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การใช้ กฎหมายสหกรณ์ เพือ่ การกากับดูแลสหกรณ์
การกากับดูแลสหกรณ์ นับเป็ นบทบาทสาคัญของภาครัฐในการช่วยเหลือ ส่ งเสริ ม และ
ตรวจตราสหกรณ์ทุกประเภท ให้ดาเนินงานเป็ นไปตามวัตถุประสงค์และอานวยประโยชน์แก่สมาชิกตาม
หลักการและวิธีการสหกรณ์ ซึ่ งหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่ องนี้ ได้แก่ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ผูม้ ีบทบาทสู งสุ ดในการกากับ ดูแล และส่ งเสริ มงานสหกรณ์ในส่ วนของภาครัฐ ได้แก่
นายทะเบียนสหกรณ์ โดยเริ่ มตั้งแต่กากับดูแลการจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ การดาเนินงานทัว่ ไป การ
ดาเนินธุ รกิจ การเงินการบัญชี การสอบบัญชี จนถึงการเลิกและการชาระบัญชีสหกรณ์ ซึ่ งภารกิจดังกล่าว
นี้ ในทางปฏิบตั ิได้มีการมอบหมายให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผูต้ รวจการสหกรณ์ ผูส้ อบบัญชี และ
พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการด้วย

บทบัญญัติการเป็ นนายทะเบียนสหกรณ์
เดิม พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 15 วรรคแรก บัญญัติให้ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เป็ นนายทะเบียนสหกรณ์ และพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติ ให้สอดคล้องกับการ
โอนอานาจหน้าที่ของส่ วนราชการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุ งกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2545 มาตรา 122 ให้เปลี่ยนแปลงคาว่า “ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” เป็ น “อธิบดีกรม
ส่ งเสริ มสหกรณ์” ทาให้นายทะเบียนสหกรณ์คืออธิ บดีกรมส่ งเสริ มสหกรณ์
ปัจจุบัน พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 บัญญัติให้อธิ บดีกรมส่ งเสริ ม
สหกรณ์เป็ นนายทะเบียนสหกรณ์ (มาตรา 15 วรรคแรก)

การใช้ อานาจนายทะเบียนสหกรณ์
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2553 ได้บญั ญัติเกี่ยวกับอานาจนายทะเบียนสหกรณ์ไว้ แยกเป็ นประเด็นหลักใหญ่ๆ ได้ดงั นี้
1. อานาจในการแต่ งตั้งรองนายทะเบียนสหกรณ์
บทบัญญัติในพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 ให้นายทะเบียนสหกรณ์
แต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าผูอ้ านวยการกองหรื อ
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เทียบเท่า เป็ นรองนายทะเบียนสหกรณ์ มีอานาจหน้าที่ตามที่บญั ญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ ี หรื อ
ตามที่นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย (มาตรา 15 วรรคสอง) ซึ่ งตามบทบัญญัติดงั กล่าว นาย
ทะเบียนสหกรณ์สามารถแต่งตั้งข้าราชการกรมภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็ น รองนาย
ทะเบียนสหกรณ์ได้ ไม่จากัดเฉพาะข้าราชการกรมส่ งเสริ มสหกรณ์เพียงแห่งเดียว ทั้งนี้ การแต่งตั้งรอง
นายทะเบียนสหกรณ์ดงั กล่าวให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา 15 วรรคสาม)
2. อานาจนายทะเบียนสหกรณ์ ซึ่งเป็ นอานาจหน้ าทีท่ วั่ ไป
อานาจนายทะเบียนสหกรณ์ซ่ ึ งเป็ นอานาจหน้าที่ทวั่ ไป ตามมาตรา 16 ให้นายทะเบียน
สหกรณ์มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) รับจดทะเบียนส่ งเสริม ช่ วยเหลือ แนะนา และกากับดูแลสหกรณ์ ให้ เป็ นไปตามบท
แห่ งพระราชบัญญัตินีแ้ ละกฎหมายอืน่
- งานในส่ วนนี้ นอกจากรับจดทะเบียนสหกรณ์ตามที่มีการรวมกลุ่มจัดตั้งสหกรณ์
แล้ว นายทะเบียนสหกรณ์ยงั มีอานาจหน้าที่ในการส่ งเสริ มช่วยเหลือแนะนา กากับ(ควบคุม) ดูแลสหกรณ์
ที่จดทะเบียนแล้ว โดยให้อยูภ่ ายใต้กฎหมายสหกรณ์และกฎหมายอื่น
(2) กาหนดระบบบัญชี และมาตรฐานการสอบบัญชี ตลอดจนสมุดและแบบรายงานต่ าง
ๆ ทีส่ หกรณ์ต้องยืน่ ต่ อนายทะเบียนสหกรณ์ รวมทั้งแบบพิมพ์อนื่ ๆ ทีต่ ้ องใช้ การปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้
- เพื่อให้สหกรณ์ปฏิบตั ิเป็ นแนวทางเดียวกันในเรื่ องการจัดทาบัญชี นายทะเบียน
สหกรณ์จึงต้องกาหนดรู ปแบบวิธีปฏิบตั ิและการตรวจสอบทางบัญชีให้เป็ นมาตรฐาน
(3) แต่ งตั้งผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจการสหกรณ์ และผู้ชาระบัญชี
- เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่กาหนดให้มีการตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบกิจการ
และฐานะทางการเงินของสหกรณ์ระหว่างดาเนิ นกิจการหรื อมีการชาระบัญชีในสหกรณ์ที่ เลิกกิจการ
กฎหมายได้บญั ญัติให้นายทะเบียนสหกรณ์เป็ นผูแ้ ต่งตั้งบุคคลเพื่อทาหน้าที่ในตาแหน่งดังกล่าวนั้น

(4) ออกคาสั่ งให้ มีการตรวจสอบ หรือไต่ สวนเกี่ยวกับการจัดตั้ง การดาเนินงาน หรือ
ฐานะการเงินของสหกรณ์
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- ตามอานาจหน้าที่ในส่ วนนี้ แบ่งออกเป็ นสองส่ วนใหญ่ที่สอดคล้องกับ
ข้อบัญญัติของกฎหมาย คือ
1) การตรวจสอบ หรื อไต่ส่วนเกี่ยวกับการจัดตั้งสหกรณ์
เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์เห็นว่า รายการที่เกี่ยวกับคาขอตั้งสหกรณ์ หรื อ
รายการในข้อบังคับยังไม่ถูกต้อง หรื อยังไม่ได้ดาเนิ นการตามวิธีการขอจัดตั้ง หรื อการจัดตั้งตามที่ขอจด
ทะเบียนจะมีผลกระทบเสี ยหายแก่ระบบสหกรณ์ ก่อนที่นายทะเบียนสหกรณ์จะมีคาสั่งให้คณะ ผูจ้ ดั ตั้ง
สหกรณ์แก้ไขหรื อดาเนินการให้ถูกต้อง ตลอดทั้งมีคาสั่งไม่รับจดทะเบียนสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์
สามารถออกคาสัง่ มอบหมายให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ หรื อผูต้ รวจการสหกรณ์ หรื อพนักงานเจ้าหน้าที่
ออกไปตรวจสอบข้อเท็จจริ งนั้น เพื่อรายงานนายทะเบียนสหกรณ์
2) การตรวจสอบ หรื อไต่ส่วนเกี่ยวกับการดาเนินงานหรื อฐานะการเงินของ
สหกรณ์ ในกรณีก่อนที่ นายทะเบียนสหกรณ์จะมีคาสั่งยับยั้งหรื อเพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่ มติที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ อันเนื่องมาจากมีการลงมติอนั เป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบของสหกรณ์ ระเบียบหรื อคาสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์ หรือกรณีก่อนที่ นายทะเบียนสหกรณ์จะ
มีคาสั่งให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่ อง ให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ระงับการ
ปฏิบตั ิบางส่ วน ให้คณะกรรมการ ดาเนินการสหกรณ์หยุดปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นการชัว่ คราว ให้
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์พน้ จากตาแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการซึ่ งเกี่ยวข้องกับข้อบกพร่ องพ้นจาก
ตาแหน่งกรรมการ
(5) สั่ งให้ ระงับการดาเนินงานทั้งหมดหรือบางส่ วนของสหกรณ์ หรือให้ เลิกสหกรณ์ ถ้ า
เห็นว่าสหกรณ์กระทาการ หรืองดเว้นกระทาการอันอาจจะก่อให้ เกิดความเสี ยหายแก่สหกรณ์หรือสมาชิก
ผลสื บเนื่องจากการตรวจสอบหรื อไต่สวน นายทะเบียนสหกรณ์จะใช้อานาจพิจารณาสั่ง
ระงับการดาเนินงานของสหกรณ์ หรื อสั่งเลิกสหกรณ์ได้ตามน้ าหนักแห่งความเสี ยหาย ที่เกิดขึ้นใน
สหกรณ์
(6) ถอนชื่อสหกรณ์ออกจากทะเบียนสหกรณ์
เมื่อผูช้ าระบัญชีได้เสนอผลการชาระบัญชีของสหกรณ์ที่เลิกต่อนายทะเบียน
สหกรณ์แล้ว นายทะเบียนสหกรณ์เป็ นผูม้ ีอานาจถอนชื่อสหกรณ์ออกจากทะเบียน
(7) จัดทารายงานประจาปี แยกตามประเภทสหกรณ์ เสนอต่ อคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่ งชาติ
เป็ นหน้าที่ของนายทะเบียนสหกรณ์ ที่จะต้องจัดทารายงานประจาปี แสดงผลการ
จัดตั้งสหกรณ์ ผลการดาเนิ นงานของสหกรณ์และผลการเลิกสหกรณ์ โดยแยกตามประเภทของสหกรณ์ที่จด
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ทะเบียน จากนั้นนายทะเบียนสหกรณ์จะต้องเสนอรายงานประจาปี แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติรับทราบ
(8) ออกระเบียบหรือคาสั่ งเพื่อให้ มีการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ และเพือ่
ประโยชน์ ในการดาเนินกิจการของสหกรณ์
นายทะเบียนสหกรณ์สามารถออกระเบียบหรื อคาสั่ง เพิ่มเติมจากที่กฎหมายกาหนด
ได้ หากพิจารณาเห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินกิจการของสหกรณ์
(9) กระทาการอืน่ ใดตามทีพ่ ระราชบัญญัตินีก้ าหนดให้ เป็ นอานาจหน้ าทีข่ อง นาย
ทะเบียนสหกรณ์ หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
นอกจากอานาจหน้าที่ที่กล่าวมาแล้วใน (1) – (8) นายทะเบียนสหกรณ์ยงั มีอานาจ
หน้าที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมายกาหนดไว้ เช่น การพิจารณาไม่รับจดทะเบียนสหกรณ์ การวินิจฉัยปัญหา
เกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับสหกรณ์ การให้ความเห็นชอบวงเงินกูย้ มื หรื อค้ าประกันของสหกรณ์
ฯลฯ นอกจากนี้บรรดาเรื่ องที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีขอ้ สัง่ การมอบหมายมายัง
นายทะเบียนสหกรณ์ ก็ถือเป็ นเรื่ องที่นายทะเบียนสหกรณ์จะต้องปฏิบตั ิเช่นกัน
3. อานาจหน้ าที่ของนายทะเบียนสหกรณ์ นอกจากที่เป็ นอานาจหน้ าที่ทวั่ ไป (อานาจเฉพาะตามกฎหมาย)
3.1. อานาจหน้ าทีใ่ นการรับจดทะเบียน
(1) การรับจดทะเบียนสหกรณ์ ได้แก่
- การรับจดทะเบียนสหกรณ์ที่จดั ตั้งขึ้นใหม่ ตามมาตรา 37 วรรคแรก
เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับเรื่ องราวตามคาขอจดทะเบียนสหกรณ์
ของคณะผูจ้ ดั ตั้งสหกรณ์แล้ว นายทะเบียนสหกรณ์จะพิจารณารับจดทะเบียนหรื อไม่ กฎหมายสหกรณ์
บัญญัติไว้ดงั จะได้เรี ยบเรี ยงขั้นตอนต่อไปนี้
กรณีที่หนึ่ง นายทะเบียนพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการที่เกี่ยวกับคาขอ
หรื อรายการในข้อบังคับของสหกรณ์ที่จะจัดตั้งขึ้นยังไม่ถูกต้อง หรื อยังมิได้ดาเนิ นการตามมาตรา 34 นาย
ทะเบียนสหกรณ์มีอานาจสั่งให้คณะผูจ้ ดั ตั้งสหกรณ์แก้ไขหรื อดาเนิ นการให้ถูกต้องได้ (มาตรา 36 วรรค
ท้าย)
กรณีที่สอง นายทะเบียนสหกรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่า การเสนอคาขอจด
ทะเบียนยังมีความไม่ชดั เจนเท่าที่ควร นายทะเบียนสหกรณ์ หรื อรองนายทะเบียนสหกรณ์ หรื อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ซ่ ึ งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย สามารถออกคาสั่งเป็ นหนังสื อให้บุคคลใด ๆ ซึ่ งเกี่ยวข้องมา
ชี้แจงข้อเท็จจริ ง หรื อให้ส่งเอกสารมาเพื่อประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการรับจดทะเบียนสหกรณ์ได้
(มาตรา 36 วรรคแรก)
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กรณีที่สาม นายทะเบียนสหกรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่สมควรรับจด
ทะเบียน นายทะเบียนสหกรณ์จะออกคาสั่งไม่รับจดทะเบียน และแจ้งคาสั่งนั้นพร้อมด้วยเหตุผลเป็ น
หนังสื อไปยังคณะผูจ้ ดั ตั้งสหกรณ์ (มาตรา 38 วรรคแรก)
กรณีทสี่ ี่ นายทะเบียนสหกรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่า สหกรณ์ตามที่ ขอจด
ทะเบียนมีวตั ถุประสงค์ตามมาตรา 33 คาขอจดทะเบียนมีเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามมาตรา 35 และการ
จัดตั้งสหกรณ์ตามที่ขอจะไม่เสี ยหายแก่ระบบสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์จะรับจดทะเบียนให้แก่สหกรณ์
นั้น (มาตรา 37 วรรคแรก) การพิจารณาตามความที่ได้กล่าวข้างต้น จาแนกอธิ บายได้ดงั นี้
1) สหกรณ์ตามที่ขอจดทะเบียนมีวตั ถุประสงค์ตามมาตรา 33 หมายถึง
ว่าเมื่อดูวตั ถุประสงค์ที่กาหนดในข้อบังคับแล้วสอดคล้องตามบทบัญญัติน้ ีหรื อไม่ คือต้องมีวตั ถุประสงค์
เพื่อส่ งเสริ มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิกโดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่ งกัน
และกันตามหลักการสหกรณ์ และต้อง
มีกิจการร่ วมกัน ตามประเภทของสหกรณ์ที่ขอจดทะเบียน
มีสมาชิกเป็ นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
มีทุนซึ่ งแบ่งเป็ นหุ ้นมีมูลค่าเท่าๆ กัน และสมาชิกแต่ละคน
จะต้องถือหุ ้นอย่างน้อยหนึ่ งหุ ้น แต่ไม่เกินหนึ่ งในห้าของหุ ้นที่ชาระแล้วทั้งหมด
มีสมาชิกซึ่ งมีคุณสมบัติตามที่กาหนดในข้อบังคับภายใต้
บทบัญญัติมาตรา 43(7)
ประเภทของสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียนให้กาหนดโดย
กฎกระทรวง
2) คาขอจดทะเบียนมีเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามมาตรา 35
3) การจัดตั้งสหกรณ์ตามที่ขอจะไม่เสี ยหายแก่ระบบสหกรณ์
หมายความว่าสหกรณ์ที่กาลังขอจดทะเบียนมานี้ เมื่อเป็ นสหกรณ์แล้วกิจกรรมดาเนิ นงานทั้งหลายจะ ไม่มี
ผลกระทบในทางที่ทาให้เสี ยหายแก่ระบบของสหกรณ์ ซึ่ งระบบของสหกรณ์น้ นั คงต้องวัดจากหลักการ
วิธีการสหกรณ์กบั แนวโน้มพฤติกรรมของกลุ่มผูข้ อจัดตั้งสหกรณ์ เช่น การขอจัดตั้งสหกรณ์ที่มีสมาชิก
สหกรณ์มาจากหมู่ญาติพี่นอ้ งโดยตรง การขอจัดตั้งสหกรณ์ที่มีกลุ่มบุคคลน้อยมากจนส่ อให้เห็นว่าจะใช้
สหกรณ์เป็ นเครื่ องมือในการประกอบการอย่างหนึ่ งอย่างใดซึ่ งมิใช่ตามระบบรู ปแบบและวิธีการสหกรณ์
หรื อแม้กระทัง่ การขอจัดตั้งสหกรณ์ที่มีลกั ษณะอเนกประสงค์จนเกินไป โดยไม่คานึ งถึง ระดับและความ
ต้องการที่จาเป็ นในขณะนั้นของสมาชิก เป็ นต้น
- การรับจดทะเบียนสหกรณ์ใหม่ที่มาจากการควบสหกรณ์เข้ากัน
เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนสหกรณ์ที่ควบเข้ากันเป็ นสหกรณ์ใหม่แล้ว นายทะเบียนสหกรณ์จะ
ถอนชื่อสหกรณ์เดิมที่ได้ควบเข้ากันนั้นออกจากทะเบียน ตามมาตรา 94 วรรคแรก
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- การรับจดทะเบียนสหกรณ์ใหม่ที่แยกไปจากสหกรณ์เดิมตามมาตรา 99
(ประกอบกับมาตรา 37 วรรคแรก)
- การรับจดทะเบียนชุมนุมสหกรณ์ ตามมาตรา 103 วรรคท้าย (ประกอบกับ
มาตรา 37 วรรคแรก)
เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนแล้ว นายทะเบียนสหกรณ์จะเป็ นผูอ้ อกใบสาคัญ
รับจดทะเบียนให้แก่สหกรณ์ หรื อสหกรณ์ต้ งั ใหม่ที่มาจากการควบสหกรณ์เข้ากัน หรื อสหกรณ์ใหม่ที่
แยกไปจากสหกรณ์เดิม หรื อชุมนุมสหกรณ์แล้วแต่กรณี
(2) การรับจดทะเบียนข้ อบังคับ ได้แก่
- การรับจดทะเบียนข้อบังคับของสหกรณ์ตามมาตรา 37 วรรคแรก
- การรับจดทะเบียนข้อบังคับของสหกรณ์ใหม่ที่มาจากการควบสหกรณ์เข้ากัน
ตามมาตรา 94
- การรับจดทะเบียนข้อบังคับของสหกรณ์ใหม่ที่แยกไปจากสหกรณ์เดิม ตาม
มาตรา 99 (ประกอบกับมาตรา 37 วรรคแรก)
- การรับจดทะเบียนข้อบังคับของชุมนุมสหกรณ์ ตามมาตรา 103 วรรคท้าย
(ประกอบกับมาตรา 37 วรรคแรก)
(3) การรับจดทะเบียนแก้ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับ ได้แก่ ข้อบังคับสหกรณ์หรื อชุมนุม
สหกรณ์แล้วแต่กรณี เมื่อมีการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งใดจะต้องเสนอต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อ จดทะเบียน
ต่อไป ตามมาตรา 44 วรรคแรก
(4) การรับจดทะเบียนเปลีย่ นชื่อ กรณี สหกรณ์หรื อชุมนุมสหกรณ์มีความประสงค์จะ
เปลี่ยนชื่อ ต้องคืนใบสาคัญรับจดทะเบียนและนายทะเบียนสหกรณ์จะออกใบสาคัญ รับจดทะเบียน
การเปลี่ยนชื่อให้สหกรณ์ หรื อชุมนุมสหกรณ์แล้วแต่กรณี ในขณะเดียวกันสหกรณ์หรื อชุมนุมสหกรณ์
ต้องเสนอขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับไปพร้อมกันด้วย ตามมาตรา 44 วรรคสอง
(5) การรับจดทะเบียนสหกรณ์ ทมี่ าจากกลุ่มเกษตรกร กรณี กลุ่มเกษตรกรแสดง
ความจานงขอเปลี่ยนฐานะเป็ นสหกรณ์ เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์พิจารณาเห็นว่าข้อบังคับของกลุ่ม
เกษตรกรมีรายการถูกต้องตามมาตรา 43 นายทะเบียนสหกรณ์จะรับจดทะเบียนตามมาตรา 122
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(6) การจดทะเบียนผู้ชาระบัญชี นายทะเบียนสหกรณ์เป็ นผูจ้ ดทะเบียนผูช้ าระบัญชี
เมื่อได้เห็นชอบการเลือกตั้งผูช้ าระบัญชีหรื อจดทะเบียนผูช้ าระบัญชีซ่ ึ งได้รับแต่งตั้งกรณี ต่าง ๆ กันตาม
มาตรา 75
3.2. อานาจหน้ าทีใ่ นการแต่ งตั้ง
(1) การแต่ งตั้งรองนายทะเบียนสหกรณ์ ตามบทบัญญัติในมาตรา 15 ให้นายทะเบียน
สหกรณ์แต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่า ผูอ้ านวยการ
กองหรื อเทียบเท่าเป็ นรองนายทะเบียนสหกรณ์ และการแต่งตั้งดังกล่าวให้ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
(2) การแต่ งตั้งผู้ตรวจการสหกรณ์ ตามบทบัญญัติในมาตรา 16 (3)
(3) การแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี ตามบทบัญญัติในมาตรา 16 (3)
(4) การแต่ งตั้งผู้ชาระบัญชี ตามบทบัญญัติในมาตรา 16 (3)
(5) การตั้งผู้สอบบัญชี เพือ่ ตรวจสอบงบดุล ตามบทบัญญัติมาตรา 80 วรรคแรก
(6) การตั้งผู้ชาระบัญชี กรณี ที่ประชุมใหญ่ไม่เลือกตั้งผูช้ าระบัญชีภายในกาหนด เวลา
หรื อนายทะเบียนสหกรณ์ไม่ให้ความเห็นชอบในการเลือกตั้งผูช้ าระบัญชี นายทะเบียนสหกรณ์สามารถ
ตั้งผูช้ าระบัญชีข้ ึนทาการชาระบัญชีสหกรณ์ได้ ตามมาตรา 75 วรรคสอง หรื อกรณี นายทะเบียนสหกรณ์
เห็นสมควรหรื อเมื่อสมาชิกจานวนไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของสมาชิกทั้งหมดร้องขอให้เปลี่ยนผูช้ าระ
บัญชีใหม่ นายทะเบียนสหกรณ์จะแต่งตั้งผูช้ าระบัญชีคนใหม่แทนผูช้ าระบัญชีซ่ ึ งได้รับเลือกตั้งหรื อซึ่ ง
ได้แต่งตั้งไว้ก็ได้ ตามมาตรา 75 วรรคสาม
3.3 อานาจหน้ าทีใ่ นการมอบหมายงาน
(1) การมอบหมายงานให้ แก่ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ตามบทบัญญัติในมาตรา 15
วรรคสอง รวมถึงบทบัญญัติในมาตรา 16 วรรคสอง นายทะเบียนสหกรณ์สามารถมอบหมายรองนาย
ทะเบียนสหกรณ์ให้ปฏิบตั ิการแทนได้ทุกเรื่ องตามพระราชบัญญัติที่กาหนดเป็ นอานาจของนายทะเบียน
สหกรณ์
(2) การมอบหมายงานให้ แก่ ผ้ ตู รวจการสหกรณ์ ตามบทบัญญัติในมาตรา 16 วรรค
สอง นายทะเบียนสหกรณ์สามารถมอบหมายผูต้ รวจการสหกรณ์ ให้ปฏิบตั ิการแทนได้ทุกเรื่ องตาม
พระราชบัญญัติที่กาหนดเป็ นอานาจของนายทะเบียนสหกรณ์
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(3) การมอบหมายงานให้ แก่ พนักงานเจ้ าหน้ าทีซ่ ึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
ตามบทบัญญัติในมาตรา 16 วรรคสอง นายทะเบียนสหกรณ์สามารถมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ให้
ปฏิบตั ิการแทนได้ทุกเรื่ องตามพระราชบัญญัติที่กาหนดเป็ นอานาจของนายทะเบียนสหกรณ์
3.4 อานาจหน้ าทีใ่ นการกาหนดระเบียบ
(1) ระเบียบการช่ วยเหลือดาเนินกิจการสหกรณ์ (มาตรา 23 วรรคท้าย) กรณี มี
สหกรณ์ที่จดทะเบียนจัดตั้งมาแล้วยังไม่เกินสามปี หรื อมีผลการดาเนิ นงานขาดทุนติดต่อกันเกินสองปี เมื่อ
สหกรณ์ร้องขอ หรื อนายทะเบียนสหกรณ์หรื อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติเห็นว่า
จาเป็ นต้องแก้ไข นายทะเบียนสหกรณ์จะสั่งให้ผตู ้ รวจการสหกรณ์หรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ ึ งนายทะเบียน
สหกรณ์มอบหมายเข้าช่วยเหลือดาเนิ นกิจการของสหกรณ์น้ นั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนก็ได้ ตามระเบียบที่
นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
(2) ระเบียบการตรวจสอบบัญชี (มาตรา 69 วรรคท้าย) นายทะเบียนสหกรณ์เป็ นผู้
ออกระเบียบการตรวจสอบบัญชี นอกจากการตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานที่ รับรองทัว่ ไป เพื่อ
นาไปใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์
3.5 อานาจในการกาหนดรู ปแบบหลักเกณฑ์ ต่าง ๆ
(1) ข้ อกาหนดของนายทะเบียนสหกรณ์ในการตรวจสอบกิจการและฐานะการเงิน
ของสหกรณ์ เป็ นบทบัญญัติในมาตรา 19 สาหรับกรณี การปฏิบตั ิงานของผูต้ รวจการสหกรณ์
(2) ข้ อกาหนดของนายทะเบียนสหกรณ์ในการให้ คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
แก้ไขข้ อบกพร่ อง อยูใ่ นบทบัญญัติมาตรา 22 (1) ซึ่ งนายทะเบียนสหกรณ์เป็ นผูก้ าหนดวิธีการและ
ระยะเวลา กรณี ให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ปฏิบตั ิ
(3) ข้ อกาหนดของนายทะเบียนสหกรณ์ให้ มีการแก้ไขข้ อบกพร่ อง อยูใ่ นบทบัญญัติ
มาตรา 22 (3) ซึ่ งนายทะเบียนสหกรณ์เป็ นผูก้ าหนดวิธีการและระยะเวลา เพื่อให้มีการแก้ไขข้อบกพร่ องให้
แล้วเสร็ จ กรณี สงั่ ให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์หยุดปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นการชัว่ คราว
(4) ข้ อกาหนดของนายทะเบียนสหกรณ์ ทเี่ ป็ นหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทาแผนดาเนิน
กิจกรรมของสหกรณ์ อยูใ่ นบทบัญญัติมาตรา 34 (2) ซึ่ งนายทะเบียนสหกรณ์เป็ นผูก้ าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการจัดทาแผนดาเนิ นการเกี่ยวกับธุ รกิจหรื อกิจกรรมของสหกรณ์ที่จะจัดตั้ง
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(5) แบบคาขอจดทะเบียนตั้งสหกรณ์ อยูใ่ นบทบัญญัติมาตรา 35 วรรคแรกให้
นายทะเบียนสหกรณ์เป็ นผูก้ าหนดแบบคาขอจดทะเบียนสหกรณ์ เพื่อให้คณะผูจ้ ดั ตั้งสหกรณ์จดั ทายืน่
เสนอนายทะเบียนสหกรณ์
(6) ข้ อกาหนดของนายทะเบียนสหกรณ์ ทเี่ ป็ นประกาศกาหนดประเภทของ
สหกรณ์ทสี่ ามารถรับสมาชิกสมทบได้ อยูใ่ นบทบัญญัติมาตรา 41
(7) ข้ อกาหนดของนายทะเบียนสหกรณ์ เกีย่ วกับจานวนผู้ตรวจสอบกิจการ อยู่
ในบทบัญญัติมาตรา 53 วรรคท้าย นายทะเบียนสหกรณ์เป็ นผูก้ าหนดจานวน ผูต้ รวจสอบกิจการซึ่ งที่
ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกหรื อบุคคลภายนอก
(8) แบบและรายการบัญชี ของสหกรณ์ อยูใ่ นบทบัญญัติมาตรา 65 วรรคแรก นาย
ทะเบียนสหกรณ์เป็ นผูก้ าหนดแบบและรายการบัญชีที่สหกรณ์จะต้องจัดทา
(9) ข้ อกาหนดในการเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชี อยูใ่ น
บทบัญญัติมาตรา 65 วรรคแรก นายทะเบียนสหกรณ์เป็ นผูก้ าหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาบัญชีและ
เอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ที่สานักงานสหกรณ์ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
(10) ข้ อกาหนดในการจัดทางบดุลและบัญชี กาไรขาดทุน อยูใ่ นบทบัญญัติมาตรา
66 วรรคสอง นายทะเบียนสหกรณ์เป็ นผูก้ าหนดแบบงบดุลที่มีรายการแสดงสิ นทรัพย์ หนี้สิน และทุน
ของสหกรณ์ รวมทั้งกาหนดแบบบัญชีกาไรขาดทุนเพื่อให้สหกรณ์เป็ นผูจ้ ดั ทา
(11) การกาหนดค่ าตอบแทนให้ กบั ผู้ชาระบัญชี อยูใ่ นมาตรา 75 วรรคท้าย นาย
ทะเบียนสหกรณ์เป็ นผูก้ าหนดค่าตอบแทนสาหรับผูช้ าระบัญชีสหกรณ์
(12) ข้ อกาหนดเกีย่ วกับแบบรายงานของผู้ชาระบัญชี อยูใ่ นบทบัญญัติมาตรา 85
วรรคแรก นายทะเบียนสหกรณ์เป็ นผูก้ าหนดแบบรายงานของผูช้ าระบัญชีต่อนายทะเบียนสหกรณ์ทุกระยะ
หกเดือน ซึ่งแสดงถึงผลการจัดการชาระบัญชีและความเป็ นไปของบัญชีที่ชาระอยูน่ ้ นั
(13) ข้ อกาหนดเกีย่ วกับระยะเวลาแก้ไขข้ อบกพร่ องในการชาระบัญชี อยูใ่ น
บทบัญญัติมาตรา 85 วรรคท้าย กรณี การชาระบัญชีมีขอ้ บกพร่ อง นายทะเบียนมีอานาจสั่งให้ผชู ้ าระ
บัญชีแก้ไขข้อบกพร่ อง และรายงานต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในเวลาที่กาหนด
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(14) ข้ อกาหนดการจ่ ายเงินปันผลตามหุ้นทีช่ าระแล้ ว อยูใ่ นบทบัญญัติมาตรา
86 (2) นายทะเบียนสหกรณ์เป็ นผูก้ าหนดอัตราจ่ายเงินปั นผลตามหุ น้ ที่ชาระแล้วตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติสาหรับสหกรณ์แต่ละประเภท
(15) แบบคาขอจดทะเบียนสหกรณ์ต้งั ใหม่ โดยควบเข้ ากัน อยูใ่ นมาตรา 93 วรรค
แรก ให้นายทะเบียนสหกรณ์เป็ นผูก้ าหนดแบบคาขอจดทะเบียนสาหรับสหกรณ์ต้ งั ใหม่ที่เกิดจากการ
ควบสหกรณ์เข้ากัน
(16) ข้ อกาหนดของนายทะเบียนสหกรณ์ ทเี่ ป็ นวิธีการแบ่ งแยกทรัพย์ สิน ทุน ทุน
สารอง หนีส้ ิ น สิ ทธิ และความรับผิดของสหกรณ์ อยูใ่ นบทบัญญัติมาตรา 96 วรรคสาม นาย
ทะเบียนสหกรณ์เป็ นผูก้ าหนดวิธีการพิจารณาแบ่งแยกทรัพย์สินฯ เพื่อให้สหกรณ์ถือปฏิบตั ิ
(17) แบบคาขอจดทะเบียนชุ มนุมสหกรณ์ อยูใ่ นบทบัญญัติมาตรา 103 วรรคท้าย
นายทะเบียนสหกรณ์เป็ นผูก้ าหนดแบบคาขอจดทะเบียนชุ มนุมสหกรณ์ โดยนามาตรา 35 วรรคแรกมา
ใช้ประกอบโดยอนุโลม

(18) ข้ อกาหนดของนายทะเบียนสหกรณ์ ทเี่ ป็ นหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทาแผน
ดาเนินกิจการของชุ มนุมสหกรณ์ อยูใ่ นบทบัญญัติมาตรา 103 วรรคท้าย นายทะเบียนสหกรณ์เป็ น ผู้
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาแผนดาเนินการเกี่ยวกับธุ รกิจหรื อกิจกรรมของชุมนุมสหกรณ์ ที่จะ
จัดตั้งโดยนามาตรา 34 (2) มาใช้ประกอบโดยอนุโลม
(19) ข้ อกาหนดของนายทะเบียนสหกรณ์ เกีย่ วกับจานวนผู้ตรวจสอบกิจการชุ มนุม
สหกรณ์ อยูใ่ นบทบัญญัติมาตรา 105 วรรคท้าย นายทะเบียนสหกรณ์เป็ นผูก้ าหนดจานวน ผู้
ตรวจสอบกิจการชุมนุมสหกรณ์ ซึ่ งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก (สหกรณ์สมาชิก) หรื อ
บุคคลภายนอก โดยนามาตรา 53 วรรคท้าย มาใช้ประกอบโดยอนุโลม
(20) แบบและรายการบัญชี ชุมนุมสหกรณ์ อยูใ่ นบทบัญญัติมาตรา 105 วรรคท้าย
นายทะเบียนสหกรณ์เป็ นผูก้ าหนดแบบและรายการบัญชีที่ชุมนุมสหกรณ์จะต้องจัดทา โดยนามาตรา 65
วรรคแรก มาใช้ประกอบโดยอนุโลม
(21) ข้ อกาหนดในการเก็บรักษาบัญชี และเอกสารประกอบการลงบัญชี ชุมนุมสหกรณ์ อยู่
ในบทบัญญัติมาตรา 105 วรรคท้าย นายทะเบียนสหกรณ์เป็ นผูก้ าหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาบัญชี
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และเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ที่สานักงานชุมนุมสหกรณ์ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ โดย
นามาตรา 65 วรรคแรก มาใช้ประกอบโดยอนุโลม
(22) ข้ อกาหนดในการจัดทางบดุลและบัญชี กาไรขาดทุน อยูใ่ นบทบัญญัติมาตรา
105 วรรคท้าย นายทะเบียนสหกรณ์เป็ นผูก้ าหนดแบบงบดุลที่มีรายการแสดงสิ นทรัพย์ หนี้สิน และทุน
ของชุมนุมสหกรณ์ รวมทั้งกาหนดแบบบัญชีกาไรขาดทุนเพื่อให้ชุมนุมสหกรณ์เป็ นผูจ้ ดั ทา โดยนา
มาตรา 66 วรรคสอง มาใช้ประกอบโดยอนุโลม
(23) การกาหนดค่ าตอบแทนให้ กบั ผู้ชาระบัญชี อยูใ่ นมาตรา 105 วรรคท้าย นาย
ทะเบียนสหกรณ์เป็ นผูก้ าหนดค่าตอบแทนสาหรับผูช้ าระบัญชีชุมนุมสหกรณ์ โดยนามาตรา 75 วรรค
ท้าย มาใช้ประกอบโดยอนุโลม
3.6 อานาจนายทะเบียนสหกรณ์ในการวินิจฉัย หรือให้ ความเห็นชอบ
(1) การตีความในข้ อบังคับ ในกรณี มีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับนาย
ทะเบียนสหกรณ์เป็ นผูใ้ ห้คาวินิจฉัยตามกรณี น้ นั ปรากฏตามบทบัญญัติมาตรา 45 คาวินิจฉัย ของนาย
ทะเบียนสหกรณ์ สหกรณ์ตอ้ งถือปฏิบตั ิตามนั้น
(2) การแยกสหกรณ์ ในกรณี ที่ประชุมใหญ่มีมติไม่เห็นชอบให้แยกสหกรณ์ ถ้า
สมาชิกซึ่งลงลายมือชื่อขอให้แยกสหกรณ์ได้พิจารณาแล้วไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุมใหญ่ แล้วเสนอ
เรื่ องมาให้นายทะเบียนสหกรณ์วนิ ิจฉัยชี้ขาดว่าสมควรแยกสหกรณ์หรื อไม่ และเมื่อ นายทะเบียน
สหกรณ์วนิ ิจฉัยชี้ขาดเป็ นอย่างไรแล้วให้เป็ นที่สุด ปรากฏตามบทบัญญัติมาตรา 97
(3) การกู้ยมื เงินหรื อการคา้ ประกันของสหกรณ์ ตามบทบัญญัติมาตรา 47 การ
กูย้ มื เงินหรื อการค้ าประกันของสหกรณ์จะต้องจากัดอยูภ่ ายในวงเงินที่นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ
(4) การนาเงินของสหกรณ์ ไปซื้อหุ้น ตามมาตรา 62 (6) เงินของสหกรณ์ อาจ
นาไปลงทุนซื้ อหุ น้ ของสถาบันที่ประกอบธุ รกิจอันทาให้เกิดความสะดวกหรื อส่ งเสริ มความเจริ ญแก่
กิจการของสหกรณ์โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
(5) การเลือกตั้งผู้ชาระบัญชี การชาระบัญชีของสหกรณ์ที่เลิกเพราะเหตุอื่น
นอกจากล้มละลายให้ที่ประชุ มใหญ่เลือกตั้งผูช้ าระบัญชี โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ข้ ึน
ทาการชาระบัญชีสหกรณ์ ปรากฏตามมาตรา 75 วรรคแรก
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(6) การโอนทรัพย์สินคงเหลือจากการชาระบัญชี กรณี ถา้ ยังมีทรัพย์สินคงเหลือ
อยูอ่ ีกในสหกรณ์ ภายหลังได้มีการชาระหนี้ของสหกรณ์และจ่ายตามลาดับให้สมาชิกแล้ว ตามกฎหมายให้
ผูช้ าระบัญชี โอนให้แก่สหกรณ์อื่นหรื อสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามมติที่ประชุมใหญ่ แต่ถา้ ไม่
อาจเรี ยกประชุมใหญ่ได้รายในสามเดือนนับแต่วนั ที่ชาระบัญชีเสร็ จให้ผชู ้ าระบัญชีโอนให้แก่สหกรณ์อื่น
หรื อสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ตามมาตรา 86
วรรคท้าย
(7) การเสนอผลการชาระบัญชี การที่ผชู้ าระบัญชีได้เสนอผลการชาระบัญชี ต่อ
ผูส้ อบบัญชี เมื่อผูส้ อบบัญชี ตรวจสอบและรับรองบัญชีที่ชาระนั้นแล้ว ให้ผชู ้ าระบัญชี เสนอต่อนาย
ทะเบียนสหกรณ์ เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบด้วยแล้วให้ถือว่าเป็ นที่สุดแห่งการชาระบัญชี นาย
ทะเบียนสหกรณ์จะถอนชื่อสหกรณ์ออกจากทะเบียนตามมาตรา 87 วรรคท้าย
(8) การควบสหกรณ์ สหกรณ์ต้ งั แต่สองสหกรณ์อาจควบเข้ากันเป็ นสหกรณ์เดียว
ได้ โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่ของแต่ละสหกรณ์ และต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ตามมาตรา 90 วรรคแรก
(9) การให้ ความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ กรณีเกี่ยวกับชุ มนุมสหกรณ์
ตามมาตรา 105 วรรคท้ายกาหนดให้นาบทบัญญัติในหมวด 3 หมวด 4 หมวด 5 และหมวด 6 มา
บังคับใช้กบั ชุมนุมสหกรณ์โดยอนุ โลม ดังนั้น กรณี เกี่ยวกับข้อ (3) (4) (5) (6) (7) และ (8) ข้างต้น ใน
ส่ วนของชุมนุมสหกรณ์ตอ้ งได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ดว้ ย
3.7 อานาจนายทะเบียนสหกรณ์ ในการเรี ยกประชุ มใหญ่
กรณีที่ 1 สมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิกของสหกรณ์ร้องขอให้เรี ยกประชุมใหญ่
วิสามัญ ถ้าคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ไม่เรี ยกประชุมใหญ่วสิ ามัญภายในกาหนดระยะเวลา นาย
ทะเบียนสหกรณ์มีอานาจเรี ยกประชุมใหญ่วสิ ามัญภายในระยะเวลาตามที่เห็นสมควรก็ได้ ตามมาตรา 55
วรรคท้าย
กรณีที่ 2 สมาชิกสหกรณ์ทาหนังสื อร้องขอแยกสหกรณ์ต่อคณะกรรมการ
ดาเนินการสหกรณ์แล้วคณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ไม่เรี ยกประชุมใหญ่ภายในกาหนดเวลา ให้
นายทะเบียนสหกรณ์มีอานาจเรี ยกประชุมใหญ่ภายในระยะเวลาตามที่เห็นสมควร ตามมาตรา 96
วรรคท้าย
สาหรับชุมนุมสหกรณ์ บทบัญญัติมาตรา 105 วรรคท้าย กาหนดให้นาบทบัญญัติ
ในหมวด 3 หมวด 4 หมวด 5 และหมวด 6 มาใช้บงั คับกับชุมนุมสหกรณ์โดยอนุ โลม ดังนั้น ตาม
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กรณี ที่ 1 และ 2 ย่อมนามาใช้กบั ชุมนุมสหกรณ์ได้ แต่ตอ้ งพิจารณาถึงองค์ประกอบอื่น ๆ ตาม
กฎหมายด้วย
3.8 อานาจหน้ าทีอ่ ื่น ๆ ของนายทะเบียนสหกรณ์ตามกฎหมาย
(1) การออกค าสั่ งเป็ นหนั งสื อให้ ค ณะกรรมการด าเนิ นการสหกรณ์ ผูต้ รวจสอบ
กิจการ ผูจ้ ดั การ เจ้าหน้าที่ หรื อเชิ ญสมาชิ กของสหกรณ์มาชี้ แจงข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์
หรื อให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับการดาเนินงานหรื อรายงานการประชุมของสหกรณ์ได้
ตามมาตรา 17 กาหนดให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอานาจ
1) ออกคาสั่งเป็ นหนังสื อให้คณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์
2) ออกคาสัง่ เป็ นหนังสื อให้ผตู ้ รวจสอบกิจการ
3) ออกคาสั่งเป็ นหนังสื อให้ผจู ้ ดั การ
4) ออกคาสั่งเป็ นหนังสื อให้เจ้าหนี้
5) มีหนังสื อเชิญสมาชิกของสหกรณ์
 มาชี้แจงข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์
 ให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับการดาเนินงาน
 ให้ส่งรายงานการประชุมสหกรณ์
โทษ ของการขัดขืนไม่ดาเนินการตามคาสัง่ และหนังสื อเรี ยกดังกล่าวมีโทษปรับ
ไม่เกิน 10,000.- บาท (มาตรา 130)
(2) การเข้ าไปตรวจสอบในสานักงานของสหกรณ์ในระหว่ างเวลาทางานของสหกรณ์
ตามมาตรา 18 กาหนดให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอานาจ
1) เข้าไปตรวจสอบในสานักงานของสหกรณ์ในระหว่างเวลาทางาน ของ
สหกรณ์
2) ให้ผซู ้ ่ ึ งเกี่ยวข้องอานวยความสะดวกหรื อช่วยเหลือ
3) ให้คาชี้แจงแก่ผปู ้ ฏิบตั ิการตามสมควร
วิธีการปฏิบตั ิของบุคคลผูม้ ีอานาจดังกล่าวนั้นจะต้องปฏิบตั ิตามขั้นตอน ที่
กาหนดไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ จะต้องแสดงเจตนาว่าเป็ นผูม้ ีอานาจโดยแสดงบัตรประจาตัว
ยืนยันว่าเป็ นบุคคลที่มีอานาจจริ ง และต้องแจ้งแสดงโดยชัดเจนซึ่งความประสงค์ในการ เข้าไป
ตรวจสอบ
โทษ หากมีการขัดขวางหรื อฝ่ าฝื นแล้ว ผูฝ้ ่ าฝื นขัดขวางมีโทษปรับไม่เกิน
10,000.- บาท (มาตรา 131)
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(3) การยับยั้งหรือเพิกถอนมติของทีป่ ระชุ มใหญ่ หรือที่ประชุ มคณะกรรมการ
ดาเนินการสหกรณ์ กรณี ที่มีการละเมิด ฝ่ าฝื นกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ ระเบียบหรื อ
คาสั่งของ นายทะเบียนสหกรณ์
ตามมาตรา 20 กาหนดให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอานาจในการออกคาสั่งยับยั้งหรื อ
เพิกถอนมติได้ ในกรณี ที่ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ใด หรื อที่ประชุม ของคณะกรรมการดาเนินการของ
สหกรณ์ใดๆ มีมติในลักษณะหนึ่งลักษณะใดดังต่อไปนี้คือ
1) ฝ่ าฝื นต่อกฎหมาย ในที่น้ ีคือการฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยการสหกรณ์ กฎหมาย
อาญา กฎหมายแพ่ง กฎหมายรัฐธรรมนูญ เหล่านี้ เป็ นต้น
2) ฝ่ าฝื นข้อบังคับสหกรณ์ โดยถือตามลายลักษณ์อกั ษรที่มีอยูต่ ามข้อบังคับ
สหกรณ์ การแปลความและตีความหมายว่าฝ่ าฝื นหรื อไม่ ให้ใช้ดุลพินิจแปลความโดยคานึงถึงนิยามคาว่า
“สหกรณ์ ” ตามมาตรา 4 เป็ นสาคัญ กล่าวคือ ตีความโดยคานึงถึงประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และทางสังคม
ที่เกิดขึ้นหรื อมีผลกระทบเนื่ องมาจากการฝ่ าฝื นข้อบังคับนั้น
3) ฝ่ าฝื นระเบียบของสหกรณ์ มีนยั อย่างเดียวกับฝ่ าฝื นข้อบังคับสหกรณ์
4) ฝ่ าฝื นระเบียบหรื อคาสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์ แต่ระเบียบหรื อคาสั่ง
ดังกล่าวจะต้องออกโดยชอบและอาศัยอานาจของกฎหมาย
(4) การร้ องทุกข์ หรือฟ้องคดีแทนสหกรณ์ กรณี ที่กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อเจ้าหน้าที่
ของสหกรณ์ทาให้สหกรณ์เสี ยหาย ตามมาตรา 21
ในทางปฏิบตั ิจะเกิดปั ญหาข้อขัดข้องเสมอต่อกรณี ที่ซ่ ึ งบุคคลผูม้ ีอานาจบริ หาร
จัดการในสหกรณ์ดาเนินการในทางมิชอบหรื อกระทาผิดหรื อทุจริ ตเสี ยเอง บุคคลผูม้ ีอานาจเหล่านั้นก็จะ
ไม่ดาเนินการใดๆ ในทางที่จะเป็ นผลเสี ยหายต่อตนเอง ซึ่งตามมาตรา 21 นี้ ได้ให้อานาจนายทะเบียน
สหกรณ์ดาเนินการร้องทุกข์ในคดีอาญาเพื่อกล่าวโทษ หรื อเป็ นโจทก็ฟ้องคดีแพ่งและอาญาเสี ยเองได้
ทั้งนี้ กฎหมายได้เปิ ดทางเลือกให้วา่ จะให้พนักงานอัยการเป็ นผูร้ ับว่าต่างแก้ต่างแทนสหกรณ์ โดย
สหกรณ์เป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการร้องทุกข์ ฟ้ องคดี หรื อการว่าจ้างนั้นได้
หากไม่เลือกใช้อยั การดาเนินการแล้ว นายทะเบียนสหกรณ์จะเลือกจ้างทนาย ว่า
ความแทนได้
ให้สังเกตว่ากฎหมายใช้คาว่า “ให้พนักงานอัยการรับว่าต่างให้สหกรณ์” การใช้
ถ้อยคาดังกล่าวมิได้หมายความบังคับให้ตอ้ งใช้พนักงานอัยการเท่านั้น เพราะคาก่อนหน้านี้ให้อานาจร้อง
ทุกข์หรื อดาเนินคดีโดยนายทะเบียนสหกรณ์และรองนายทะเบียนสหกรณ์โดยลาพัง ทาให้แปล
ความหมายว่าแต่งตั้งหรื อจ้างทนายความว่าต่าง แก้ต่างก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็ ว
เหตุผลที่บญั ญัติไว้เช่นนี้เพราะสหกรณ์มิใช่หน่วยราชการหรื อองค์กรของรัฐ ที่
พนักงานอัยการจะดาเนินคดีแทนได้ ดังนั้น จึงจาเป็ นต้องตรากฎหมายเปิ ดช่องให้อานาจพนักงานอัยการ
ไว้

16

ค่าใช้จ่ายถือเป็ นส่ วนรับผิดชอบของสหกรณ์ในการออกค่าใช้จ่าย แต่ค่าใช้จ่ายใน
การดาเนิ นการดังกล่าวนี้อาจถือเป็ นละเมิด ซึ่ งผูก้ ระทาละเมิดต่อสหกรณ์คือ กรรมการ ผูจ้ ดั การหรื อ
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ที่ทาให้สหกรณ์เสี ยหายจะต้องรับผิดชอบ
(5) การออกคาสั่ งเป็ นหนังสื อให้ ปฏิบัติการ กรณี คณะกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์กระทาการหรืองดเว้ นกระทาการให้ สหกรณ์เสี ยหาย
ตามมาตรา 22 ในกรณี ที่คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์กระทาการหรื องด
เว้นกระทาการในการปฏิบตั ิหน้าที่ของตน จนทาให้เสื่ อมเสี ยผลประโยชน์ของสหกรณ์หรื อสมาชิก หรื อ
สหกรณ์มีขอ้ บกพร่ องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรื อกิจการหรื อฐานะการเงินตามรายงานการสอบบัญชี
หรื อตามรายงานการตรวจสอบ ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอานาจออกคาสัง่ เป็ นหนังสื อให้ปฏิบตั ิการ
ดังต่อไปนี้
(1) ให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่ องตามวิธีการและ
ระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
(2) ให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ระงับการปฏิบตั ิบางส่ วนที่เป็ นเหตุให้
เกิดข้อบกพร่ องหรื อเสื่ อมเสี ยผลประโยชน์ของสหกรณ์หรื อสมาชิก
(3) ให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์หยุดปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นการชัว่ คราว เพื่อ
แก้ไขข้อบกพร่ องนั้นให้แล้วเสร็ จตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
(4) ให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์พน้ จากตาแหน่งทั้งคณะหรื อให้
กรรมการซึ่ งเกี่ยวข้องกับการนั้นพ้นจากตาแหน่งกรรมการ
(6) กรณีนายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ กรรมการบางคนพ้ นจากตาแหน่ งถ้ า
ที่
ประชุ มใหญ่ มิได้ เลือกตั้งหรือเลือกตั้งผู้เป็ นกรรมการไม่ ได้ ตามกาหนดเวลา ให้นายทะเบียนสหกรณ์ต้ งั
สมาชิกเป็ นกรรมการแทน ตามมาตรา 25
(7) การออกคาสั่ งเป็ นหนังสื อให้ บุคคลใด ๆ ซึ่งเกีย่ วข้ องมาชี้แจงข้ อเท็จจริงหรือให้
ส่ งเอกสารมาเพือ่ ประกอบการพิจารณาเกีย่ วกับการรับจดทะเบียนสหกรณ์ ตามมาตรา 36 วรรคแรก
(8) การสั่ งให้ คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ แก้ ไขหรื อดาเนินการให้ ถูกต้ องในกรณีพจิ ารณา
รายการทีเ่ กี่ยวข้ อง คาขอ หรื อรายการในข้อบังคับของสหกรณ์ที่จะจัดตั้งแล้วไม่ถูกต้องหรื อมิได้
ดาเนินการตามที่กาหนดในกฎหมาย มาตรา 34 ทั้งนี้ ตามมาตรา 36 วรรคท้าย
(9) การแจ้ งคาสั่ งไม่ รับจดทะเบียนพร้ อมเหตุผลเป็ นหนังสื อไปยังคณะผู้จัดตั้ง
สหกรณ์กรณีไม่ รับจดทะเบียน ตามมาตรา 38 วรรคแรก
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(10) การแก้ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับ นายทะเบียนสหกรณ์สามารถดาเนินการได้ตาม
ข้อ (11) (12) โดยอนุโลม ตามมาตรา 44 วรรคท้าย
(11) การมีหนังสื อแจ้ งให้ เรียกประชุ มใหญ่ วสิ ามัญ ตามมาตรา 55 วรรคแรก
(12) การเก็บสาเนาทะเบียนสมาชิ กและทะเบียนหุ้น รวมถึงการเก็บรายงานการ
เปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนดังกล่าว ตามมาตรา 64 วรรคสองและวรรคท้าย
(13) การเก็บรักษารายงานประจาปี และงบดุลของสหกรณ์ ตามมาตรา 67
(14) การสั่ งเลิกสหกรณ์ เมื่อปรากฏว่าสหกรณ์ไม่เริ่ มดาเนิ นกิจการภายในหนึ่ งปี นับ
แต่วนั ที่จดทะเบียนหรื อหยุดดาเนินกิจการติดต่อกันเป็ นเวลาสองปี นับแต่วนั ที่หยุดกิจการ ตามมาตรา
71 (1)
(15) การสั่ งเลิกสหกรณ์ เมื่อปรากฏว่าสหกรณ์ไม่ส่งสาเนางบดุลและรายงาน
ประจาปี ต่อนายทะเบียนสหกรณ์เป็ นเวลาสามปี ติดต่อกัน ตามมาตรา 71 (2)
(16) การสั่ งเลิกสหกรณ์ เมื่อปรากฏว่าสหกรณ์ไม่อาจดาเนินกิจการให้เป็ น ผลดี
หรื อการดาเนินกิจการสหกรณ์ ก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่สหกรณ์หรื อประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา
71 (3)
(17) การปิ ดประกาศชื่ อผู้ชาระบัญชี ตามมาตรา 75 วรรคสี่
(18) การรับทราบงบดุลทีผ่ ้ ชู าระบัญชี จัดทาภายหลังทีผ่ ้ สู อบบัญชี รับรองงบดุลและ
การอนุมัติงบดุลของทีป่ ระชุ มใหญ่ แล้ ว ตามมาตรา 80 วรรคสอง
(19) การอนุมัติงบดุลตามข้ อ (21) ในกรณี ที่ประชุมใหญ่ไม่ครบองค์ประชุมให้ผู ้
ชาระบัญชีเสนองบดุลต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื่ออนุมตั ิ ตามมาตรา 80 วรรคท้าย
(20) การรับวางเงินสาหรับจานวนหนีซ้ ึ่งเจ้ าหนีม้ ิได้ ติดตามทวงถามให้ ชาระหนี้
โดยผูช้ าระบัญชี ตอ้ งวางเงินไว้ต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี้ ตามมาตรา 84 วรรคแรก
(21) ตามกรณีในข้ อ (20) ถ้าเจ้าหนี้ไม่มารับเงินจนพ้นกาหนด นายทะเบียนสหกรณ์ จะ
จัดส่ งเป็ นรายได้ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 84 วรรคท้าย
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(22) รับทราบการเสนอรายงานของผู้ชาระบัญชี ทุกระยะหกเดือน ตามมาตรา 85
(23) การรั กษาสมุดบัญชี และเอกสารทั้งหลายของสหกรณ์ ที่ได้ ชาระบัญชี เสร็จแล้ วเป็ น
เวลาสองปี นับแต่ วนั ทีถ่ อนชื่อสหกรณ์น้ันออกจากทะเบียน
สาหรับชุมนุมสหกรณ์ บทบัญญัติมาตรา 105 วรรคท้าย กาหนดให้นาบทบัญญัติใน
หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5 และหมวด 6 มาใช้บงั คับกับชุมนุมสหกรณ์โดยอนุ โลม ดังนั้น กรณี ตาม
(1) - (23) ย่อมนามาใช้กบั ชุ มนุมสหกรณ์ได้ แต่ตอ้ งพิจารณาถึงองค์ประกอบอื่น ๆ ตามกฎหมายด้วย

