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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรเลือกตั้งผู้ช ำระบัญชีสหกรณ์ 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : กลุ่มตรวจการสหกรณ ์ส านักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำม)ี ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
 มาตรา 75 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553                 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดว่าการช าระบัญชีสหกรณ์ที่เลิกตามมาตรา 70 แห่ง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ได้แก่ (1) มีเหตุตามที่ก าหนดในข้อบังคับ (2) สหกรณ์มีจ านวนสมาชิก
น้อยกว่าสิบคน (3) ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้เลิก (4) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้เลิกตามมาตรา 71 แต่ยกเว้นเลิก
ตามกฎหมายล้มละลาย ก าหนดการแต่งตั้งผู้ช าระบัญชี ไว้ดังนี้ 
 กรณีท่ี 1 เลิกตาม (1) มีเหตุตามท่ีก าหนดในข้อบังคับ (2) สหกรณ์มีจ านวนสมาชิกน้อยกว่าสิบคน (3) 
ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้เลิกให้สหกรณ์จัดประชุมใหญ่ของมวลสมาชิก เพ่ือเลือกตั้งผู้ช าระบัญชี และแจ้งเป็น
หนังสือพร้อมส าเนารายงานการประชุมใหญ่ครั้งที่มีมติเลือกตั้งผู้ช าระบัญชีภายใน 30 วันนับแต่วันที่เลิก
สหกรณ์โดยยื่นหนังสือที่ส านักงานสหกรณ์จังหวัด 
 กรณีที่ 2 นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้เลิก ตามมาตรา 71 หากสหกรณ์ยอมรับค าสั่งเลิก ไม่ได้อุทธรณ์
ค าสั่งต่อคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติให้สหกรณ์จัดประชุมใหญ่เพ่ือเลือกตั้งผู้ช าระบัญชี และแจ้งเป็น
หนังสือพร้อมส าเนารายงานการประชุมใหญ่ครั้งที่มีมติเลือกตั้งผู้ช าระบัญชีภายใน 30 วันนับแต่วันที่เลิก
สหกรณ์โดยยื่นหนังสือที่ส านักงานสหกรณ์จังหวัด 
 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ตรวจสอบข้อเท็จจริง เมื่อปรากฏพบว่าข้อเท็จจริงตรงกับหลักกฎหมาย    
จึงประกาศเลิกสหกรณ์ และประกาศแจ้งชื่อผู้ช าระบัญชี 
 หมายเหตุ : 1. กรณีค าขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องและไม่
อาจแก้ไขเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้นผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงบันทึกความบกพร่องและรายงานเอกสาร
หลักฐานร่วมกันพร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมหากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการ
แก้ไขเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบพิจารณา 
 2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอ    
จะด าเนินการแก้ไขค าขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว 
 3. ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วน
ถูกต้องตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 ทั้งนี้ จะมีการแจ้งผลการพิจารณาและก าหนดวันท าสัญญาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่
พิจารณาแล้วเสร็จ 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
สถานที่ให้บริการ 
      ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต เลขที่ 48/1 ถนนด ำรง                 
ต ำบลตลำดใหญ่ อ ำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 
โทรศัพท์  076 -211789 ไปรษณีย์ อิ เล็ กทรอนิกส์  : 
cpd_Phuket@cpd.go.th  ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมำยเหตุ: (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนดหรือวันหยุด 
นักขัตฤกษ)์) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  เปิดให้บริกำรวัน
จันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำร
ก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น.  
(มีพักเท่ียง) 
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ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 5 วันท าการ 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ยื่นค าขอการเลือกตั้งผู้ช าระบัญชีพร้อมเอกสารหลักฐาน และ 
เจ้าหนา้ที่ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อความและ 
เอกสาร 
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือ ส่วนภูมิภาค ส านักงาน 
สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต)) 

1 วันท าการ ส านักงานสหกรณ์
จังหวัดภูเก็ต 

 

2) กำรพิจำรณำ 
- ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ตรงตามหลักกฎหมาย 
- พิจารณาวิเคราะห์คุณสมบัติของผู้ช าระบัญชี และความ 
เหมาะสม 
- จัดท าเอกสารเพื่อเสนออนุมัติลงนาม 
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือ ส่วนภูมิภาค ส านักงาน 
สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต)) 

3 วันท าการ ส านักงานสหกรณ์
จังหวัดภูเก็ต 

 
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
นายทะเบียนสหกรณ์ลงนามและเจ้าหน้าที่ด าเนินการออก 
เอกสารและประกาศแต่งตั้งผู้ช าระบัญชีสหกรณ์ และบันทึก 
ในระบบจดทะเบียนสหกรณ์ 
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือ ส่วนภูมิภาค ส านักงาน 
สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต)) 

1 วันท าการ ส านักงานสหกรณ์
จังหวัดภูเก็ต 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
1) 
 

หนังสือสหกรณ์ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

2) 
 

รำยงำนกำรประชุมใหญ่ครั้งท่ีมีมติเลือกตั้งผู้ช ำระบัญชี 
ฉบับจริง  0 ชุด 
ส ำเนำ  2 ชุด 
หมำยเหตุ (กรณีมีการเลือกตั้งผู้ช าระบัญชี) 

- 

3) 
 

แบบตรวจสอบค ำขอและบันทึกข้อบกพร่องส ำหรับคู่มือการ
เลือกตั้งผู้ช ำระบัญชีสหกรณ์ 
ฉบับจริง  0 ชุด 
ส ำเนำ  2 ชุด 
หมำยเหตุ  - 

- 
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ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
1) ไม่มี 

(หมำยเหตุ: -) 
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
 
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
1) ส านักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 

(หมำยเหตุ: (ณ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต เลขที่ 48/1 ถนนด ำรง  ต ำบลตลำดใหญ่ อ ำเภอเมือง
ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-211789 โทรสำร 076-211789 ต่อ 8 ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ : cpd_Phuket@cpd.go.th)) 

2) กรมส่งเสริมสหกรณ์ กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ เลขที่  12 ถ.กรุง เกษม                  
แขวง วัดสามพระยา เขตพระนคร กทม.10200 โทร 02 281 3095 ต่อ 812 , 813 ,814 
โทรสาร 02 282 5854 

3) สายด่วน 1111 หรือ Website 1111 
(หมำยเหตุ: (กรมส่งเสริมสหกรณ์)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1) ค าแนะน าการเลิกสหกรณ์ 

(หมายเหตุ: -)  
หมำยเหตุ  - 
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