
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การอนมุตังิบดลุของผูช้ าระบญัชสีหกรณ์ กรณีทีป่ระชุมใหญไ่มค่รบองค์

ประชุม 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : ส านักงานสหกรณ์จังหวดันครนายก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

-ตามความในมาตรา 80 แหง่พระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2553 

(http://webhost.cpd.go.th/rlo/coop_law.html) บญัญัตวิา่ &quot;ผูช้ าระบัญชตีอ้งท างบดลุของสหกรณ์โดยไม่ชกัชา้ และ

ใหน้ายทะเบยีนสหกรณ์ตัง้ผูส้อบบญัชเีพือ่ตรวจสอบงบดลุนัน้ เมือ่ผูส้อบบญัชรัีบรองงบดลุแลว้ ใหผู้ช้ าระบญัชเีสนองบดลุตอ่ที่

ประชมุใหญเ่พือ่อนุมัตแิลว้เสนองบดลุนัน้ตอ่นายทะเบยีนสหกรณ์ ในกรณีทีก่ารประชมุใหญ่ไมค่รบองคป์ระชมุ ใหผู้ช้ าระบญัชี

เสนองบดลุตอ่นายทะเบยีนสหกรณ์เพือ่อนุมัต&ิquot; 

 

     - จากหลักกฎหมายดงักลา่ว เมือ่ผูช้ าระบญัชดี าเนนิการตามแนวทางการช าระบัญช ีโดยจัดท างบดลุของสหกรณ์และไดรั้บ

การรับรองจากผูส้อบบญัชแีลว้ใหด้ าเนนิการตามล าดับขัน้ตอน คอื เสนองบดลุทีไ่ดรั้บการรับรองจากผูส้อบบัญชใีหท้ีป่ระชมุใหญ่

ของสหกรณ์พจิารณาอนุมัตกิอ่น แลว้จงึเสนอตอ่ไปยังนายทะเบยีนสหกรณ์ กรณีทีไ่ม่สามารถประชมุใหญไ่ดเ้นื่องจากสมาชกิ

มาร่วมประชมุไมค่รบองคป์ระชมุตามมาตรา 80 วรรคสาม แห่งพระราชบญัญัตสิหกรณ์ ผูช้ าระบญัชจีะตอ้งปฏบิตัติามคูม่อืส าหรับ

ประชาชนฉบบันี ้กลา่วคอื ผูช้ าระบญัชเีสนองบดลุทีผู่ส้อบบญัชตีรวจสอบและรับรองแลว้ตอ่นายทะเบยีนสหกรณ์เพือ่อนุมัต ิโดย

ยืน่ค าขออนุมัตงิบดลุสหกรณ์กรณีทีป่ระชมุใหญ่ไมค่รบองคป์ระชมุพรอ้มเอกสาร ไปยังผูอ้ านวยการส านักงานตรวจบญัชสีหกรณ์

ที ่1-10 ทีส่ านักงานสหกรณ์แหง่นัน้ตัง้อยู ่ในฐานะพนักงานเจา้หนา้ทีท่ีม่อี านาจหนา้ทีป่ฏบิัตกิารแทนนายทะเบยีนสหกรณ์ 

 

หมายเหต ุ: 1. กรณีค าขอหรอืเอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้น หรอืไมถ่กูตอ้ง และไม่อาจแกไ้ข เพิม่เตมิไดใ้น

ขณะนัน้ ผูรั้บค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงบนัทกึความบกพร่องและรายงานเอกสารหลักฐาน ร่วมกนัพรอ้มก าหนดระยะเวลาให ้

ผูย้ืน่ค าขอด าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดผูรั้บค าขอจะด าเนนิการ

คนืค าขอและเอกสารประกอบพจิารณา 

 

         2. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาค าขอและยังไมนั่บระยะเวลาด าเนนิงานจนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอ

หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

         3. ขัน้ตอนการด าเนนิงาน ตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถกูตอ้งตามทีร่ะบไุวใ้น

คูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

         4. ทัง้นีจ้ะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนั นับแตท่ีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

ส านักงานสหกรณ์จังหวดันครนายก เลขที ่ข1-333 ถนนสนัคเูมอืง 
ต าบลนครนายก อ าเภอเมอืง จังหวดันครนายก รหัสไปรษณีย ์
26000 โทรศพัท ์037-312557 โทรสาร 037-312557 ไปรษณีย์
อเิล็กทรอนกิส ์: cpd_nakhonnayok@cpd.go.th / ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
ส านักงานตรวจบัญชสีหกรณ์ ที ่1 – 10 ทัว่ประเทศ/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (หรอืตดิตอ่ทางไปรษณีย)์)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 17 วนัท าการ 
 



ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

1. ผูช้ าระบญัชยีืน่ค าขออนุมัตงิบดลุสหกรณ์ กรณีทีป่ระชมุใหญ่
ไมค่รบองคป์ระชมุพรอ้มเอกสารหลกัฐานประกอบการยืน่ค าขอ

ตามคูม่อืนี้ 
2. เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความครบถว้น ถกูตอ้งของเอกสารใน

เบือ้งตน้ 
(หมายเหต:ุ (ส านักงานตรวจบัญชสีหกรณ์ ที ่1 - 10 ทัว่
ประเทศ))  

1 วนั กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 

 

2) การพจิารณา 
1. พจิารณา วเิคราะหค์วามถกูตอ้งของรายการในงบดลุและ

รายละเอยีดประกอบงบดลุทกุรายการ 

2. พจิารณารายละเอยีดประกอบรายการทรัพยส์นิทกุรายการ 
3. พจิารณารายงานของผูส้อบบญัช ี

4. พจิารณาเอกสารประกอบการประชมุใหญข่องผูช้ าระบัญช ี
(หมายเหต:ุ (ส านักงานตรวจบัญชสีหกรณ์ ที ่1-10 ทัว่
ประเทศ))  

15 วนั กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
นายทะเบยีนสหกรณ์ลงนามอนุมัตงิบดลุของผูช้ าระบญัชใีนกรณี

ทีป่ระชมุใหญไ่มค่รบองคป์ระชมุ 
(หมายเหต:ุ (ส านักงานตรวจบัญชสีหกรณ์ที ่1-10 ทัว่ประเทศ))  

1 วนั กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ค าส ัง่แตง่ต ัง้เป็นผูช้ าระบญัชขีองสหกรณ์ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหต ุ- 

กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

3) 

 

หนงัสอืค าขออนุมตังิบดุลของสหกรณ ์กรณีทีป่ระชุมใหญไ่มค่รบ

องคป์ระชุม 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 

หมายเหต ุ- 

- 

4) 
 

งบดลุ ณ วนัรบัมอบทรพัยส์นิและรายละเอยีดประกอบ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ทีผู่ส้อบบญัชรัีบรองแลว้) 

กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 

5) 

 

รายละเอยีดประกอบรายการทรพัยส์นิทุกรายการ 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 

หมายเหต ุ- 

- 

6) 
 

รายงานของผูส้อบบญัช ี
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 

7) 

 

หนงัสอืเชญิประชุมใหญ ่

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหต ุ- 

- 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

8) 

 

รายงานการประชุมใหญข่องสหกรณ์ทีไ่มค่รบองคป์ระชุม 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 

หมายเหต ุ- 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ส านักงานสหกรณ์จังหวดันครนายก เลขที ่ข1-333 ถนนสนัคเูมอืง ต าบลนครนายก อ าเภอเมอืง จังหวัดนครนายก 
รหัสไปรษณีย ์26000 โทรศพัท ์037-312557 โทรสาร 037-312557 ไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์: 

cpd_nakhonnayok@cpd.go.th / ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ส านักงานตรวจบัญชสีหกรณ์ ที ่1-10 ทัว่ประเทศ 

(หมายเหต:ุ (ณ ส านักงานตรวจบญัชสีหกรณ์ ที ่1 - 10 ทีย่ืน่ค าขอ))  
3) ศนูยบ์รกิารประชาชน กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 

(หมายเหต:ุ (ถนนกรุงเกษม แขวงวดัสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ์10200 โทรศพัท ์0 

2016 8888/www.cad.go.th))  
4) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

5) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงาน: การอนุมัตงิบดลุของผูช้ าระบญัชสีหกรณ์ กรณีทีป่ระชมุใหญ่ไมค่รบองคป์ระชมุ  

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: ส านักนายทะเบยีนและกฎหมาย กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ส านักนายทะเบยีนและกฎหมาย 

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุมัต ิ

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  

1)ค าแนะน านายทะเบยีนสหกรณ์ เรือ่งวธิปีฏบิัตใินการช าระบัญชสีหกรณ์ พ.ศ.2546  

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



  

2)ค าสัง่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที ่137/2553 เรือ่ง แตง่ตัง้พนักงานเจา้หนา้ทีเ่พือ่ปฏบิัตกิารตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ 
พ.ศ.2542  

  
3)ค าสัง่นายทะเบยีนสหกรณ์ ที ่13/2558 เรือ่ง ใหย้กเลกิค าสัง่เกีย่วกับการแตง่ตัง้รองนายทะเบยีนสหกรณ์ ประกาศในราชกิ
จานุเบกษา วนัที ่22 มกราคม พ.ศ.2558  

  
4)ค าสัง่นายทะเบยีนสหกรณ์ ที ่14/2558 เรือ่ง มอบอ านาจหนา้ทีใ่หพ้นักงานเจา้หนา้ทีป่ฏบิตักิารแทนนายทะเบยีนสหกรณ์ 
ประกาศในราชกจิจานุเบกษา วันที ่22 มกราคม พ.ศ.2558  
  

5)ค าสัง่นายทะเบยีนสหกรณ์ ที ่146/2546 เรือ่งใหผู้ช้ าระบัญชสีหกรณ์ด าเนนิการช าระบญัชตีามค าแนะน าของนายทะเบยีน
สหกรณ์ สัง่ ณ วนัที ่28 มกราคม พ.ศ.2546  

  

6)พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบับที ่2) พ.ศ.2553  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: สว่นภมูภิาค 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา: 0 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: ส าเนาคูม่อืประชาชน 05/09/2017 15:51 
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วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


