัคบัของชุมนุมสหกรณ์ ตามมาตรา  103  วรรคทา้ย  
(ประกอบกบัมาตรา  37  วรรคแรก)  
 

(3)   การรับจดทะเบียนแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคับ  ไดแ้ก่  ขอ้บงัคบัสหกรณ์หรือชุมนุม
สหกรณ์แลว้แต่กรณี  เม่ือมีการแกไ้ขเพิ่มเติมคร้ังใดจะตอ้งเสนอต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อ จดทะเบียน
ต่อไป  ตามมาตรา  44  วรรคแรก 

(4)  การรับจดทะเบียนเปลีย่นช่ือ  กรณีสหกรณ์หรือชุมนุมสหกรณ์มีความประสงคจ์ะ
เปล่ียนช่ือ  ตอ้งคืนใบส าคญัรับจดทะเบียนและนายทะเบียนสหกรณ์จะออกใบส าคญั     รับจดทะเบียน
การเปล่ียนช่ือใหส้หกรณ์  หรือชุมนุมสหกรณ์แลว้แต่กรณี  ในขณะเดียวกนัสหกรณ์หรือชุมนุมสหกรณ์
ตอ้งเสนอขอจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัไปพร้อมกนัดว้ย  ตามมาตรา  44  วรรคสอง 

 (5)  การรับจดทะเบียนสหกรณ์ทีม่าจากกลุ่มเกษตรกร  กรณีกลุ่มเกษตรกรแสดง
ความจ านงขอเปล่ียนฐานะเป็นสหกรณ์  เม่ือนายทะเบียนสหกรณ์พิจารณาเห็นวา่ขอ้บงัคบัของกลุ่ม
เกษตรกรมีรายการถูกตอ้งตามมาตรา  43  นายทะเบียนสหกรณ์จะรับจดทะเบียนตามมาตรา  122 
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(6)  การจดทะเบียนผู้ช าระบัญชี  นายทะเบียนสหกรณ์เป็นผูจ้ดทะเบียนผูช้  าระบญัชี
เม่ือไดเ้ห็นชอบการเลือกตั้งผูช้  าระบญัชีหรือจดทะเบียนผูช้  าระบญัชีซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งกรณีต่าง ๆ กนัตาม
มาตรา  75 

 
3.2.  อ านาจหน้าทีใ่นการแต่งตั้ง 

(1)  การแต่งตั้งรองนายทะเบียนสหกรณ์  ตามบทบญัญติัในมาตรา  15  ใหน้ายทะเบียน
สหกรณ์แต่งตั้งขา้ราชการในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ซ่ึงด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากวา่  ผูอ้  านวยการ
กองหรือเทียบเท่าเป็นรองนายทะเบียนสหกรณ์  และการแต่งตั้งดงักล่าวใหป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
(2)  การแต่งตั้งผู้ตรวจการสหกรณ์  ตามบทบญัญติัในมาตรา  16 (3)   
 
(3)  การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  ตามบทบญัญติัในมาตรา  16  (3)   
 
(4)  การแต่งตั้งผู้ช าระบัญชี  ตามบทบญัญติัในมาตรา  16 (3)   
 
(5)  การตั้งผู้สอบบัญชีเพือ่ตรวจสอบงบดุล  ตามบทบญัญติัมาตรา  80  วรรคแรก 
 
(6)  การตั้งผู้ช าระบัญชี  กรณีท่ีประชุมใหญ่ไม่เลือกตั้งผูช้  าระบญัชีภายในก าหนด เวลา  

หรือนายทะเบียนสหกรณ์ไม่ใหค้วามเห็นชอบในการเลือกตั้งผูช้  าระบญัชี  นายทะเบียนสหกรณ์สามารถ
ตั้งผูช้  าระบญัชีข้ึนท าการช าระบญัชีสหกรณ์ได ้ ตามมาตรา  75  วรรคสอง  หรือกรณีนายทะเบียนสหกรณ์
เห็นสมควรหรือเม่ือสมาชิกจ านวนไม่นอ้ยกวา่สองในสามของสมาชิกทั้งหมดร้องขอใหเ้ปล่ียนผูช้  าระ
บญัชีใหม่ นายทะเบียนสหกรณ์จะแต่งตั้งผูช้  าระบญัชีคนใหม่แทนผูช้  าระบญัชีซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งหรือซ่ึง
ไดแ้ต่งตั้งไวก้็ได ้ ตามมาตรา  75  วรรคสาม 

 
 3.3 อ านาจหน้าทีใ่นการมอบหมายงาน  

(1)  การมอบหมายงานให้แก่รองนายทะเบียนสหกรณ์  ตามบทบญัญติัในมาตรา  15  
วรรคสอง  รวมถึงบทบญัญติัในมาตรา  16  วรรคสอง  นายทะเบียนสหกรณ์สามารถมอบหมายรองนาย
ทะเบียนสหกรณ์ใหป้ฏิบติัการแทนไดทุ้กเร่ืองตามพระราชบญัญติัท่ีก าหนดเป็นอ านาจของนายทะเบียน
สหกรณ์ 

 
(2)  การมอบหมายงานให้แก่ผู้ตรวจการสหกรณ์  ตามบทบญัญติัในมาตรา  16  วรรค

สอง  นายทะเบียนสหกรณ์สามารถมอบหมายผูต้รวจการสหกรณ์ใหป้ฏิบติัการแทนไดทุ้กเร่ืองตาม
พระราชบญัญติัท่ีก าหนดเป็นอ านาจของนายทะเบียนสหกรณ์ 
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(3)  การมอบหมายงานให้แก่พนักงานเจ้าหน้าทีซ่ึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย  

ตามบทบญัญติัในมาตรา  16  วรรคสอง  นายทะเบียนสหกรณ์สามารถมอบหมายพนกังานเจา้หนา้ท่ีให้
ปฏิบติัการแทนไดทุ้กเร่ืองตามพระราชบญัญติัท่ีก าหนดเป็นอ านาจของนายทะเบียนสหกรณ์ 

 
3.4  อ านาจหน้าทีใ่นการก าหนดระเบียบ 

 (1)  ระเบียบการช่วยเหลอืด าเนินกจิการสหกรณ์  (มาตรา  23  วรรคทา้ย)  กรณีมี
สหกรณ์ท่ีจดทะเบียนจดัตั้งมาแลว้ยงัไม่เกินสามปี  หรือมีผลการด าเนินงานขาดทุนติดต่อกนัเกินสองปี  เม่ือ
สหกรณ์ร้องขอ หรือนายทะเบียนสหกรณ์หรือคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติเห็นวา่
จ าเป็นตอ้งแกไ้ข  นายทะเบียนสหกรณ์จะสั่งใหผู้ต้รวจการสหกรณ์หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีซ่ึงนายทะเบียน
สหกรณ์มอบหมายเขา้ช่วยเหลือด าเนินกิจการของสหกรณ์นั้นทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได ้ ตามระเบียบท่ี
นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ  
 

(2)  ระเบียบการตรวจสอบบัญชี  (มาตรา  69  วรรคทา้ย)  นายทะเบียนสหกรณ์เป็นผู ้
ออกระเบียบการตรวจสอบบญัชี   นอกจากการตรวจสอบบญัชีตามมาตรฐานท่ีรับรองทัว่ไป  เพื่อ
น าไปใชป้ระโยชน์ในการตรวจสอบบญัชีของสหกรณ์ 
 

3.5 อ านาจในการก าหนดรูปแบบหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ  
(1)  ข้อก าหนดของนายทะเบียนสหกรณ์ในการตรวจสอบกจิการและฐานะการเงิน

ของสหกรณ์  เป็นบทบญัญติัในมาตรา  19  ส าหรับกรณีการปฏิบติังานของผูต้รวจการสหกรณ์ 
(2)  ข้อก าหนดของนายทะเบียนสหกรณ์ในการให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์

แก้ไขข้อบกพร่อง  อยูใ่นบทบญัญติัมาตรา  22 (1)  ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์เป็นผูก้  าหนดวธีิการและ
ระยะเวลา  กรณีใหค้ณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ปฏิบติั 

 
(3)  ข้อก าหนดของนายทะเบียนสหกรณ์ให้มีการแก้ไขข้อบกพร่อง  อยูใ่นบทบญัญติั

มาตรา  22 (3)  ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์เป็นผูก้  าหนดวธีิการและระยะเวลา  เพื่อใหมี้การแกไ้ขขอ้บกพร่องให้
แลว้เสร็จ  กรณีสั่งใหค้ณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์หยดุปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นการชัว่คราว 

 
(4)  ข้อก าหนดของนายทะเบียนสหกรณ์ทีเ่ป็นหลกัเกณฑ์และวธีิการจัดท าแผนด าเนิน

กจิกรรมของสหกรณ์  อยูใ่นบทบญัญติัมาตรา  34 (2)  ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์เป็นผูก้  าหนดหลกัเกณฑ์
และวธีิการจดัท าแผนด าเนินการเก่ียวกบัธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์ท่ีจะจดัตั้ง 
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 (5)  แบบค าขอจดทะเบียนตั้งสหกรณ์  อยูใ่นบทบญัญติัมาตรา  35  วรรคแรกให้
นายทะเบียนสหกรณ์เป็นผูก้  าหนดแบบค าขอจดทะเบียนสหกรณ์  เพื่อใหค้ณะผูจ้ดัตั้งสหกรณ์จดัท ายืน่
เสนอนายทะเบียนสหกรณ์ 

 
 (6)   ข้อก าหนดของนายทะเบียนสหกรณ์ทีเ่ป็นประกาศก าหนดประเภทของ

สหกรณ์ทีส่ามารถรับสมาชิกสมทบได้  อยูใ่นบทบญัญติัมาตรา  41 
 
 (7)  ข้อก าหนดของนายทะเบียนสหกรณ์เกีย่วกบัจ านวนผู้ตรวจสอบกจิการ     อยู่

ในบทบญัญติัมาตรา  53  วรรคทา้ย  นายทะเบียนสหกรณ์เป็นผูก้  าหนดจ านวน  ผูต้รวจสอบกิจการซ่ึงท่ี
ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก 

 
 (8)  แบบและรายการบัญชีของสหกรณ์  อยูใ่นบทบญัญติัมาตรา  65  วรรคแรก  นาย

ทะเบียนสหกรณ์เป็นผูก้  าหนดแบบและรายการบญัชีท่ีสหกรณ์จะตอ้งจดัท า 
 
 (9)  ข้อก าหนดในการเกบ็รักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชี  อยูใ่น

บทบญัญติัมาตรา  65  วรรคแรก  นายทะเบียนสหกรณ์เป็นผูก้  าหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาบญัชีและ
เอกสารประกอบการลงบญัชีไวท่ี้ส านกังานสหกรณ์  เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 

 
 (10)  ข้อก าหนดในการจัดท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน  อยูใ่นบทบญัญติัมาตรา  

66  วรรคสอง  นายทะเบียนสหกรณ์เป็นผูก้  าหนดแบบงบดุลท่ีมีรายการแสดงสินทรัพย ์ หน้ีสิน  และทุน
ของสหกรณ์  รวมทั้งก าหนดแบบบญัชีก าไรขาดทุนเพื่อใหส้หกรณ์เป็นผูจ้ดัท า 

 
 (11)  การก าหนดค่าตอบแทนให้กบัผู้ช าระบัญชี  อยูใ่นมาตรา  75  วรรคทา้ย  นาย

ทะเบียนสหกรณ์เป็นผูก้  าหนดค่าตอบแทนส าหรับผูช้  าระบญัชีสหกรณ์ 
 
 (12)  ข้อก าหนดเกีย่วกบัแบบรายงานของผู้ช าระบัญชี  อยูใ่นบทบญัญติัมาตรา  85  

วรรคแรก  นายทะเบียนสหกรณ์เป็นผูก้  าหนดแบบรายงานของผูช้  าระบญัชีต่อนายทะเบียนสหกรณ์ทุกระยะ
หกเดือน  ซ่ึงแสดงถึงผลการจดัการช าระบญัชีและความเป็นไปของบญัชีท่ีช าระอยูน่ั้น 

 
 (13)  ข้อก าหนดเกีย่วกบัระยะเวลาแก้ไขข้อบกพร่องในการช าระบัญชี  อยูใ่น

บทบญัญติัมาตรา  85  วรรคทา้ย  กรณีการช าระบญัชีมีขอ้บกพร่อง  นายทะเบียนมีอ านาจสั่งใหผู้ช้  าระ
บญัชีแกไ้ขขอ้บกพร่อง  และรายงานต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในเวลาท่ีก าหนด 
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 (14)  ข้อก าหนดการจ่ายเงินปันผลตามหุ้นทีช่ าระแล้ว  อยูใ่นบทบญัญติัมาตรา  
86 (2)  นายทะเบียนสหกรณ์เป็นผูก้  าหนดอตัราจ่ายเงินปันผลตามหุน้ท่ีช าระแลว้ตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติส าหรับสหกรณ์แต่ละประเภท  

 
 (15)  แบบค าขอจดทะเบียนสหกรณ์ตั้งใหม่โดยควบเข้ากนั  อยูใ่นมาตรา  93  วรรค

แรก  ใหน้ายทะเบียนสหกรณ์เป็นผูก้  าหนดแบบค าขอจดทะเบียนส าหรับสหกรณ์ตั้งใหม่ท่ีเกิดจากการ
ควบสหกรณ์เขา้กนั 

 
 (16)  ข้อก าหนดของนายทะเบียนสหกรณ์ทีเ่ป็นวธีิการแบ่งแยกทรัพย์สิน  ทุน  ทุน

ส ารอง  หนีสิ้น  สิทธิ  และความรับผดิของสหกรณ์  อยูใ่นบทบญัญติัมาตรา  96  วรรคสาม       นาย
ทะเบียนสหกรณ์เป็นผูก้  าหนดวธีิการพิจารณาแบ่งแยกทรัพยสิ์นฯ  เพื่อใหส้หกรณ์ถือปฏิบติั 

 
 (17)  แบบค าขอจดทะเบียนชุมนุมสหกรณ์  อยูใ่นบทบญัญติัมาตรา 103 วรรคทา้ย  

นายทะเบียนสหกรณ์เป็นผูก้  าหนดแบบค าขอจดทะเบียนชุมนุมสหกรณ์  โดยน ามาตรา  35  วรรคแรกมา
ใชป้ระกอบโดยอนุโลม 

 
 
 (18)  ข้อก าหนดของนายทะเบียนสหกรณ์ทีเ่ป็นหลกัเกณฑ์และวธีิการจัดท าแผน

ด าเนินกจิการของชุมนุมสหกรณ์  อยูใ่นบทบญัญติัมาตรา  103  วรรคทา้ย  นายทะเบียนสหกรณ์เป็น  ผู ้
ก  าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการจดัท าแผนด าเนินการเก่ียวกบัธุรกิจหรือกิจกรรมของชุมนุมสหกรณ์   ท่ีจะ
จดัตั้งโดยน ามาตรา  34  (2)  มาใชป้ระกอบโดยอนุโลม 

 
 (19)  ข้อก าหนดของนายทะเบียนสหกรณ์เกีย่วกบัจ านวนผู้ตรวจสอบกจิการชุมนุม

สหกรณ์  อยูใ่นบทบญัญติัมาตรา  105  วรรคทา้ย  นายทะเบียนสหกรณ์เป็นผูก้  าหนดจ านวน    ผู ้
ตรวจสอบกิจการชุมนุมสหกรณ์  ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก (สหกรณ์สมาชิก)  หรือ
บุคคลภายนอก  โดยน ามาตรา  53  วรรคทา้ย  มาใชป้ระกอบโดยอนุโลม 

 
 (20)  แบบและรายการบัญชีชุมนุมสหกรณ์  อยูใ่นบทบญัญติัมาตรา 105 วรรคทา้ย  

นายทะเบียนสหกรณ์เป็นผูก้  าหนดแบบและรายการบญัชีท่ีชุมนุมสหกรณ์จะตอ้งจดัท า  โดยน ามาตรา  65  
วรรคแรก  มาใชป้ระกอบโดยอนุโลม 

 
 (21)  ข้อก าหนดในการเกบ็รักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีชุมนุมสหกรณ์  อยู่

ในบทบญัญติัมาตรา  105  วรรคทา้ย  นายทะเบียนสหกรณ์เป็นผูก้  าหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาบญัชี
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และเอกสารประกอบการลงบญัชีไวท่ี้ส านกังานชุมนุมสหกรณ์  เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ  โดย
น ามาตรา  65  วรรคแรก  มาใชป้ระกอบโดยอนุโลม 

 
 (22)  ข้อก าหนดในการจัดท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน  อยูใ่นบทบญัญติัมาตรา  

105  วรรคทา้ย  นายทะเบียนสหกรณ์เป็นผูก้  าหนดแบบงบดุลท่ีมีรายการแสดงสินทรัพย ์ หน้ีสิน  และทุน
ของชุมนุมสหกรณ์  รวมทั้งก าหนดแบบบญัชีก าไรขาดทุนเพื่อใหชุ้มนุมสหกรณ์เป็นผูจ้ดัท า  โดยน า
มาตรา  66  วรรคสอง  มาใชป้ระกอบโดยอนุโลม 

 
 (23)   การก าหนดค่าตอบแทนให้กบัผู้ช าระบัญชี  อยูใ่นมาตรา  105  วรรคทา้ย  นาย

ทะเบียนสหกรณ์เป็นผูก้  าหนดค่าตอบแทนส าหรับผูช้  าระบญัชีชุมนุมสหกรณ์  โดยน ามาตรา  75  วรรค
ทา้ย  มาใชป้ระกอบโดยอนุโลม 
 

3.6 อ านาจนายทะเบียนสหกรณ์ในการวนิิจฉัย  หรือให้ความเห็นชอบ 
 (1)   การตีความในข้อบังคับ  ในกรณีมีปัญหาเก่ียวกบัการตีความในขอ้บงัคบันาย

ทะเบียนสหกรณ์เป็นผูใ้หค้  าวนิิจฉยัตามกรณีนั้น  ปรากฏตามบทบญัญติัมาตรา  45  ค  าวนิิจฉยั ของนาย
ทะเบียนสหกรณ์  สหกรณ์ตอ้งถือปฏิบติัตามนั้น 

 (2)  การแยกสหกรณ์  ในกรณีท่ีประชุมใหญ่มีมติไม่เห็นชอบใหแ้ยกสหกรณ์   ถา้
สมาชิกซ่ึงลงลายมือช่ือขอให้แยกสหกรณ์ไดพ้ิจารณาแลว้ไม่เห็นดว้ยกบัมติท่ีประชุมใหญ่         แลว้เสนอ
เร่ืองมาใหน้ายทะเบียนสหกรณ์วนิิจฉยัช้ีขาดวา่สมควรแยกสหกรณ์หรือไม่  และเม่ือ      นายทะเบียน
สหกรณ์วนิิจฉยัช้ีขาดเป็นอยา่งไรแลว้ใหเ้ป็นท่ีสุด  ปรากฏตามบทบญัญติัมาตรา  97 

 
 (3)  การกู้ยมืเงินหรือการค า้ประกนัของสหกรณ์  ตามบทบญัญติัมาตรา  47    การ

กูย้มืเงินหรือการค ้าประกนัของสหกรณ์จะตอ้งจ ากดัอยูภ่ายในวงเงินท่ีนายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ 
 
 (4)  การน าเงินของสหกรณ์ไปซ้ือหุ้น  ตามมาตรา  62  (6)  เงินของสหกรณ์   อาจ

น าไปลงทุนซ้ือหุน้ของสถาบนัท่ีประกอบธุรกิจอนัท าให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่
กิจการของสหกรณ์โดยไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

 
 (5)  การเลอืกตั้งผู้ช าระบัญชี  การช าระบญัชีของสหกรณ์ท่ีเลิกเพราะเหตุอ่ืน

นอกจากลม้ละลายใหท่ี้ประชุมใหญ่เลือกตั้งผูช้  าระบญัชีโดยไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ข้ึน
ท าการช าระบญัชีสหกรณ์  ปรากฏตามมาตรา  75  วรรคแรก  
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 (6)  การโอนทรัพย์สินคงเหลือจากการช าระบัญชี  กรณีถา้ยงัมีทรัพยสิ์นคงเหลือ
อยูอี่กในสหกรณ์  ภายหลงัไดมี้การช าระหน้ีของสหกรณ์และจ่ายตามล าดบัใหส้มาชิกแลว้  ตามกฎหมายให้
ผูช้  าระบญัชีโอนใหแ้ก่สหกรณ์อ่ืนหรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามมติท่ีประชุมใหญ่  แต่ถา้ไม่
อาจเรียกประชุมใหญ่ไดร้ายในสามเดือนนบัแต่วนัท่ีช าระบญัชีเสร็จใหผู้ช้  าระบญัชีโอนใหแ้ก่สหกรณ์อ่ืน
หรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยดว้ยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์  ตามมาตรา  86  
วรรคทา้ย 

 
 (7)  การเสนอผลการช าระบัญชี  การท่ีผูช้  าระบญัชีไดเ้สนอผลการช าระบญัชี  ต่อ

ผูส้อบบญัชี  เม่ือผูส้อบบญัชีตรวจสอบและรับรองบญัชีท่ีช าระนั้นแลว้ ใหผู้ช้  าระบญัชีเสนอต่อนาย
ทะเบียนสหกรณ์  เม่ือนายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบดว้ยแลว้ใหถื้อวา่เป็นท่ีสุดแห่งการช าระบญัชี  นาย
ทะเบียนสหกรณ์จะถอนช่ือสหกรณ์ออกจากทะเบียนตามมาตรา  87  วรรคทา้ย 

 
 (8)  การควบสหกรณ์  สหกรณ์ตั้งแต่สองสหกรณ์อาจควบเขา้กนัเป็นสหกรณ์เดียว

ได ้ โดยมติแห่งท่ีประชุมใหญ่ของแต่ละสหกรณ์  และตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ตามมาตรา  90  วรรคแรก 

 
 (9)  การให้ความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์กรณเีกี่ยวกบัชุมนุมสหกรณ์  

ตามมาตรา  105  วรรคทา้ยก าหนดใหน้ าบทบญัญติัในหมวด  3  หมวด  4  หมวด  5  และหมวด  6  มา
บงัคบัใชก้บัชุมนุมสหกรณ์โดยอนุโลม  ดงันั้น  กรณีเก่ียวกบัขอ้  (3) (4) (5) (6) (7) และ (8) ขา้งตน้  ใน
ส่วนของชุมนุมสหกรณ์ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ดว้ย 

 
3.7 อ านาจนายทะเบียนสหกรณ์ในการเรียกประชุมใหญ่ 

กรณีที ่ 1  สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกของสหกรณ์ร้องขอใหเ้รียกประชุมใหญ่
วสิามญั  ถา้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ไม่เรียกประชุมใหญ่วสิามญัภายในก าหนดระยะเวลา  นาย
ทะเบียนสหกรณ์มีอ านาจเรียกประชุมใหญ่วสิามญัภายในระยะเวลาตามท่ีเห็นสมควรก็ได ้ ตามมาตรา  55  
วรรคทา้ย 

 
กรณีที ่ 2  สมาชิกสหกรณ์ท าหนงัสือร้องขอแยกสหกรณ์ต่อคณะกรรมการ

ด าเนินการสหกรณ์แลว้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ไม่เรียกประชุมใหญ่ภายในก าหนดเวลา    ให้
นายทะเบียนสหกรณ์มีอ านาจเรียกประชุมใหญ่ภายในระยะเวลาตามท่ีเห็นสมควร  ตามมาตรา      96  
วรรคทา้ย 
 ส าหรับชุมนุมสหกรณ์  บทบญัญติัมาตรา  105  วรรคทา้ย   ก าหนดใหน้ าบทบญัญติั
ในหมวด  3  หมวด  4  หมวด  5  และหมวด  6  มาใชบ้งัคบักบัชุมนุมสหกรณ์โดยอนุโลม  ดงันั้น ตาม
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กรณีท่ี 1 และ 2 ยอ่มน ามาใชก้บัชุมนุมสหกรณ์ได ้ แต่ตอ้งพิจารณาถึงองคป์ระกอบอ่ืน ๆ  ตาม
กฎหมายดว้ย 
 

3.8 อ านาจหน้าทีอ่ื่น ๆ ของนายทะเบียนสหกรณ์ตามกฎหมาย 
(1)  การออกค าส่ังเป็นหนังสือให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์   ผูต้รวจสอบ

กิจการ  ผูจ้ดัการ  เจา้หนา้ท่ี  หรือเชิญสมาชิกของสหกรณ์มาช้ีแจงขอ้เท็จจริงเก่ียวกบักิจการของสหกรณ์  
หรือใหส่้งเอกสารเก่ียวกบัการด าเนินงานหรือรายงานการประชุมของสหกรณ์ได ้  

ตามมาตรา  17  ก าหนดใหน้ายทะเบียนสหกรณ์มีอ านาจ  
 1) ออกค าสั่งเป็นหนงัสือใหค้ณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 

 2) ออกค าสั่งเป็นหนงัสือใหผู้ต้รวจสอบกิจการ 
 3) ออกค าสั่งเป็นหนงัสือใหผู้จ้ดัการ 
 4) ออกค าสั่งเป็นหนงัสือใหเ้จา้หน้ี 
 5) มีหนงัสือเชิญสมาชิกของสหกรณ์ 
 มาช้ีแจงขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบักิจการของสหกรณ์ 
 ใหส่้งเอกสารเก่ียวกบัการด าเนินงาน 
 ใหส่้งรายงานการประชุมสหกรณ์ 
โทษ ของการขดัขืนไม่ด าเนินการตามค าสั่งและหนงัสือเรียกดงักล่าวมีโทษปรับ

ไม่เกิน 10,000.- บาท (มาตรา 130) 
 
(2)  การเข้าไปตรวจสอบในส านักงานของสหกรณ์ในระหว่างเวลาท างานของสหกรณ์   
ตามมาตรา  18  ก าหนดใหน้ายทะเบียนสหกรณ์มีอ านาจ 

1)  เขา้ไปตรวจสอบในส านกังานของสหกรณ์ในระหวา่งเวลาท างาน ของ
สหกรณ์ 

2)  ใหผู้ซ่ึ้งเก่ียวขอ้งอ านวยความสะดวกหรือช่วยเหลือ 
3)  ใหค้  าช้ีแจงแก่ผูป้ฏิบติัการตามสมควร 

 วธีิการปฏิบติัของบุคคลผูมี้อ  านาจดงักล่าวนั้นจะตอ้งปฏิบติัตามขั้นตอน     ท่ี
ก าหนดไวใ้นกฎหมายรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ จะตอ้งแสดงเจตนาวา่เป็นผูมี้อ  านาจโดยแสดงบตัรประจ าตวั
ยนืยนัวา่เป็นบุคคลท่ีมีอ านาจจริง และตอ้งแจง้แสดงโดยชดัเจนซ่ึงความประสงคใ์นการ   เขา้ไป
ตรวจสอบ 

โทษ หากมีการขดัขวางหรือฝ่าฝืนแลว้ ผูฝ่้าฝืนขดัขวางมีโทษปรับไม่เกิน 
10,000.- บาท (มาตรา 131) 
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 (3)  การยบัยั้งหรือเพกิถอนมติของทีป่ระชุมใหญ่หรือที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์  กรณีท่ีมีการละเมิด  ฝ่าฝืนกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบของสหกรณ์  ระเบียบหรือ
ค าสั่งของ นายทะเบียนสหกรณ์   

ตามมาตรา  20 ก าหนดใหน้ายทะเบียนสหกรณ์มีอ านาจในการออกค าสั่งยบัย ั้งหรือ
เพิกถอนมติได ้ในกรณีท่ีท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ใด หรือท่ีประชุม ของคณะกรรมการด าเนินการของ
สหกรณ์ใดๆ มีมติในลกัษณะหน่ึงลกัษณะใดดงัต่อไปน้ีคือ 

  1) ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ในท่ีน้ีคือการฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยการสหกรณ์ กฎหมาย
อาญา กฎหมายแพง่ กฎหมายรัฐธรรมนูญ เหล่าน้ีเป็นตน้ 

 2) ฝ่าฝืนขอ้บงัคบัสหกรณ์ โดยถือตามลายลกัษณ์อกัษรท่ีมีอยูต่ามขอ้บงัคบั
สหกรณ์ การแปลความและตีความหมายวา่ฝ่าฝืนหรือไม่ ใหใ้ชดุ้ลพินิจแปลความโดยค านึงถึงนิยามค าวา่ 
“สหกรณ์” ตามมาตรา 4 เป็นส าคญั กล่าวคือ ตีความโดยค านึงถึงประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และทางสังคม
ท่ีเกิดข้ึนหรือมีผลกระทบเน่ืองมาจากการฝ่าฝืนขอ้บงัคบันั้น 

 3) ฝ่าฝืนระเบียบของสหกรณ์ มีนยัอยา่งเดียวกบัฝ่าฝืนขอ้บงัคบัสหกรณ์ 

 4) ฝ่าฝืนระเบียบหรือค าสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์ แต่ระเบียบหรือค าสั่ง
ดงักล่าวจะตอ้งออกโดยชอบและอาศยัอ านาจของกฎหมาย  

(4)  การร้องทุกข์หรือฟ้องคดีแทนสหกรณ์  กรณีท่ีกรรมการ  ผูจ้ดัการ  หรือเจา้หนา้ท่ี
ของสหกรณ์ท าใหส้หกรณ์เสียหาย  ตามมาตรา  21 

  ในทางปฏิบติัจะเกิดปัญหาขอ้ขดัขอ้งเสมอต่อกรณีท่ีซ่ึงบุคคลผูมี้อ  านาจบริหาร
จดัการในสหกรณ์ด าเนินการในทางมิชอบหรือกระท าผิดหรือทุจริตเสียเอง บุคคลผูมี้อ  านาจเหล่านั้นก็จะ
ไม่ด าเนินการใดๆ ในทางท่ีจะเป็นผลเสียหายต่อตนเอง  ซ่ึงตามมาตรา 21 น้ี ไดใ้ห้อ านาจนายทะเบียน
สหกรณ์ด าเนินการร้องทุกขใ์นคดีอาญาเพื่อกล่าวโทษ หรือเป็นโจทก็ฟ้องคดีแพง่และอาญาเสียเองได ้
ทั้งน้ี กฎหมายไดเ้ปิดทางเลือกใหว้า่จะใหพ้นกังานอยัการเป็นผูรั้บวา่ต่างแกต่้างแทนสหกรณ์ โดย
สหกรณ์เป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการร้องทุกข ์ฟ้องคดี หรือการวา่จา้งนั้นได ้ 

 หากไม่เลือกใชอ้ยัการด าเนินการแลว้ นายทะเบียนสหกรณ์จะเลือกจา้งทนาย   วา่
ความแทนได ้

 ใหส้ังเกตวา่กฎหมายใชค้  าวา่ “ใหพ้นกังานอยัการรับวา่ต่างใหส้หกรณ์” การใช้
ถอ้ยค าดงักล่าวมิไดห้มายความบงัคบัใหต้อ้งใชพ้นกังานอยัการเท่านั้น เพราะค าก่อนหนา้น้ีใหอ้ านาจร้อง
ทุกขห์รือด าเนินคดีโดยนายทะเบียนสหกรณ์และรองนายทะเบียนสหกรณ์โดยล าพงั ท าใหแ้ปล
ความหมายวา่แต่งตั้งหรือจา้งทนายความวา่ต่าง แกต่้างก็ได ้ทั้งน้ี เพื่อความสะดวกรวดเร็ว 

 เหตุผลท่ีบญัญติัไวเ้ช่นน้ีเพราะสหกรณ์มิใช่หน่วยราชการหรือองคก์รของรัฐ     ท่ี
พนกังานอยัการจะด าเนินคดีแทนได ้ดงันั้น จึงจ าเป็นตอ้งตรากฎหมายเปิดช่องให้อ านาจพนกังานอยัการ
ไว ้
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 ค่าใชจ่้ายถือเป็นส่วนรับผดิชอบของสหกรณ์ในการออกค่าใชจ่้าย แต่ค่าใชจ่้ายใน
การด าเนินการดงักล่าวน้ีอาจถือเป็นละเมิด ซ่ึงผูก้ระท าละเมิดต่อสหกรณ์คือ กรรมการ ผูจ้ดัการหรือ
เจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ท่ีท าใหส้หกรณ์เสียหายจะตอ้งรับผดิชอบ 

 
 (5)  การออกค าส่ังเป็นหนังสือให้ปฏิบัติการ กรณ ีคณะกรรมการด าเนินการ

สหกรณ์กระท าการหรืองดเว้นกระท าการให้สหกรณ์เสียหาย   
ตามมาตรา  22  ในกรณีท่ีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์กระท าการหรืองด

เวน้กระท าการในการปฏิบติัหนา้ท่ีของตน จนท าใหเ้ส่ือมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก หรือ
สหกรณ์มีขอ้บกพร่องเก่ียวกบัการเงิน การบญัชี หรือกิจการหรือฐานะการเงินตามรายงานการสอบบญัชี
หรือตามรายงานการตรวจสอบ ใหน้ายทะเบียนสหกรณ์มีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนงัสือใหป้ฏิบติัการ 
ดงัต่อไปน้ี 

(1) ใหค้ณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์แกไ้ขขอ้บกพร่องตามวธีิการและ
ระยะเวลาท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

(2) ใหค้ณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ระงบัการปฏิบติับางส่วนท่ีเป็นเหตุให้
เกิดขอ้บกพร่องหรือเส่ือมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก 

(3) ใหค้ณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์หยดุปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นการชัว่คราว เพื่อ
แกไ้ขขอ้บกพร่องนั้นใหแ้ลว้เสร็จตามวธีิการและภายในระยะเวลาท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

(4) ใหค้ณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์พน้จากต าแหน่งทั้งคณะหรือให้
กรรมการซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการนั้นพน้จากต าแหน่งกรรมการ 

 
(6)  กรณนีายทะเบียนสหกรณ์ส่ังให้กรรมการบางคนพ้นจากต าแหน่งถ้า           ที่

ประชุมใหญ่มิได้เลอืกตั้งหรือเลอืกตั้งผู้เป็นกรรมการไม่ได้ตามก าหนดเวลา  ใหน้ายทะเบียนสหกรณ์ตั้ง
สมาชิกเป็นกรรมการแทน ตามมาตรา 25 

 
(7)  การออกค าส่ังเป็นหนังสือให้บุคคลใด ๆ  ซ่ึงเกีย่วข้องมาช้ีแจงข้อเทจ็จริงหรือให้

ส่งเอกสารมาเพือ่ประกอบการพจิารณาเกีย่วกบัการรับจดทะเบียนสหกรณ์  ตามมาตรา  36  วรรคแรก   
(8)  การส่ังให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์แก้ไขหรือด าเนินการให้ถูกต้องในกรณพีจิารณา

รายการทีเ่กี่ยวข้อง  ค  าขอ  หรือรายการในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ท่ีจะจดัตั้งแลว้ไม่ถูกตอ้งหรือมิได้
ด าเนินการตามท่ีก าหนดในกฎหมาย  มาตรา  34  ทั้งน้ีตามมาตรา  36  วรรคทา้ย 

 
(9)  การแจ้งค าส่ังไม่รับจดทะเบียนพร้อมเหตุผลเป็นหนังสือไปยงัคณะผู้จัดตั้ง

สหกรณ์กรณไีม่รับจดทะเบียน  ตามมาตรา  38  วรรคแรก 
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(10)  การแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคับ  นายทะเบียนสหกรณ์สามารถด าเนินการไดต้าม
ขอ้  (11) (12)  โดยอนุโลม  ตามมาตรา  44  วรรคทา้ย 

 
(11)  การมีหนังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วสิามัญ  ตามมาตรา  55  วรรคแรก 
 
(12)  การเกบ็ส าเนาทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้น  รวมถึงการเก็บรายงานการ

เปล่ียนแปลงรายการในทะเบียนดงักล่าว  ตามมาตรา  64  วรรคสองและวรรคทา้ย 
 
(13)  การเกบ็รักษารายงานประจ าปีและงบดุลของสหกรณ์  ตามมาตรา  67 
(14)  การส่ังเลิกสหกรณ์  เม่ือปรากฏวา่สหกรณ์ไม่เร่ิมด าเนินกิจการภายในหน่ึงปีนบั

แต่วนัท่ีจดทะเบียนหรือหยดุด าเนินกิจการติดต่อกนัเป็นเวลาสองปีนบัแต่วนัท่ีหยดุกิจการ        ตามมาตรา  
71 (1) 

 
(15)  การส่ังเลกิสหกรณ์  เม่ือปรากฏวา่สหกรณ์ไม่ส่งส าเนางบดุลและรายงาน

ประจ าปีต่อนายทะเบียนสหกรณ์เป็นเวลาสามปีติดต่อกนั  ตามมาตรา  71 (2) 
 
(16)  การส่ังเลกิสหกรณ์  เม่ือปรากฏวา่สหกรณ์ไม่อาจด าเนินกิจการให้เป็น  ผลดี  

หรือการด าเนินกิจการสหกรณ์  ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่สหกรณ์หรือประโยชน์ส่วนรวม   ตามมาตรา  
71 (3) 

 
(17)  การปิดประกาศช่ือผู้ช าระบัญชี  ตามมาตรา  75  วรรคส่ี 
 
(18)  การรับทราบงบดุลทีผู้่ช าระบัญชีจัดท าภายหลงัทีผู้่สอบบัญชีรับรองงบดุลและ

การอนุมัติงบดุลของทีป่ระชุมใหญ่แล้ว  ตามมาตรา  80  วรรคสอง 
 
(19)  การอนุมัติงบดุลตามข้อ  (21)  ในกรณีท่ีประชุมใหญ่ไม่ครบองคป์ระชุมใหผู้ ้

ช าระบญัชีเสนองบดุลต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื่ออนุมติั  ตามมาตรา  80  วรรคทา้ย 
 
(20)  การรับวางเงินส าหรับจ านวนหนีซ่ึ้งเจ้าหนีม้ิได้ติดตามทวงถามให้ช าระหนี้  

โดยผูช้  าระบญัชีตอ้งวางเงินไวต่้อนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อประโยชน์แก่เจา้หน้ีตามมาตรา  84  วรรคแรก 
 
(21)  ตามกรณใีนข้อ  (20)  ถา้เจา้หน้ีไม่มารับเงินจนพน้ก าหนด  นายทะเบียนสหกรณ์ จะ

จดัส่งเป็นรายไดข้องสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ตามมาตรา  84  วรรคทา้ย 
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(22)  รับทราบการเสนอรายงานของผู้ช าระบัญชีทุกระยะหกเดือน  ตามมาตรา  85 
 
(23)  การรักษาสมุดบัญชีและเอกสารทั้งหลายของสหกรณ์ที่ได้ช าระบัญชีเสร็จแล้วเป็น

เวลาสองปีนับแต่วนัทีถ่อนช่ือสหกรณ์น้ันออกจากทะเบียน 
 

 ส าหรับชุมนุมสหกรณ์  บทบญัญติัมาตรา  105  วรรคทา้ย  ก าหนดใหน้ าบทบญัญติัใน
หมวด  3  หมวด  4  หมวด  5  และหมวด  6  มาใชบ้งัคบักบัชุมนุมสหกรณ์โดยอนุโลม  ดงันั้น  กรณีตาม 
(1)  -  (23)  ยอ่มน ามาใชก้บัชุมนุมสหกรณ์ได ้ แต่ตอ้งพิจารณาถึงองคป์ระกอบอ่ืน ๆ  ตามกฎหมายดว้ย 

 


