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บทนํา
กรมสงเสริมสหกรณมีหนาที่ในการสงเสริมแนะนําสหกรณและกลุมเกษตรกรใหปฏิบัติตาม
ระเบียบขอบังคับ กฎหมายสหกรณและกลุมเกษตรกร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ โดยมีการกําหนดมาตรการ
และแนวทางปฏิบั ติ ในการป องกัน และแกไขปญหาการดํ าเนิน การของสหกรณที่ไมเ ป น ไปตามอุดมการณ
หลักการ และวิธีการของสหกรณ ซึ่งพบเปนขอบกพรองของสหกรณและกลายเปนปญหาที่สรางผลกระทบตอ
ระบบสหกรณ ในวงกว าง และมีการทบทวนแนวทางการตรวจสอบและแกไขขอบกพร องของสหกรณใ ห
ครอบคลุมครบถวนและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
สํานักงานสหกรณจังหวัดตรัง ซึ่งมีหนาที่ในการแนะนํา สงเสริม และกํากับดูแลใหสหกรณ
และกลุมเกษตรกรในจังหวัดตรังปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย และดําเนินการเผยแพรอุดมการณ หลักการ
และวิธีการสหกรณ ใหแก คณะกรรมการดําเนินการ ฝายจัดการ สมาชิก และประชาชนทั่วไป ซึ่งจากการ
ตรวจสอบของผูสอบบัญชีในปที่ผานมาและในปปจจุบัน และจากขอมูลการรายงานผลการตรวจการสหกรณ
ของผูตรวจการสหกรณ พบวามีสหกรณและกลุมเกษตรกรที่มีขอบกพรองและขอสังเกตที่จะตองดําเนินการ
แกไขเพื่อเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพในการดํ าเนิ น ธุ ร กิจ และสํ านั กงานสหกรณจั งหวั ด ตรั งได มีการสั่ งการหรื อให
คําแนะนําแกสหกรณและกลุมเกษตรกรดังกลาว เพื่อดําเนินการแกไขขอบกพรองและขอสังเกตตาง ๆ ซึ่งที่
ผานมาไดมีการแกไขปญหาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน
กลุมตรวจการสหกรณ สํานักงานสหกรณจังหวัดตรัง ไดดําเนินการสรุปประเด็นขอบกพรอง
และขอสั งเกตของสหกรณ และกลุ ม เกษตรกรในจั งหวั ด ตรั งที่ ได ต รวจพบ ผลการดํ าเนิ น การแก ไขป ญหา
ผลสําเร็จของการแกไขปญหา การสั่งการตามอํานาจหนาที่ของนายทะเบียนสหกรณและรองนายทะเบียน
สหกรณ ตลอดจนขอเสนอแนะที่เปนประโยชน เพื่อใหผูที่เกี่ยวของและผูที่สนใจไดนําไปใชเปนแนวทางใน
การแกไขปญหาหรือปองกันการเกิดขอบกพรองและขอสังเกตของสหกรณและกลุมเกษตรกรตอไป

กลุม่ ตรวจการสหกรณ์
สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดตรัง
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แนวทางการแกไขขอบกพรองและขอสังเกตของสหกรณและกลุมเกษตรกร
1. ความหมายของสหกรณ
สหกรณ หมายถึง งานรว มมือกัน เชน ทางธุรกิจ หรืออุตสาหกรรม เพื่อหากําไรหรื อเพื่อ
ประโยชน อื่น ๆ ในงานนั้ น ๆ ร ว มกัน (กฎ) คณะบุ คคลซึ่งร ว มกั น ดํ า เนิ น กิจ การ โดยมีวั ต ถุป ระสงคเ พื่ อ
ชวยเหลือซึ่งกันและกันและไดจดทะเบียนเปนสหกรณตามกฎหมายวาดวยสหกรณ เชน สหกรณออมทรัพย
(พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน)
สหกรณ หมายถึง คณะบุคคลซึ่งรวมกันดําเนินกิจการเพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคม
ของสมาชิ ก สหกรณผู มีสั ญชาติ ไทย โดยช ว ยตนเอง และช ว ยเหลื อซึ่ง กัน และกัน และได จ ดทะเบี ย นตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ (พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม)
2. สหกรณและกลุมเกษตรกรในจังหวัดตรัง
สํานักงานสหกรณจังหวัดตรัง มีหนาที่แนะนําสงเสริมและกํากับดูแลสหกรณและกลุมเกษตรกร
ในจังหวัดตรัง จํานวนทั้งสิ้น 84 แหง ประกอบดวยสหกรณ จํานวน 74 แหง และกลุมเกษตรกร จํานวน
10 แหง มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 88,166 คน (ขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) ซึ่งสามารถแยกประเภท
สหกรณได ดังนี้
1) สหกรณการเกษตร จํานวน 53 แหง (ชุมนุมสหกรณ 3 แหง สหกรณการเกษตร 16 แหง
และสหกรณกองทุนสวนยาง 34 แหง)
2) สหกรณออมทรัพย จํานวน 11 แหง
3) สหกรณบริการ จํานวน 7 แหง
4) สหกรณเครดิตยูเนี่ยน จํานวน 2 แหง
5) สหกรณประมง จํานวน 1 แหง
สหกรณในจังหวัดตรังสวนใหญ คือ สหกรณการเกษตร ประเภทสหกรณกองทุนสวนยาง
ซึ่งเปนสหกรณที่ดําเนินธุรกิจหลัก คือ การรวบรวมผลผลิตจากสมาชิก เชน ยางพารา ปาลมน้ํามัน การจัดหา
ธุรกิจมาจําหนาย เชน ปุย หรืออุปกรณการเกษตร และธุรกิจแปรรูปผลผลิต (ยางพารา) ซึ่งตั้งอยูในพื้นที่ชุมชน
ใกลกับแหล งผลผลิตและที่ตั้ งบานเรือนของสมาชิ ก และสว นใหญเปน สหกรณที่มีจํ านวนสมาชิกประมาณ
200 - 500 คน
สหกรณการเกษตรระดับอําเภอเปนสหกรณที่มีความเขมแข็ง มีความมั่นคงสูง มีสมาชิก
จํานวนมาก และประกอบธุรกิจหลายดานเพื่อใหบริการแกสมาชิก สวนสหกรณการเกษตรประเภทสหกรณ
กองทุนสวนยางสวนใหญยังขาดเงินทุนที่เพียงพอสําหรับการดําเนินธุรกิจ และตองใชแหลงเงินทุนจากภายนอก
มาหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ เชน เงินกูก องทุนพัฒนาสหกรณ เงินกูการยางแหงประเทศไทย เงินกูธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร เปนตน และการบริหารจัดการภายในของสหกรณยังขาดองคความรูใน
การดําเนินธุรกิจ การบริหารจัดการองคกรและการจัดการภายใน และยังขาดความพรอมดานบุคลากรที่มี
ความรู ค วามสามารถในการจั ด ทํ า บั ญ ชี ใ ห เ ป น ตามมาตรฐานการบั ญ ชี ทํ า ให เ กิ ด ป ญ หาข อ สั ง เกตและ
ขอบกพรองเกิดขึ้น
ชุมนุมสหกรณจังหวัดตรัง จํากัด ซึ่งเปนองคกรหลักที่มีสหกรณในจังหวัดตรังเปนสมาชิก
รวมทั้งสิ้น 50 แหง ประสบปญหาขอบกพรองจากการทุจริตภายในองคกร ซึ่งสงผลกระทบตอสหกรณสมาชิก
ทั้งหมด ทําใหสหกรณสมาชิกที่ถือหุนและฝากเงินถูกตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
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3. แนวทางการควบคุมภายในเพื่อการกํากับดูแลสหกรณและกลุมเกษตรกร
3.1 การควบคุมภายใน (Internal Control) คือ กระบวนการปฏิบัติงานที่บุคลากรใน
องคกรโดยคณะกรรมการบริหาร ผูบริหารทุกระดับ และพนักงานทุกคนมีบทบาทรวมกันในการจัดใหมีขึ้น
เพื่อสรางความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวาการปฏิบัติงานจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน
3.2 วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน
การจัดใหมีการควบคุมภายในขึ้นในองคกร มีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ
3.2.1 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (Effectiveness and
Efficiency of operations) โดยมุงเนนใหมีการใชทรัพยากรขององคกรในการดําเนินงาน ซึ่งประกอบดวย
คน เงินทรัพยสิน วัสดุ เครื่องมือเครื่องใช และเวลาใหเปนไปอยางประหยัดและไดผลคุมคา มีการดูแลรักษา
ทรัพยสินใหอยูในสภาพพรอมใชงาน มีการปองกันมิใหทรัพยสินมีการสิ้นเปลือง สูญเปลา เสียหาย หรือสูญ
หาย และปลอดภัยจากการกระทําการทุจริต กลาวโดยสรุป เมื่อการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลจะสงผลใหเกิดการปองกันดูแลรักษาทรัพยสินขององคกรไปพรอมกัน
3.2.2 ความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน (Reliability of financial
reporting) ความเชื่อถือไดและความถูกตองของรายงานทางการเงินเปนสิ่งสําคัญตอผูใช ไมวาจะเปนบุคคล
ภายใน หรือบุคคลภายนอกองคกร ไดแก ผูบริหาร ผูถือหุน ผูลงทุน เจาหนี้ ลูกคา หนวยงานที่เกี่ยวของ
เปนตน โดยใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจและวางแผนการดําเนินงานในอนาคต จึงเปนหนาที่ของ
ผูบริหารที่ตองทําใหเกิดความมั่นใจวารายงานทางการเงินขององคกรใหขอมูลที่ครบถวน ถูกตอง และมี
คุณภาพ
3.2.3 การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance with applicable
laws and regulations) เพื่อปองกันมิใหเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้นกับองคกร จากสาเหตุการละเวนไม
ปฏิบัติ หรือปฏิบัติไมเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับองคกร รวมถึงขอบังคับ และกฎระเบียบขององคกรเอง
3.3 การตรวจสอบและควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และที่
แกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม ไดมีการบัญญัติอํานาจหนาที่
ในการแนะนําสงเสริม และการกํากับดูแลสหกรณและกลุมเกษตรกรใหปฏิบัติเปนไปตามกฎหมาย โดยให
อํานาจแกนายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ ผูตรวจการสหกรณ และผูตรวจสอบกิจการ ในการ
ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ ตลอดจนการดําเนินการตางๆ เชน
มาตรา 17 นายทะเบีย นสหกรณ รองนายทะเบี ยนสหกรณ ผูต รวจการสหกรณ
ผูส อบบัญชี หรือพนั กงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบีย นสหกรณมอบหมาย มีอํานาจออกคําสั่ งเป นหนังสือให
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ผูตรวจสอบกิจการ ผูจัดการ เจาหนาที่ สมาชิกของสหกรณ หรือบุคคลที่
เกี่ยวของกับสหกรณมาชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ หรือใหสงเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงาน
หรือรายงานการประชุมของสหกรณได
มาตรา 18 เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนายทะเบียนสหกรณ รองนาย
ทะเบียนสหกรณ ผูตรวจการสหกรณ สอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย
มีอํานาจเขาไปตรวจสอบในสํานักงานของสหกรณในระหวางเวลาทํางานของสหกรณได และใหผูซึ่งเกี่ยวของ
อํานวยความสะดวกหรือชวยเหลือหรือใหคําชี้แจงแกผูปฏิบัติการตามสมควร
ใหผูปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง แสดงบัตรประจําตัวตอผูซึ่งเกี่ยวของ
บัตรประจําตัวตามวรรคสอง ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนด
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มาตรา 19 ใหผูตรวจการสหกรณมีอํานาจหนาที่ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของ
สหกรณตามที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด เมื่อตรวจสอบแลวใหเสนอรายงานการตรวจสอบตอนายทะเบียน
สหกรณ
มาตรา 20 ถาที่ประชุมใหญหรือที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณลงมติอัน
เป น การฝ า ฝ น กฎหมาย ข อ บั ง คั บ ระเบี ย บของสหกรณ ระเบี ย บหรื อ คํ า สั่ ง ของนายทะเบี ย นสหกรณ
ใหนายทะเบียนสหกรณหรือรองนายทะเบียนสหกรณมีอํานาจสั่งยับยั้งหรือเพิกถอนมตินั้นได
มาตรา 21 ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ กรรมการ ผูจัดการ เจาหนาที่
ของสหกรณหรือบุคคลที่เกี่ยวของ ทําใหสหกรณเสียหาย ถาสหกรณไมรองทุกขหรือฟองคดี ใหนายทะเบียน
สหกรณหรือรองนายทะเบี ยนสหกรณรองทุกขห รือฟองคดีแทนสหกรณได โดยส งเรื่องใหพนั กงานอัยการ
พิจารณารับวาตางใหสหกรณ และใหสหกรณเปนผูออกคาใชจายที่เกี่ยวกับการรองทุกข ฟองคดีหรือการวาตาง
แกนายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ หรือพนักงานอัยการ แลวแตกรณี
มาตรา 22 ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณกระทําการหรืองดเวนกระทํา
การในการปฏิบั ติหน าที่ของตนอันอาจทําใหเ สื่อมเสียผลประโยชน ของสหกรณห รือสมาชิกหรื อสหกรณมี
ขอบกพรองเกี่ยวกับการเงินการบัญชีหรือกิจการหรือฐานะการเงินตามรายงานการสอบบัญชีหรือตามรายงาน
การตรวจสอบให นายทะเบียนสหกรณมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหปฏิบัติการดังตอไปนี้
(1) ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณแกไขขอบกพรองตามวิธีการและระยะเวลาที่
นายทะเบียนสหกรณกําหนด
(2) ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณระงับการปฏิบัติที่เปนเหตุใหเกิดขอบกพรอง
หรืออาจทําใหเสื่อมเสียผลประโยชนของสหกรณหรือสมาชิก
(3) ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณหยุดปฏิบัติหนาที่เปนการชั่วคราวจนกวาจะมี
การแกไขขอบกพรองนั้นใหแลวเสร็จ
(4) ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณพนจากตําแหนงทั้งคณะ หรือใหกรรมการซึ่ง
เกี่ยวของกับการนั้นพนจากตําแหนงกรรมการ
มาตรา 53 ใหสหกรณมีผูตรวจสอบกิจการ ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิกหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อดําเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณแลวทํารายงานเสนอตอที่ประชุมใหญ
จํานวน คุณสมบั ติ และลั กษณะตองห าม วิ ธี การรับ สมัคร และการขาดจากการเป น
ผูตรวจสอบกิจการตลอดจนอํานาจหนาที่ของผูตรวจสอบกิจการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่นายทะเบียน
สหกรณกําหนด โดยอาจกําหนดใหแตกตางกันตามขนาดและประเภทของสหกรณกไ็ ด
4. อํานาจหนาที่ของนายทะเบียนสหกรณ
อธิบ ดีกรมสงเสริมสหกรณ เป นนายทะเบี ยนสหกรณ (ตามมาตรา 15 พ.ร.บ.สหกรณ
พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม) และสหกรณจังหวัด เปนรองนายทะเบียนสหกรณ (ตามคําสั่งนายทะเบียน
สหกรณ ที่ 1/2562 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562)
มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม ใหนายทะเบียน
สหกรณมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) รับจดทะเบียน สงเสริม ชวยเหลือ แนะนํา และกํากับดูแลสหกรณใหเปน ไปตามบท
แหงพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น
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(2) กํ า หนดระบบบั ญ ชี ตลอดจนสมุ ด และแบบรายงานต า ง ๆ ที่ ส หกรณ ต อ งยื่ น ต อ
นายทะเบียนสหกรณ รวมทั้งแบบพิมพอื่น ๆ ที่ตองใชในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(3) แตงตั้งผูสอบบัญชีตามมาตรา 80 ผูตรวจการสหกรณ และผูชําระบัญชี
(4) ออกคําสั่งใหมีการตรวจสอบ หรือไตสวนเกี่ยวกับการจัดตั้งการดําเนินงาน หรือฐานะ
การเงินของสหกรณ หรือใหจัดทําแผนปรับปรุงการดําเนินงานของสหกรณ
(5) สั่งใหระงับการดําเนินงานทั้งหมด หรือบางสวนของสหกรณ หรือใหเลิกสหกรณ ถาเห็น
วาสหกรณกระทําการ หรืองดเวนกระทําการอันอาจจะกอใหเกิดความเสียหายแกสหกรณหรือสมาชิก
(6) ถอนชื่อสหกรณออกจากทะเบียนสหกรณ
(7) จัดทํารายงานประจําปแยก ตามประเภทสหกรณเสนอต อคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณแหงชาติ
(8) ออกระเบียบ หรือคําสั่ง เพื่อใหมีการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ และเพื่อประโยชน
ในการดําเนินกิจการของสหกรณ
(9) กระทําการอื่นใดตามที่ พระราชบัญญัตินี้กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของนายทะเบียน
สหกรณ หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
บรรดาอํานาจของนายทะเบียนสหกรณในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติหรือการดําเนินการ
อื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้ นายทะเบียนสหกรณอาจมอบอํานาจใหรองนายทะเบียนสหกรณ ผูตรวจการ
สหกรณ หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมายใหปฏิบัติการแทนได
การมอบอํานาจตามวรรคสองใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
5. ขอบกพรองและขอสังเกตของสหกรณและกลุมเกษตรกรในจังหวัดตรัง
5.1 ความหมายของขอบกพรองและขอสังเกตของสหกรณและกลุมเกษตรกร
ขอบกพร อง หมายถึง ขอเสีย หาย ขอเสี ย ขอผิ ด พลาด (ตามพจนานุ กรมไทยฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน)
ขอบกพร องของสหกรณ แ ละกลุมเกษตรกร หมายถึง การปฏิ บั ติของสหกรณและ
กลุมเกษตรกรซึ่งมีขอผิดพลาดและทําใหเกิดความเสียหาย ที่อาจเกิดความเสียหาย หรือเสื่อมเสียผลประโยชน
ของสหกรณและกลุมเกษตรกรและสมาชิกโดยรวม
ข อ สั ง เกต หมายถึ ง ลั ก ษณะของข อ ผิ ด พลาดในการปฏิ บั ติ ง านสหกรณ แ ละกลุ ม
เกษตรกร หรือการบันทึกบัญชีของสหกรณ ซึ่งสามารถแกไขปรับปรุงไดโดยขอผิดพลาดนั้นไมกระทบตอผล
การดํ าเนิ น งานและฐานะทางการเงิ น ของสหกรณ อ ย า งมี สํ า ระสํ าคั ญ หรื อ ยั ง ไมก อให เ กิ ด ความเสี ย หาย
ซึ่งผูสอบบัญชีสหกรณ หรือผูมีหนาที่กํากับสหกรณและกลุมเกษตรกรเมื่อตรวจพบแลวตองแจงใหสหกรณ
แกไขใหถูกตองและรายงานใหนายทะเบียนสหกรณพิจารณาตามอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติสหกรณ
พ.ศ. 2542 ตามที่กฎหมายไดบัญญัติไว
5.2 ขอบกพรองและขอสังเกตของสหกรณและกลุมเกษตรกรในจังหวัดตรัง
การเกิดขอสังเกตและขอบกพรองของสหกรณและกลุมเกษตรกรในจังหวัดตรังภายใต
การกํากับดู แลของสํานักงานสหกรณจังหวัด ตรัง เปนลั กษณะของการปฏิบัติงานที่ไมเป นไปตามกฎหมาย
ขอบั งคับ และระเบี ยบของสหกรณ รวมทั้งการไมป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ยบ คําสั่ ง ประกาศ และคําแนะนํ าของ
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นายทะเบียนสหกรณ ซึ่งเปนหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินการและฝายจัดการสหกรณที่จะตองดําเนินการ
ปรับปรุงและแกไขการปฏิบัติงานใหถูกตอง โดยสามารถแยกออกเปนดังนี้
5.2.1 ขอบกพรองหรือขอสังเกตทางการบัญชี เชน
1) เอกสารประกอบการลงบัญชีไมสมบูรณ หรือไมครบถวน
2) การบันทึกบัญชีไมเรียบรอย หรือไมเปนปจจุบัน ไมบันทึกรายการบัญชี
เกี่ยวกับเงินสดในวันที่เกิดรายการนั้น และรายการที่ไมเกี่ยวกับเงินสดไมบันทึกรายการบัญชีภายใน 3 วัน นับ
แตวันที่เกิดรายการ
3) การไมปฏิบัติตามคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ และคําแนะนําของนายทะเบียน
สหกรณ และไมเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีของสหกรณ
4) การจัดทําบัญชีที่ไมถูกตองตามความเปนจริง
5) การจั ด ทํ า บั ญ ชี ไ ม เ ป น ไปตามแบบและรายการที่ น ายทะเบี ย นสหกรณ
กําหนด
6) จัดทําเอกสารการกูเงิน - ขายสินคาไมถูกตองหรือไมสมบูรณ
7) ไมจัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน
8) มีลูกหนี้คางนานโดยไมมีการเคลื่อนไหว
9) สินคาขาดบัญชี
10) งบทดลองไมลงตัว
5.2.2 ขอบกพรองหรือขอสังเกตทางการเงิน เชน
1) เงินสดขาดบัญชี
2) การเก็บรักษาเงินสดเกินกวาที่ระเบียบกําหนดไวเปนประจํา
3) การรับ เงิน การจายเงิน ไมมีเอกสารทางการเงิน เช น ใบสําคัญหรือไมมี
ใบเสร็จรับเงิน
4) จายเงินยืมทดรองผิดระเบียบหรือใหยืมใชสวนตัว
5) จายเงินกูโดยไมมีสัญญากู หรือสัญญากูของสมาชิกไมผานการอนุมัติของ
คณะกรรมการพิจารณาเงินกู
6) ขายสินคาผิดระเบียบของสหกรณ
5.2.3 ขอบกพรองหรือขอสังเกตอื่น เชน
1) การไมปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของสหกรณ
2) การไมปฏิบัติตามกฎหมายสหกรณ และกฎหมายอื่น
5.3 กระบวนการจัดการขอสังเกตและขอบกพรองของสหกรณในจังหวัดตรัง
สํ านั ก งานสหกรณจั งหวั ด ตรั ง มี กระบวนการจั ด การขอ สั งเกตและข อบกพร อ งของ
สหกรณ ดังนี้
1) เมื่อสํ านักงานตรวจบั ญชีสหกรณตรัง ผูตรวจการสหกรณ หรือเจาหน าที่สงเสริ ม
สหกรณ ตรวจพบขอสั งเกตหรื อขอบกพร องจากการเขาตรวจสอบกิจ การและฐานะการเงิน ของสหกรณ
และทําการรายงานใหนายทะเบียนสหกรณพิจารณารับทราบ
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2) สหกรณจังหวัดตรัง ในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ ปฏิบัติการแทนนายทะเบียน
สหกรณ อาจจะพิจารณามอบหมายใหกลุมตรวจการสหกรณ หรือผูตรวจการสหกรณเขาดําเนินการตรวจสอบ
รายละเอียดและขอเท็จจริงใหครบถวน และใหรายงานผลการตรวจสอบใหนายทะเบียนสหกรณพิจารณา
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
3) หากรายละเอีย ดขอมูลหรือเอกสารประกอบการพิจารณาเกี่ย วกับขอสั งเกตและ
ขอบกพรองของสหกรณที่อยูในความรับผิดชอบของสหกรณและผูที่เกี่ยวของไมครบถวนสมบูรณ นายทะเบียน
สหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ หรือผูตรวจการสหกรณ จะพิจารณาใชอํานาจตามมาตรา 17 แหงพระราช
บัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม ออกคําสั่งเปนหนังสือใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
ผูตรวจสอบกิจการ ผูจัดการ เจาหนาที่ หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับสหกรณมาชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการ
ของสหกรณหรือใหสงเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงานหรือรายงานการประชุมของสหกรณ เพื่อนํามาตรวจสอบ
ขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น
4) ในกรณีที่เปนขอสังเกตของสหกรณ สหกรณจังหวัดตรัง ในฐานะรองนายทะเบียน
สหกรณ ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ จะออกหนังสือแนะนําตามมาตรา 16 (1) ใหคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณดําเนินการแกไขและใหรายงานผลการแกไขพรอมสงรายละเอียดหรือเอกสารที่เกี่ยวของให
นายทะเบียนสหกรณพิจารณาตรวจสอบ
5) กรณีที่เป นขอบกพร องของสหกรณ นายทะเบี ยนสหกรณจะพิจารณาดําเนิน การ
ดังนี้
- กรณีที่ประชุมใหญหรือที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ มีการลงมติ
อัน เป น การฝ าฝ น กฎหมาย ขอบั งคับ ระเบี ย บของสหกรณ ระเบี ย บ หรื อคําสั่ งของนายทะเบี ย นสหกรณ
สหกรณจังหวัดตรัง ในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ จะพิจารณาออกคําสั่งตามมาตรา 20 แหงพระราช
บัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม เพื่อเพิกถอนมติดังกลาว
- กรณี เ ป น ข อ บกพร อ งจากการดํ า เนิ น การของคณะกรรมการดํ า เนิ น การหรื อ
ฝายจัดการสหกรณ เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรือกิจการหรือฐานะการเงิน สหกรณจังหวัดตรัง ในฐานะ
รองนายทะเบียนสหกรณ ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ จะพิจารณาออกคําสั่งตามมาตรา 22 (1) - (4)
แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม เพื่อใหสหกรณแกไขขอบกพรองดังกลาว
6) กลุ ม ตรวจการสหกรณ เจ า หน า ที่ ส ง เสริ ม สหกรณ หรื อ ผู ต รวจการสหกรณ
ดําเนินการติดตามการแกไขขอสังเกตและขอบกพรองของสหกรณ ตามคําสั่งของนายทะเบียนสหกรณจนแลว
เสร็จ
5.4 การดําเนินการแกไขขอบกพรองของสหกรณในจังหวัดตรัง
สํานักงานสหกรณจังหวัดตรัง มีสหกรณที่มีขอบกพรองที่นายทะเบียนสหกรณสั่งการ
ใหคณะกรรมการดํ าเนิ นการสหกรณแกไขขอบกพรอง และมีการรายงานในระบบการจัด การขอบกพรอง
ของกรมสงเสริมสหกรณในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งยกมาจากปกอนจํานวน 5 แหง คือ ชุมนุมสหกรณ
จั ง หวั ด ตรั ง จํ า กั ด สหกรณ ก ารเกษตรวั ง วิ เ ศษ จํ า กั ด สหกรณ เ พาะเลี้ ย งสั ต ว น้ํ า จั ง หวั ด ตรั ง จํ า กั ด
สหกรณการเกษตรอุตสาหกรรมตรัง จํากัด และสหกรณการเกษตรกันตัง จํากัด โดยมีผลการดําเนินการ ดังนี้
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1) ขอบกพร องไดรับการแกไขแล ว จํานวน 3 แห ง คือ สหกรณเพาะเลี้ยงสัตวน้ํ า
จังหวัดตรัง จํากัด สหกรณการเกษตรกันตัง จํากัด และสหกรณการเกษตรวังวิเศษ จํากัด ซึ่งคงเหลือในสวน
ของการติดตามการชดใชเงินคืนใหครบตามมูลคาความเสียหาย
2) ขอบกพรองที่อยูในกระบวนการทางศาล และจะตองติดตามผลการแกไขเพื่อใหชดใช
ความเสียหายตามมูลคาความเสียหายที่เกิดขึ้นแกสหกรณ จํานวน 1 แหง คือ ชุมนุมสหกรณจังหวัดตรัง จํากัด
เนื่องจากชุมนุ มสหกรณฯ มีปญหาเรื่องคณะกรรมการดําเนิน การสหกรณ ชุด ที่ 37
มีที่มาไมถูกตองตามขอบังคับของชุมนุมสหกรณฯ ซึ่งสหกรณจังหวัดตรัง ในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ
ไดมีคําสั่งตามมาตรา 20 เพิกถอนมติทปี่ ระชุมใหญวิสามัญ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 สงผลใหชุมนุมสหกรณฯ
ไมมีผูแทนนิติบุคคลเหลืออยู และสํานักงานสหกรณจังหวัดตรังไดมีหนังสือแนะนําตามมาตรา 16 (1) เพื่อแจง
ใหผูมีสวนไดเสียไปดําเนินการยื่นคํารองตอศาลเพื่อขอแตงตั้งผูแทนชั่วคราว ตามมาตรา 73 แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิช ย เพื่อดํ าเนิน การจั ดใหมีการเลื อกตั้งคณะกรรมการดําเนิ นการชุด ใหมใหถูกต อง
เพื่อให มีอํานาจกระทําการเรื่องตาง ๆ และนายทะเบี ยนสหกรณไดดํ าเนิ นการติดต อและประสานงานกับ
สํานั กงานอัย การจังหวัดตรัง (สํ านักงานอัยการคุมครองสิทธิ ฯ) เพื่อดําเนินการยื่นคํารองขอแตงตั้งผู แทน
ชั่วคราวแลว
3) อยู ร ะหว า งการแกไ ขและมีขอ บกพร องเพิ่ม เติ ม จํ า นวน 1 แห ง คื อ สหกรณ
การเกษตรอุตสาหกรรมตรัง จํากัด ซึ่งนายทะเบียนสหกรณไดมีคําสั่งตามมาตรา 22 (1) ใหคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณแกไขขอบกพรองตามวิธีการและระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด และนาย
ทะเบียนสหกรณไดมีคําสั่งเพิ่มเติมตามมาตรา 22 (2) ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณระงับการปฏิบัติที่
เปนเหตุใหเกิดขอบกพรองหรืออาจทําใหเสื่อมเสียผลประโยชนของสหกรณหรือสมาชิก เนื่องจากมีการกระทํา
การที่ขัดกับวัตถุประสงคตามขอบังคับของสหกรณ
ตามคําสั่งจังหวัดตรัง ที่ 1799/2559 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานระดับจังหวัดแกไข
ปญหาในการดําเนินงานของสหกรณและกลุมเกษตรกรที่มีขอบกพรอง โดยมีอัยการจังหวัดตรัง ผูบังคับการ
ตํ า รวจภู ธ รจั ง หวั ด ตรั ง เกษตรและสหกรณ จั ง หวั ด ตรั ง เป น ที่ ป รึ ก ษาคณะทํ า งาน สหกรณ จั ง หวั ด ตรั ง
เปนประธานคณะทํางาน หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณตรัง เปนรองประธานคณะทํางาน ผูอํานวยการ
สํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดตรัง ผูอํานวยการกลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ ผูอํานวยการกลุมสงเสริมและพัฒนา
ธุรกิจสหกรณ ผูอํานวยการกลุมสงเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ ผูอํานวยการกลุมสงเสริม
สหกรณ 1 - 3 เจาหนาที่สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณตรัง เปนคณะทํางาน ผูอํานวยการกลุมตรวจการสหกรณ
เปนคณะทํางานและเลขานุการ และนักวิชาการสหกรณประจํากลุมตรวจการสหกรณ นิติกรประจําสํานักงาน
สหกรณจังหวัดตรัง เปนคณะทํางานและผูชวยเลขานุการ ซึ่งไดมีการจัดประชุมคณะทํางานเพื่อติดตามแกไข
ป ญ หาข อบกพร องของสหกรณ แ ละกลุ ม เกษตรกรที่ อยู ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของจั งหวั ด ตรั ง อย า งต อ เนื่ อ ง
เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการแกไขและติดตามผลการแกไขเพื่อใหไดขอยุติโดยเร็ว เพื่อใหสอดคลองตาม
ขอกําหนดของกรมสงเสริมสหกรณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
และกฎหมายที่เกี่ยวของ
ป ญ หาข อ บกพร อ งของสหกรณ ใ นจั ง หวั ด ตรั ง ได มีก ารดํ า เนิ น การแก ไขตามลํ า ดั บ
ขั้นตอนหรือกระบวนการในการแกไขปญหาอยางตอเนื่อง แตในกระบวนการติดตามผลการชดใชความเสียหาย
คืนแกสหกรณตามมูลคาความเสียหายที่เกิดขึ้น เปนหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณที่จะตอง
เรงรัดการจายคืนดังกลาวโดยเร็ว ซึ่งก็ประสบปญหาวาการดําเนินการของสหกรณยังขาดความรวดเร็วและ
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ไมชัดเจน ซึ่งนายทะเบียนสหกรณไดมีการติดตามและเรงรัดใหผูที่มีสวนเกี่ยวของ เชน เจาหนาที่สงเสริ ม
สหกรณ ผูตรวจการสหกรณ และกลุมตรวจการสหกรณ เขาไปติดตามเพื่อรับทราบปญหาของสหกรณและ
เรงรัดการดําเนินการตาง ๆ เพื่อใหการแกไขปญหาขอบกพรองสิ้นสุดโดยเร็ว
5.5 วิธีการแกไขขอสังเกตของสหกรณและกลุมเกษตรกรในจังหวัดตรัง
การแกไขขอสังเกตของสหกรณและกลุ มเกษตรกรของสํานักงานสหกรณจังหวัดตรั ง
ไดปฏิบัติตามแนวทางที่กรมสงเสริมสหกรณกําหนดไวอยางเครงครัด โดยการใหคําแนะนําในการปฏิบัติแก
คณะกรรมการดํ า เนิ น การสหกรณ แ ละกลุ ม เกษตรกร ฝ า ยจั ด การ และผู ที่ เ กี่ ย วข อ ง และมอบหมายให
กลุมสงเสริมสหกรณในพื้นที่ ซึ่งมีหนาที่ในการดูแล แนะนํา และสงเสริมสหกรณ ดําเนินใหความรูความเขาใจ
แกสหกรณใหมีการแกไขปญหาขอสังเกตที่เกิดขึ้น ซึ่งขอสังเกตที่ตรวจพบมาจาก 2 ฝาย คือ
1) ผูตรวจการสหกรณ หรือคณะผู ตรวจการสหกรณ ที่นายทะเบีย นสหกรณมีคําสั่ ง
แตงตั้งและมอบหมายใหมีหนาที่ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ ซึ่งเมื่อดําเนินการตรวจสอบ
แลวเสร็จจะตองรายงานผลการตรวจการสหกรณใหนายทะเบียนสหกรณรับทราบ ซึ่งสหกรณจังหวัดตรั ง
ในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ ปฏิบัติ การแทนนายทะเบีย นสหกรณ จะออกหนั งสือแนะนํ าใหสหกรณ
ดําเนินการแกไขปญหาขอสังเกตที่ตรวจพบ เพื่อใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณทําการแกไขโดยเร็ว
2) ขอสังเกตที่ตรวจพบโดยผูสอบบัญชี และแจงผลการตรวจสอบใหสํานักงานสหกรณ
จังหวัดตรังรับทราบ สํานักงานสหกรณจังหวัดตรังจะมีหนังสือแนะนําใหสหกรณที่มีขอสังเกตดําเนินการแกไข
พรอมสงรายละเอียดและขอมูลการแกไขแลวเสร็จ ใหสํานักงานสหกรณจังหวัดตรังและสํานักงานตรวจบัญชี
สหกรณพิจารณา
จากการพิ จ ารณาและรวบรวมข อ สั ง เกตของสหกรณ ที่ ต รวจพบของสหกรณ แ ละ
กลุมเกษตรกรในจังหวัดตรัง มีดังนี้
ประเด็นขอสังเกต

คําแนะนําของสํานักงานสหกรณ
จังหวัดหรือนายทะเบียนสหกรณ

ผลการแกไขปญหา
ที่ผานมา

1. แนะนําใหสหกรณดํารงสินทรัพย
สภาพคลองตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนในกฎกระทรวง
2. สหกรณจะตองรายงานเกี่ยวกับ
การดํารงสินทรัพยสภาพคลองในแต
ละเดือนตอ
นายทะเบียน
สหกรณ ภายใน สิบหาวันนับแต
วันสุดทายของเดือน

สหกรณไดปฏิบัติตาม
หลักเกณฑและวิธีการ
ที่กําหนดในการดํารง
สินทรัพยสภาพคลอง
และรายงานการดํารง
สินทรัพยสภาพคลอง
ในแตละเดือนตอ
นายทะเบียนสหกรณ

1. สหกรณไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ พ.ศ. 2542 และทีแ่ กไขเพิ่มเติม
1.1 มาตรา 48 ใหสหกรณดํารงสินทรัพย
สภาพคลองตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดในกฎกระทรวง
- สหกรณไมไดรายงานเกี่ยวกับการ
ดํารงสินทรัพยสภาพคลองในแตละเดือนตอ
นายทะเบียนสหกรณ ภายในสิบหาวันนับแต
วันสุดทายของเดือน
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คําแนะนําของสํานักงานสหกรณ
จังหวัดหรือนายทะเบียนสหกรณ
1.2 มาตรา 55 ในกรณีที่สหกรณขาดทุน 1. แนะนําใหสหกรณจัดประชุมใหญ
เกินกึ่งของจํานวนทุนเรือนหุนที่ชําระแลว
โดยไมชักชา ไมเกิน 30 วัน นับแต
ตองเรียกประชุมใหญวิสามัญโดยมิชักชาแต วันที่ทราบ
ไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่สหกรณทราบ
2. แนะนําใหสหกรณพิจารณา
- สหกรณไดรับทราบผลการ
กําหนดแนวทางการดําเนินงาน
ดําเนินงานของสหกรณขาดทุนเกินกึ่งของ
- เลิกสหกรณ
จํานวนทุนเรือนหุนที่ชําระแลว แตไมไดการ - จัดทําแผนฟนฟูกิจการ
เรียกประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวัน 3. เจาหนาที่สงเสริมสหกรณที่
นับแตวันที่สหกรณทราบแตอยางใด
รับผิดชอบ ติดตามผลการปฏิบัติ
ตามแผนฟนฟูกิจการสหกรณ
1.3 มาตรา 62 เงินของสหกรณ อาจฝาก แนะนําใหสหกรณถอนหุนหรือถอน
หรือลงทุนไดตามมาตรา 62 ที่กําหนด
เงินที่นําไปลงทุนคืน
- สหกรณไดนําเงินไปลงทุนหรือเขา
เปนสมาชิกกับเครือขาย หรือนิติบุคคล ซึ่ง
ไมไดกําหนดไวในมาตรา 62
ประเด็นขอสังเกต

1.4 มาตรา 65 ใหสหกรณจัดใหมีการทํา
บัญชีตามแบบและรายการที่นายทะเบียน
สหกรณกําหนดใหถูกตองตามความเปนจริง
และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการ
ลงบัญชีไวที่สํานักงานสหกรณภายใน
ระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
เมื่อมีเหตุตองบันทึกรายการในบัญชี
เกีย่ วกับกระแสเงินสดของสหกรณใหบันทึก
รายการในวันที่เกิดเหตุนั้น สําหรับเหตุอื่นที่
ไมเกี่ยวกับกระแสเงินสด ใหบันทึกรายการใน
สมุดบัญชีภายในสามวันนับแตวันที่มีเหตุอัน
จะตองบันทึกรายการนั้น
การลงรายการบัญชีตองมีเอกสาร
ประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณโดยครบถวน
- สหกรณไมบันทึกบัญชีเปนปจจุบัน
และไมบันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแส
เงินสดของสหกรณในวันที่เกิดเหตุนั้น และ
รายการเหตุอื่นที่ไมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
ไมไดบันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสาม
วันนับแตวันที่มีเหตุจะตองบันทึกรายการ

1. แนะนําใหสหกรณตองบันทึก
บัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดในวันที่
รับหรือจายเงินสด
2. แนะนําใหสหกรณตองบันทึก
บัญชีรายการที่ไมเกี่ยวกับกระแสเงิน
สดตองบันทึกรายการภายในสามวัน
นับแตมีเหตุเกิดขึ้น
3. กอนบันทึกบัญชีสหกรณตอง
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการ
บันทึกบัญชี ใหถูกตอง ครบถวน
สมบูรณ เรียบรอย และเชื่อถือได
4. สหกรณตองจัดทําทะเบียนหุน
ทะเบียนคุมสินทรัพย ทะเบียนคุม
สินคา ทะเบียนคุมลูกหนี้และเจาหนี้
หรือทะเบียนอื่น ๆ ใหถูกตอง
ครบถวนตามที่นายทะเบียนกําหนด

ผลการแกไขปญหา
ที่ผานมา
สหกรณไดจัดทําแผน
ฟนฟูกิจการ

สหกรณดําเนินการ
ถอนเงินลงทุนทั้งหมด
คืนจากเครือขายหรือ
นิติบุคคลซึ่งไมได
กําหนดไวใน
มาตรา 62
1. สหกรณบันทึกบัญชี
เกี่ยวกับกระแสเงินสด
ในวันที่รับหรือจายเงิน
สด และบันทึกบัญชี
รายการที่ไมเกี่ยวกับ
กระแสเงินสดตอง
บันทึกรายการภายใน
สามวันนับแตมีเหตุ
เกิดขึ้น
2. สหกรณไดทําการ
ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานในการบันทึก
บัญชี ใหถูกตอง
ครบถวน สมบูรณ
เรียบรอย และเปน
เอกสารที่เชื่อถือได
กอนบันทึกบัญชี
3. สหกรณไดจัดทํา
ทะเบียนหุน ทะเบียน
คุมสินทรัพย ทะเบียน
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ผลการแกไขปญหา
ที่ผานมา
คุมสินคา ทะเบียนคุม
ลูกหนี้ เจาหนี้ และ
ทะเบียนอื่น ๆ ตามที่
นายทะเบียนกําหนด

แนะนําใหสหกรณจัดจางเจาหนาที่
การเงิน หรือมอบหมายใหผูจัดการ
หรือกรรมการ ทําหนาที่การเงินแทน
จนกวาจะจัดจางเจาหนาที่การเงิน
ได

สหกรณพิจารณา
ดําเนินการมอบหมาย
ผูจัดการหรือ
คณะกรรมการทํา
หนาที่การเงิน หรือจัด
จางเจาหนาที่การเงิน
สหกรณไดกําหนดถือ
ใชระเบียบ เพื่อการ
ดําเนินการที่เปนไป
ตามวัตถุประสงคของ
สหกรณ และเปน
แนวทางในการ
ปฏิบัติงานของสหกรณ
สหกรณหยุดรับสมาชิก
สมทบที่ขาดคุณสมบัติ
ตามขอบังคับของ
สหกรณ และจะ
พิจารณากําหนด
แนวทางการแกไขของ
สมาชิกสมทบที่ขาด
คุณสมบัติที่มีอยูเดิม

- สหกรณไมไดจัดทําเอกสารหลักฐาน
ประกอบการบันทึกบัญชี ไมเรียบรอย ขาด
ความครบถวน สมบูรณ และไมนาเชื่อถือ
- สหกรณไมไดจัดทําทะเบียนคุม
สินทรัพย ทะเบียนสินคา และทะเบียนคุม
ตาง ๆ
- สหกรณไมไดจัดทะเบียนบัญชียอย
ลูกหนี้การคา
2. สหกรณไมปฏิบัติตามขอบังคับของ
สหกรณ
2.1 ที่ประชุมใหญจะเลือกกรรมการ
ดําเนินการหรือผูซึ่งดํารงตําแหนงหนาที่
ประจําในสหกรณเปนผูตรวจสอบกิจการ
ไมได
- สหกรณมีเจาหนาที่การเงินเปน
บุคคลเดียวกับผูตรวจสอบกิจการ
2.2 การกําหนดระเบียบสหกรณ ให
คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนด
ระเบียบตาง ๆ เพื่อดําเนินการใหเปนไปตาม
วัตถุประสงค และเพื่อสะดวกในการ
ปฏิบัติงานของสหกรณ
- สหกรณไมไดกําหนดถือใชระเบียบ
ตาง ๆ ใหครบถวน
2.3 สมาชิกสมทบตองเปนบุคคลธรรมดา
และบรรลุนิติภาวะ
- สหกรณไดมีการรับสมาชิกสมทบ
เปนนิติบุคคล และบุคคลที่ไมบรรลุนิติภาวะ

แนะนําใหสหกรณกําหนดถือใช
ระเบียบ เพื่อดําเนินการใหเปนไป
ตามวัตถุประสงค เปนแนวทางใน
การปฏิบัติงานของสหกรณ ตามราง
ระเบียบกรมสงเสริมสหกรณ
1. แนะนําใหสหกรณหยุดรับสมาชิก
สมทบที่ขาดคุณสมบัติตามขอบังคับ
ของสหกรณ
2. แนะนําใหสหกรณพิจารณา
กําหนดแนวทางการแกไขของ
สมาชิกสมทบที่ขาดคุณสมบัติที่มีอยู
เดิม
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2.4 การเขาเปนสมาชิก ผูสมัครเปน
1. สหกรณตองจัดทําหรือตรวจสอบ
สมาชิกตามขอบังคับตองยื่นใบสมัครตาม
ใบสมัครสมาชิกใหเรียบรอย
แบบที่สหกรณกําหนดไว และให
ครบถวน
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณา
2. ผูสมัครสมาชิกตองยื่นใบสมัครตอ
- สหกรณไมไดจัดทําใบสมัครหรือใบ ประธานกลุม แลวผานการรับรองที่
สมัครสมาชิกไมเรียบรอย ครบถวน และไมมี ประชุมกลุมสมาชิก และนําเสนอเขา
มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณาการเขาเปนสมาชิกของสหกรณแต ของสหกรณ
อยางใด
3. สหกรณตองเรียกเก็บ
- สหกรณไมไดจัดเก็บเงินคาธรรมเนียม คาธรรมเนียมแรกเขาตามอัตราที่
แรกเขาหรือเรียกเก็บคาธรรมเนียมแรกเขา กําหนดไวในขอบังคับ หากเรียกเก็บ
เกินหรือไมครบตามอัตราที่กําหนดใน
เกินกวาอัตราที่กําหนดใหจายคืนแก
ขอบังคับ
สมาชิก หรือหากเรียกเก็บไมครบ
ตามอัตราที่กําหนดใหเรียกเก็บเพิ่ม
จากสมาชิกใหครบตามจํานวน
4. สหกรณตองปรับปรุงรายการ
บัญชีใหตรงกับขอเท็จจริง
ประเด็นขอสังเกต

2.5 การลาออกจากสมาชิกสหกรณ ตอง
แสดงความจํานงเปนหนังสือตอ
คณะกรรมการดําเนินการ เพื่อพิจารณาและ
อนุมัติ
- สหกรณใหสมาชิกลาออกโดยไมมี
หนังสือแสดงความจํานง และไมมีมติที่
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา
การลาออกของสมาชิกแตอยางใด

แนะนําใหสหกรณนําเรื่องการ
ลาออกของสมาชิกเขาที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ เพื่อ
พิจารณาทบทวนการลาออกของ
สมาชิกแตละราย

ผลการแกไขปญหา
ที่ผานมา
1. สหกรณได
ตรวจสอบใบสมัคร
สมาชิก และไดเรียก
สมาชิกมาบันทึก ลง
ลายมือชื่อในใบสมัคร
เรียบรอย ครบถวน
พรอมเอกสารหลักฐาน
ประกอบใบสมัคร
2. ผูสมัครสมาชิกไดยื่น
ใบสมัครตอประธาน
กลุม ผานการรับรองที่
ประชุมกลุมสมาชิก ได
นําเสนอเขาที่ประชุม
คณะกรรมการ
ดําเนินการของสหกรณ
เพื่อทราบ
3. สหกรณไดเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมแรกเขา
ตามอัตราที่กําหนดไว
ในขอบังคับของ
สหกรณ
สหกรณไดนําเรื่องการ
ลาออกของสมาชิกเขา
ที่ประชุมคณะกรรม
การดําเนินการ เพื่อ
พิจารณาทบทวนการ
ลาออกของสมาชิกแต
ละราย
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2.6 ที่ประชุมใหญมีอํานาจหนาที่พิจารณา 1. แนะนําใหสหกรณกําหนดคาเบี้ย
กําหนดคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาตอบแทน เลี้ยง คาพาหนะ คาตอบแทน คา
คาเบี้ยประชุม และคาใชจายตาง ๆ ของ
เบี้ยประชุม และคาใชจายตาง ๆ
กรรมการดําเนินการของสหกรณ
นําเขาที่ประชุมใหญสามัญประจําป
- สหกรณไมไดกําหนดคาเบี้ยเลี้ยง คา เพื่อพิจารณาถือเปนแนวทางการ
พาหนะ คาตอบแทน หรือคาใชจายอื่น ๆ
ปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อถือเปน
2. สหกรณตองจัดทําแผนคาเบี้ย
แนวทางการปฏิบัติงาน
เลี้ยง คาพาหนะ คาตอบแทน หรือ
คาใชจายอื่น ๆ ประจําป เพื่อเสนอที่
ประชุมใหญสามัญประจําปพิจารณา
อนุมัติ
2.7 หามไมใหสมาชิกซึ่งผิดนัดการชําระ 1. แนะนําใหสหกรณตรวจสอบ
เงินงวดชําระหนี้ ไมวาเงินตนหรือดอกเบี้ย
ขอเท็จจริงของกรรมการดําเนินการ
ในระยะเวลาสองปทางบัญชีนับแตปที่ผิดนัด 2. หากกรรมการดําเนินการสหกรณ
ถึงปที่เลือกตั้งกรรมการดําเนินการ เขามาทํา ขาดคุณสมบัติของขอบังคับ แนะนํา
หนาที่กรรมการดําเนินการ
ใหกรรมการยื่นใบลาออกจาก
- สหกรณมีกรรมการดําเนินการ
ตําแหนงกรรมการดําเนินการ
สหกรณเปนผูผิดนัดชําระหนี้
2.8 สหกรณกําหนดใหสมาชิกถือหุน
1. แนะนําใหสหกรณตรวจสอบการ
ตอเนือ่ งเปนประจําทุกเดือน
สงเงินคาหุนของสมาชิก
- สหกรณมีสมาชิกสงเงินคาหุนไม
2. เรียกเก็บเงินคาหุนจากสมาชิก
ตอเนื่องเปนประจําทุกเดือน
ตอเนื่องเปนประจําทุกเดือน
ประเด็นขอสังเกต

ผลการแกไขปญหา
ที่ผานมา
สหกรณไดกําหนดและ
จัดทําแผนคาเบี้ยเลี้ยง
คาพาหนะ
คาตอบแทน และ
คาใชจายอื่น ๆ
ประจําป เสนอที่
ประชุมใหญสามัญ
ประจําปพิจารณา
อนุมัติ
เพื่อถือเปนแนว
ทางการปฏิบัติงาน
สหกรณดําเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ของคณะกรรมการ
ดําเนินการทุกคน

สหกรณไดตรวจสอบ
การสงเงินคาหุน และ
เรียกเก็บเงินคาหุน จาก
สมาชิกตอเนื่องเปน
ประจําทุกเดือน

3. สหกรณไมปฏิบัติตามระเบียบของ
สหกรณ
3.1 ระเบียบวาดวยการรับจายและเก็บ
รักษาเงินสด
3.1.1 สหกรณมีการเก็บรักษาเงินสด แนะนําใหสหกรณควรควบคุม
เกินวงเงินที่กําหนดเปนครั้งคราว โดยไมได ระมัดระวังในการเก็บรักษาเงินสด
ระบุเหตุผลอันสมควร
ประจําวันในวงเงินที่กําหนด ถามี
เหตุจําเปนในการเก็บรักษาเงินสด
เกินวงเงินที่กําหนดใหสหกรณระบุ
เหตุผลอันสมควรที่เกิดขึ้นจริง

เมื่อสหกรณมีความ
จําเปนในการเก็บรักษา
เงินสดประจําวันใน
วงเงินที่กําหนด
สหกรณไดระบุเหตุ
ความจําเปนที่เกิดขึ้น
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ผลการแกไขปญหา
ที่ผานมา
3.1.2 สหกรณมีการยกเลิก
เมื่อสหกรณมีการ
ใบเสร็จรับเงิน แตไมมีสําเนาพรอมตนฉบับ
ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
อยูครบ
ไดเรียกเก็บตนฉบับ
สําเนา นํามาเย็บรวมไว
กับตนขั้วของใบเสร็จ
และไดระบุสาเหตุใน
การยกเลิก
ใบเสร็จรับเงิน
3.1.3 สหกรณไมไดกําหนดหมายเลข แนะนําใหสหกรณจัดทําทะเบียนคุม สหกรณไดจัดทํา
เลมใบเสร็จรับเงินและไมไดจัดทําทะเบียนคุม ใบเสร็จรับเงิน และกําหนดใน
ทะเบียนคุม
ใบเสร็จรับเงิน
ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ เลมที่ ให
ใบเสร็จรับเงิน และได
ชัดเจน เรียงลําดับอยางถูกตอง เก็บ กําหนดเลขที่ เลมที่ ใน
รักษาใบเสร็จรับเงินที่ใชแลวหรือที่ ใบเสร็จรับเงินอยาง
ยังไมใชใหเรียบรอย เพื่อปองกันการ ชัดเจน และไดเก็บ
สูญหาย
รักษาใบเสร็จรับเงินที่
ใชแลวหรือที่ยังไมใชไว
ในที่ปลอดภัยปกกัน
การสูญหาย
3.1.4 สหกรณไมไดออก
แนะนําใหสหกรณออก
สหกรณไดออก
ใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการรับเงิน
ใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการรับเงิน ใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่
มีการรับเงิน
3.1.5 ใบสําคัญรับ ใบสําคัญจาย
แนะนําใหสหกรณมอบหมายผูที่มี สหกรณไดมอบหมาย
และใบสําคัญทั่วไป ไมมีลายมือชื่อผู
หนาที่โดยตําแหนง ทําหนาที่
กรรมการตําแหนง
ตรวจสอบ ผูอนุมัติ
ตรวจสอบ และอนุมัติ ใบสําคัญรับ เหรัญญิก ทําหนาที่
ใบสําคัญจาย และใบสําคัญทั่วไป
ตรวจสอบ และ
มอบหมายใหกรรมการ
ตําแหนงเลขานุการทํา
หนาที่อนุมัติใบสําคัญ
รับ ใบสําคัญจาย และ
ใบสําคัญทั่วไป
ประเด็นขอสังเกต

คําแนะนําของสํานักงานสหกรณ
จังหวัดหรือนายทะเบียนสหกรณ
แนะนําใหสหกรณเมื่อมีการยกเลิก
ใบเสร็จรับเงินควรเรียกเก็บตนฉบับ
สําเนา เพื่อนํามาเย็บรวมไวกับตนขั้ว
ของใบเสร็จ และระบุสาเหตุในการ
ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
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ประเด็นขอสังเกต
3.1.6 สหกรณไมไดใหเจาหนาที่
การเงินประทับตรา “จายเงินแลว” และลง
ลายมือชื่อกํากับการจายพรอมวัน เดือน ป
ไวเปนหลักฐานการจายเงินทุกฉบับ

3.2 ระเบียบวาดวยการรวบรวมและการ
จําหนายยางพาราของสมาชิก
3.2.1 สหกรณขายยางพาราเปนเงิน
เชื่อโดยไมไดจัดทําสัญญา และไมมีหลักค้ํา
ประกันในการขายยางพาราเปนเงินเชื่อ
3.2.2 สหกรณจัดทําสัญญาซื้อขาย
ไมเรียบรอย ไมถูกตองครบถวนสมบูรณ

คําแนะนําของสํานักงานสหกรณ
จังหวัดหรือนายทะเบียนสหกรณ
แนะนําใหสหกรณจัดทําตราประทับ
“จายเงินแลว” เพื่อใหเจาหนาที่
การเงินลงลายมือชื่อกํากับการ
จายเงินไวเปนหลักฐานการจายเงิน
ทุกฉบับ
แนะนําใหสหกรณจัดทําสัญญาทุก
รายเมื่อมีรายการขายยางพาราเปน
เงินเชื่อ พรอมใหคูสัญญาหาหลักค้ํา
ประกัน
แนะนําใหสหกรณตรวจสอบสัญญา
ซื้อขายใหเรียบรอยถูกตอง ครบถวน
สมบูรณ

3.2.3 สหกรณขายยางพาราเปนเงิน แนะนําใหสหกรณนําใบเสนอซื้อหรือ
เชื่อ ไมไดมีการอนุมัติจากผูมีอํานาจในการ ขาย เสนอผูมีอํานาจอนุมัติพิจารณา
พิจารณาการขายเชื่อ
กอนทีจ่ ะจัดทําสัญญา
3.2.4 สหกรณขายยางพาราเปนเงิน แนะนําใหสหกรณเรียกเก็บเงินจาก
เชื่อ ระยะเวลาการชําระหนี้เกินที่กําหนดไว ลูกหนีภ้ ายในเวลาที่กําหนด ถาเกิน
กวาที่กําหนด สหกรณตองพิจารณา
หาแนวทางในการเรงรัดหนี้อยาง
เรงดวน
3.3 ระเบียบวาดวยการจัดหาสินคามา
จําหนายเปนเงินเชื่อใหแกสมาชิก
3.3.1 สหกรณไดขายสินคาเปนเงิน
เชื่อแกสมาชิกเกินวงเงินที่ประชุมพิจารณา
อนุมัติไว

1. แนะนําใหสหกรณระมัดระวัง
รอบคอบในการขายสินคาเปนเงิน
เชื่อแกสมาชิก ตรวจสอบวงเงินที่
อนุมัติไวกอนขาย
2. สหกรณตองเรียกเก็บและรับ
ชําระหนี้คาสินคาที่เกินวงเงินอนุมัติ
อยางเรงดวน

ผลการแกไขปญหา
ที่ผานมา
สหกรณไดจัดทําตรา
ประทับ “จายเงิน
แลว” ใหเจาหนาที่
การเงินลงลายมือชื่อ
กํากับการจายเงินไว
เปนหลักฐานการ
จายเงินทุกฉบับ
สหกรณไดจัดทําสัญญา
พรอมใหคูสัญญาหา
หลักค้ําประกัน เมื่อมี
การขายยางพาราเปน
เงินเชื่อ
สหกรณไดตรวจสอบ
สัญญาซื้อขายเพื่อ
จัดทําสัญญาซื้อขายให
ถูกตองเรียบรอย
สหกรณไดนําใบเสนอ
ซื้อหรือขาย เสนอผูมี
อํานาจอนุมัติพิจารณา
กอนที่จะจัดทําสัญญา
สหกรณเรียกเก็บเงิน
จากลูกหนี้ในเวลาที่
กําหนด กรณีที่ลูกหนี้
ผิดสัญญาไดทําหนังสือ
ติดตามทวงถามให
ลูกหนี้มาชําระหนี้
สหกรณไดตรวจสอบ
วงเงินการขายเชื่อที่
อนุมัติไวกอนขายสินคา
เปนเงินเชื่อแกสมาชิก
และไดเรียกเก็บคา
สินคาที่ขายเปนเงินเชื่อ
เกินวงเงินที่อนุมัติไว
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คําแนะนําของสํานักงานสหกรณ
จังหวัดหรือนายทะเบียนสหกรณ
3.3.2 สหกรณไดจําหนายสินคาเปน 1. สหกรณตองหยุดจําหนายสินคา
เงินเชื่อใหแกบุคคลภายนอก
เปนเงินเชื่อใหแกบุคคลภายนอก
2. สหกรณตองเรียกเก็บรับชําระหนี้
คาสินคาจากบุคคลภายนอกอยาง
เรงดวน
ประเด็นขอสังเกต

3.3.3 สหกรณไดซื้อสินคามา
จําหนายเกินวงเงินที่พิจารณาอนุมัติไว
3.4 ระเบียบวาดวยเงินยืมทดรอง
3.4.1 สหกรณไดจายเงินยืมทดรอง
ใหกับผูที่ไมมีสิทธิยืมเงินทดรอง

3.4.2 สหกรณไดมีการจายเงินเกิน
วงเงินที่กําหนดไว

ผลการแกไขปญหา
ที่ผานมา
สหกรณไดตองหยุด
จําหนายสินคาเปนเงิน
เชื่อใหแก
บุคคลภายนอก ได
เรียกเก็บและรับชําระ
หนี้คาสินคาจาก
บุคคลภายนอก
แนะนําใหสหกรณซื้อสินคาภายใน สหกรณไดซื้อสินคา
วงเงินที่พิจารณาอนุมัติในแตละครั้ง ภายในวงเงินที่ได
พิจารณาอนุมัติในแต
ละครั้ง
1. แนะนําใหสหกรณตรวจสอบสิทธิ
ผูยืมเงินทดรอง กอนอนุมัติเงินยืม
ทดรอง
2. สหกรณตองใหผูที่ไมมีสิทธิยืมเงิน
ทดรองรีบคืนเงินทดรอง หรือ
หลักฐานการจายเงินมาหักลางเงิน
ยืมทดรอง แมจะไมถึงเวลาที่กําหนด

สหกรณไดตรวจสอบ
สิทธิผูยืมเงินทดรอง
กอนอนุมัติเงินยืมทด
รอง และ
ใหผูที่ไมมีสิทธิยืมเงิน
ทดรองนําหลักฐานการ
จายเงินมาหักลางเงิน
ยืมทดรอง
1. แนะนําใหสหกรณตรวจสอบ
สหกรณไดตรวจสอบ
วงเงินยืมเงินทดรอง กอนอนุมัติเงิน วงเงินยืมเงินทดรอง
ยืมทดรอง
ของผูที่มีสิทธิยืมเงิน
2. สหกรณตองเรียกคืนเงินทดรอง กอนอนุมัติ และได
หรือหลักฐานการจายเงินมาหักลาง เรียกคืนเงินทดรอง
เงินยืมทดรอง ภายในเวลาที่กําหนด และหลักฐานการ
จายเงินมาหักลางเงิน
ยืมทดรอง ภายในเวลา
ที่กําหนด
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คําแนะนําของสํานักงานสหกรณ
จังหวัดหรือนายทะเบียนสหกรณ
3.4.3 สหกรณไมไดปฏิบัติตาม
แนะนําใหสหกรณปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการยืมเงิน การคืนเงิน ตามระเบียบ ขั้นตอนการยืมเงิน การคืนเงิน ตาม
ของสหกรณ ผูยืมตองยื่นเปนหนังสือขอ
ระเบียบของสหกรณ ผูยืมตองยื่น
อนุมัติตอผูมีอํานาจอนุมัติ ตองทําสัญญายืม เปนหนังสือขออนุมัติตอผูมีอํานาจ
เงินทดรอง และผูยืมตองสงหลักฐานการ
อนุมัติ ตองทําสัญญายืมเงินทดรอง
จายเงินมาหักลางเงินยืมทดรองและสงคืนเงิน และผูยืมตองสงหลักฐานการจายเงิน
สวนที่เหลือ(ถามี) ภายในระยะเวลาที่กําหนด มาหักลางเงินยืมทดรองและสงคืน
เงินสวนที่เหลือ(ถามี) ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
ประเด็นขอสังเกต

3.5 ระเบียบวาดวยเจาหนาที่และขอบังคับ
เกี่ยวกับการทํางาน
3.5.1 สหกรณไมไดทําหนังสือสัญญา
จางเจาหนาที่ไวเปนหลักฐาน หรือสหกรณได
จัดทําหนังสือสัญญาจางเจาหนาที่แตไมมีการ
ดําเนินการเรียกหลักประกันจากเจาหนาที่
และลูกจาง หรือหลักประกันตามสัญญาจาง
ไมเปนไปตามระเบียบของสหกรณ
3.5.2 สหกรณไมไดจัดทําคําสั่ง
มอบหมายงานเปนลายลักษณอักษร เพื่อ
กําหนด ขอบเขตอํานาจหนาที่ และความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของแตละ
ตําแหนง

3.6 ระเบียบวาดวยการใชเงินทุนของ
สหกรณ
3.6.1 สหกรณไดใชเงินทุน โดยไม
ผานการอนุมัติหรือแจงใหที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการทราบ

ผลการแกไขปญหา
ที่ผานมา
สหกรณไดใหผูที่มีสิทธิ
ยืมเงินทดรองยื่น
หนังสือขออนุมัติตอผูมี
อํานาจอนุมัติ ไดทํา
สัญญายืมเงินทดรอง
และผูยืมตองสง
หลักฐานการจายเงิน
มาหักลางเงินยืมทด
รองและสงคืนเงินสวน
ที่เหลือภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
1. แนะนําใหสหกรณตรวจสอบ
สหกรณไดตรวจสอบ
สัญญาจาง หรือจัดทําสัญญาจางเจา และจัดทําสัญญาจาง
หนาสหกรณไวเปนหลักฐานทุกคน เจาหนาสหกรณ และ
2. สหกรณตองดําเนินการเรียก
ดําเนินการเรียก
หลักประกันจากเจาหนาที่และ
หลักประกันจาก
ลูกจางตามสัญญาจางใหเปนไปตาม เจาหนาที่และลูกจาง
ระเบียบของสหกรณ
ตามสัญญาจาง
แนะนําใหสหกรณจัดทําคําสั่ง
มอบหมายงานเปนลายลักษณอักษร
ในการกําหนด ขอบเขตอํานาจ
หนาที่ และความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานของแตละตําแหนง

สหกรณไดจัดทําคําสั่ง
มอบหมายงานเปนลาย
ลักษณอักษร ได
กําหนด ขอบเขต
อํานาจหนาที่ และ
ความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานของแตละ
ตําแหนง
1. แนะนําใหสหกรณวางแผนการใช สหกรณไดวางแผนการ
เงินทุน แลวแผนที่วางไวนําเขาที่
ใชเงินทุน และนําเรื่อง
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
การใชเงินทุนที่ไมผาน
เพื่ออนุมัติกอนจายเงินทุน
การอนุมัติ เขาที่
2. แนะนําใหสหกรณนําเรื่องการใช ประชุมคณะกรรมการ
เงินทุนที่ไมผานการอนุมัตินําเขาที่ ดําเนินการเพื่ออนุมัติ
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
ทราบ
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คําแนะนําของสํานักงานสหกรณ ผลการแกไขปญหา
จังหวัดหรือนายทะเบียนสหกรณ
ที่ผานมา
3.6.2 สหกรณไดจายเงินทุนเกินทุนที่ แนะนําใหสหกรณวางแผนการใชทุน สหกรณไดวางแผนการ
มีอยู หรือจายเกินวงเงินที่กําหนดไว
ตรวจสอบทุน หรือวงเงินของทุนที่มี ใชทุน ตรวจสอบทุน
อยู กอนจายเงินทุน
และวงเงินของทุนที่มี
อยูกอนจายเงินทุน
3.7 ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิก แนะนําใหสหกรณตรวจสอบ หรือ สหกรณไดตรวจสอบ
3.7.1 สหกรณจดั ทําสัญญาเงินกูไม จัดทําสัญญาเงินกูใหครบถวน
และจัดทําสัญญาเงินกู
เรียบรอย ไมครบถวนสมบูรณ
สมบูรณ ตามแบบที่กําหนด
ให ตามแบบที่กําหนด
3.7.2 สมาชิกสหกรณนําเงินกูไปใชไม 1. แนะนําใหสหกรณติดตาม
สหกรณไดติดตาม
เปนไปตามวัตถุประสงคที่ทําสัญญาไว
ตรวจสอบ หลังจากจายเงินกูใหกับ ตรวจสอบ และแนะนํา
สมาชิกวา เปนไปตามวัตถุประสงคที่ สมาชิกใหใชจายเงินกู
ขอกูหรือไม
ตามวัตถุประสงคตาม
2. สหกรณตองแนะนําสมาชิกใหใช สัญญากู
จายเงินกูตามวัตถุประสงค หากไม
เปนไปตามวัตถุประสงคก็ใหเรียก
เงินคืนจากสมาชิก
3.7.3 สมาชิกสหกรณคนหนึ่งเปนผู แนะนําใหสหกรณตรวจสอบสัญญา สหกรณไดตรวจสอบ
ค้ําประกันหนี้เงินกูสําหรับผูกูมากกวาสองคน ค้ําประกันหนี้เงินกู ถาหากสมาชิก สัญญาค้ําประกันหนี้
ในเวลาเดียวกัน
ประกันหนี้ผูกูมากกวาสองคนใน
เงินกู และใหสมาชิกผูกู
เวลาเดียวกัน ใหสมาชิกผูกูจัดหาผู จัดหาผูค้ําประกันคน
ค้ําประกันคนใหม และจัดทําสัญญา ใหม ในกรณีสมาชิก
ค้ําประกันหนี้เงินกูใหม
ประกันหนี้ผูกูมากกวา
สองคนในเวลาเดียวกัน
3.7.4 สหกรณจัดทําสัญญาเงินกูมี
แนะนําใหสหกรณตรวจสอบสัญญา สหกรณไดตรวจสอบ
การกําหนดงวดการชําระเงินกูเกินกวาที่
เงินกู ถาหากกําหนดงวดการชําระ สัญญาเงินกู กรณี
กําหนด
เงินกูเกินกวาที่กําหนด ใหสหกรณ สัญญาที่มีกําหนดงวด
เรียกผูกูมาจัดทําสัญญาใหมเพื่อ
การชําระเงินกูเกินกวา
กําหนดงวดชําระเงินกูตามที่กําหนด ที่กําหนด สหกรณได
เรียกผูกูมาจัดทํา
สัญญาใหมเพื่อกําหนด
งวดชําระเงินกูตามที่
กําหนด
3.7.5 สหกรณไมไดจัดทําทะเบียน
แนะนําใหสหกรณจัดทําทะเบียนคุม สหกรณไดจัดทํา
การจายเงินกู หรือจัดทําทะเบียนคุมการจาย การจายเงินกูใหเรียบรอย ครบถวน ทะเบียนคุมการจาย
เงินกูไมเรียบรอย
สมบูรณ
เงินกูเรียบรอย
ครบถวนสมบูรณ
ประเด็นขอสังเกต
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3.8 ระเบียบวาดวยการรับเงินฝาก
3.8.1 สหกรณไมไดจัดทําบัตร
ตัวอยางลายมือชื่อ หรือจัดทําบัตรตัวอยาง
รายมือชื่อไมเรียบรอย ไมครบถวนสมบูรณ

คําแนะนําของสํานักงานสหกรณ
จังหวัดหรือนายทะเบียนสหกรณ
แนะนําใหสหกรณตรวจสอบการ
จัดทําบัตรตัวอยางลายมือชื่อของ
สมาชิก ถาหากไมเรียบรอย ก็เรียก
สมาชิกมาจัดทําบัตรตัวอยางลายมือ
ชื่อใหเรียบรอย ครบถวนสมบูรณ

ผลการแกไขปญหา
ที่ผานมา

สหกรณไดตรวจสอบ
การจัดทําบัตรตัวอยาง
ลายมือชื่อของสมาชิก
กรณีบัตรตัวอยาง
ลายมือชื่อไมเรียบรอย
ไดเรียกสมาชิกมา
จัดทําบัตรตัวอยาง
ลายมือชื่อใหเรียบรอย
ครบถวนสมบูรณ
3.8.2 สหกรณไดเก็บสมุดคูเงินฝาก แนะนําใหสหกรณสงคืนสมุดคูเงิน สหกรณไดสงคืนสมุดคู
ของสมาชิกไวที่สํานักงานสหกรณ
ฝาก เพื่อใหสมาชิกเก็บไวเปน
เงินฝากใหสมาชิกเก็บ
หลักฐาน และสามารถตรวจสอบได ไวเปนหลักฐาน เพื่อ
สามารถตรวจสอบได
3.8.3 สหกรณมีการรับฝากเงินจาก แนะนําใหสหกรณตรวจสอบรายการ สหกรณไดตรวจสอบ
สมาชิกมากกวา 1 บัญชี ซึ่งระเบียบระบุวาผู สมุดบัญชีเงินฝากของสมาชิก ถา
รายการสมุดบัญชีเงิน
ฝากคนหนึ่งเปดบัญชีเงินฝากไดเพียงบัญชี
หากมีการเปดบัญชีมากกวา 1 บัญชี ฝากของสมาชิก กรณีที่
เดียว
ใหสมาชิกปดบัญชีเงินฝากเหลือ
สมาชิกมีการเปดบัญชี
เพียงบัญชีเดียว
มากกวา 1 บัญชี ได
เรียกใหสมาชิกปดบัญชี
เงินฝากเหลือเพียง
บัญชีเดียว
3.9 ระเบียบวาดวยการจัดซื้อจัดจางของ
สหกรณ
3.9.1 สหกรณคืนหลักประกันใหกับ แนะนําใหสหกรณตรวจสอบ
สหกรณมีหนังสือเรียก
คูสัญญา ซึ่งยังไมครบระยะเวลาการ
ทรัพยสินหรือรายการที่จัดซื้อจัดจาง หลักประกันสัญญาจาก
รับประกันที่ระบุไวในสัญญา
วาใชงานไดดีหรือไม และเรียก
คูสัญญาเพื่อเปน
หลักประกันคืนจากคูสัญญา เพื่อ
หลักประกันตามที่ระบุ
ปองกันความเสียหายที่เกิดขึ้น
ในสัญญา
3.9.2 สหกรณจัดซื้อทรัพยสินโดยไม แนะนําใหสหกรณนํารายละเอียด
สหกรณไดรายละเอียด
ปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการในระเบียบ
ขั้นตอนในการจัดซื้อทรัพยสินที่
ขั้นตอนในการจัดซื้อ
จัดซื้อจัดจาง
ไดมาเขาที่ประชุมคณะกรรมการ
ทรัพยสินที่ไดมาเขาที่
ดําเนินการเพื่อทราบ
ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการเพื่อทราบ
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คําแนะนําของสํานักงานสหกรณ
จังหวัดหรือนายทะเบียนสหกรณ
3.9.3 สหกรณมีการซื้อทรัพยสินของ 1. แนะนําใหสหกรณนําเรื่องการซื้อ
สหกรณโดยไมมีการกําหนดไวในแผนการ
ทรัพยสินของสหกรณเขาที่ประชุม
ลงทุนในทรัพยสินประจําป และไมไดมีการ คณะกรรมการดําเนินการเพื่อทราบ
พิจารณาอนุมัติใหดําเนินการจัดซื้อจากที่
และนําเขาที่ประชุมใหญประจําปใน
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการอยางใด
ปถัดไป
2. สหกรณตองกําหนดแผนการ
ลงทุนในทรัพยสินประจําปกอนมี
การซื้อทรัพยสินทุกครั้ง
ประเด็นขอสังเกต

ผลการแกไขปญหา
ที่ผานมา
สหกรณไดกําหนด
แผนการลงทุนใน
ทรัพยสินประจําปกอน
มีการซื้อทรัพยสิน และ
นําเรื่องการซื้อ
ทรัพยสินของสหกรณ
เขาที่ประชุม
คณะกรรมการ
ดําเนินการเพื่อทราบ

4. สหกรณไมปฏิบัติตามคําแนะนําของรอง
นายทะเบียนสหกรณหรือนายทะเบียน
สหกรณ
4.1 หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่
กษ 1108/346 เรื่อง การกําหนดระเบียบขึ้น
ถือใชของสหกรณ ลงวันที่ 15 มกราคม
2550 ขอ 2 การที่สหกรณอนุมัติเงินให
คณะกรรมการโดยที่ประชุมใหญในรูปของ
คาตอบแทนตาง ๆ โดยจายเปนรายเดือน
หรือครั้งคราวนั้นไมถูกตองเหมาะสม
เนื่องจากกรรมการดําเนินการมิไดปฏิบัติงาน
ที่สหกรณเปนประจําทุกวัน การปฏิบัติงาน
ของกรรมการดําเนินการแตละครั้งสหกรณได
กําหนดคาตอบแทนใหในรูปของเบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะ และคาใชจายอื่น ๆ
- สหกรณไดมีการจายคาตอบแทน
ประธานกรรมการดําเนินการเปนรายเดือน

1. แนะนําใหสหกรณกําหนด
คาตอบแทนในรูปแบบของเบี้ยเลี้ยง
คาพาหนะ หรือคาใชจายอื่น ๆ ของ
คณะกรรมการดําเนินการ ในที่
ประชุมใหญสามัญประจําป
2. แนะนําใหสหกรณวางแผนการ
จายคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ หรือ
คาใชจายอื่น ๆ ของคณะกรรมการ
ดําเนินการประจําป
3. แนะนําใหสหกรณนําเรื่องการ
จายคาตอบแทนประธานกรรมการ
ดําเนินการเปนรายเดือนเพื่อ
พิจารณาเรียกคืนคาตอบแทนที่จาย
ใหประธานกรรมการดําเนินการเปน
รายเดือน และจายเบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะ ใหประธานกรรมการ
ดําเนินการแทน

สหกรณไดวางแผนและ
กําหนดคาเบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะ และคาใชจาย
อื่น ๆ ของ
คณะกรรมการ
ดําเนินการ ในที่ประชุม
ใหญสามัญประจําป
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4.2 คําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณ
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจายคืนคาหุน
กรณีสหกรณ/ชุมนุมสหกรณขาดทุนสะสม
พ.ศ. 2549 การปฏิบัติในการจายคืนคาหุน
กรณีสหกรณขาดทุนสะสมและกรณีที่
สหกรณขาดทุนในระหวางปและมีแนวโนม
จะประสบภาวะขาดทุนสะสม ณ สิ้นปทาง
บัญชี โดยไดรับการยืนยันจากรายงานของผู
ตรวจสอบกิจการสหกรณเปนไปดวยความ
ถูกตองตามหลักการลงทุน เจาของทุนตอง
รับผิดชอบในสวนที่ขาดทุนดวย ใหสหกรณ
ชะลอการจายคืนคาหุนแกสมาชิกไวกอน
- สหกรณไดจายคืนคาหุนแกสมาชิก
ทั้งที่สหกรณมีผลการดําเนินงานขาดทุน
ประจําป ขาดทุนสะสม สงผลใหมูลคาหุนติด
ลบแลว
4.3 คําแนะนํานายทะเบียนสหกรณ เรื่อง
การกําหนดระเบียบเกี่ยวกับการยืมเงินทด
รองจายขึ้นถือใช
- สหกรณไมไดมีการกําหนดถือใช
ระเบียบวาดวยเงินยืมทดรอง
4.4 คําแนะนํานายทะเบียนสหกรณ เรื่อง
การตรวจสอบกิจการสหกรณ ผูตรวจสอบ
กิจการควรรายงานผลการตรวจสอบกิจการ
เปนลายลักษณอักษรประจําเดือนหรือ
รายงานการตรวจสอบกิจการของเดือนที่เขา
ทําการตรวจสอบ เปนการสรุปผลการ
ตรวจสอบกิจการประจําเดือน รวมทั้งให
คําปรึกษาแนะนําที่เปนประโยชนเสนอตอ
คณะกรรมการดําเนินการในการประชุม
ประจําเดือนคราวถัดไป
- ในรอบปสหกรณไมมีรายงานการ
ตรวจสอบกิจการของผูตรวจสอบกิจการไว
เปนลายลักษณอักษร

คําแนะนําของสํานักงานสหกรณ
จังหวัดหรือนายทะเบียนสหกรณ
แนะนําใหสหกรณเรียกเงินคาหุน
จากสมาชิกที่จายไปคืน

แนะนําใหสหกรณกําหนดถือใช
ระเบียบวาดวยเงินยืมทดรอง เพื่อ
เปนแนวทางในการปฏิบัติงานของ
สหกรณ

ผลการแกไขปญหา
ที่ผานมา
สหกรณไดเรียกคืนเงิน
คาหุนจากสมาชิกที่
จายไป

สหกรณไดกําหนดถือ
ใชระเบียบวาดวยเงิน
ยืมทดรอง เพื่อเปน
แนวทางในการ
ปฏิบัติงานของสหกรณ
แนะนําใหสหกรณแจงใหผูตรวจสอบ สหกรณไดแจงให
กิจการเขาทําการตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการเขา
ของสหกรณเปนประจําทุกเดือน
ทําการตรวจสอบ
เพื่อรายงานผลการตรวจสอบกิจการ กิจการของสหกรณ
เปนลายลักษณอักษร นําเสนอตอที่ และจัดทํารายงานผล
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
การตรวจสอบกิจการ
เปนลายลักษณอักษร
นําเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการ
ดําเนินการ
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5. อื่น ๆ
5.1 สหกรณไมไดหักภาษีเงินได ณ ที่จาย
ตามกฎหมายที่กําหนด (คําสั่งกรมสรรพากร
ที่ ท.ป. 4/2528 เรื่อง สั่งใหผูจายเงินไดพึง
ประเมินตามมาตรา 40 แหงประมวล
รัษฎากร มีหนาที่ หักภาษีเงินได ณ ที่จาย)
5.2 สหกรณไมไดขึ้นทะเบียนนายจาง
เพื่อเขาระบบประกันสังคม ซึ่งตามกฎหมาย
ไดกําหนดใหนายจางที่มีลูกจางในกิจการ
ตั้งแต 1 คนขึ้นไป นายจางมีหนาที่ตองยื่น
แบบขึ้นทะเบียนนายจางและยื่นแบบแสดง
รายชื่อลูกจาง เพื่อใหลูกจางไดเปน
ผูประกันตนตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม
5.3 สหกรณไดดําเนินการทําธุรกรรมกับ
บุคคลภายนอกในนามสวนบุคคล คือ
ประธานกรรมการ หรือกรรมการ หรือ
ผูจัดการ หรือเจาหนาที่ ซึ่งไมใชในนาม
สหกรณ
5.4 การบันทึกรายงานการประชุม
คณะกรรมการดําเนินการและการบันทึก
รายงานการประชุมใหญ
- สหกรณไมไดจดบันทึกรายงานการ
ประชุมใหญ มีเพียงการลงลายมือชื่อ
ผูเขารวมประชุม
- สหกรณไมไดจดบันทึกรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ มีเพียงการ
ลงลายมือชื่อผูเขารวมประชุม
- สหกรณบันทึกรายงานการประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ โดยไมมลี ายมือชื่อ
ผูบันทึกรายงานและผูตรวจสอบรายงานการ
ประชุม

คําแนะนําของสํานักงานสหกรณ
จังหวัดหรือนายทะเบียนสหกรณ

ผลการแกไขปญหา
ที่ผานมา

แนะนําใหสหกรณปฏิบัติตาม
กฎหมาย หรือคําสั่งกรมสรรพากร
เมื่อสหกรณมีการจายเงินไดพึง
ประเมินตามมาตรา 40 แหง
ประมวลรัษฎากร สหกรณตองหัก
ภาษีเงินได ณ ที่จาย
แนะนําใหสหกรณขึ้นทะเบียน
นายจางเพื่อเขาระบบประกันสังคม
เพื่อใหลูกจางไดมีสิทธิเปน
ผูประกันตนตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม

สหกรณไดหักภาษีเงิน
ได ณ ที่จาย เมื่อ
สหกรณไดมีการ
จายเงินไดพึงประเมิน
ตามมาตรา 40 แหง
ประมวลรัษฎากร
สหกรณไดยื่นแบบขึ้น
ทะเบียนนายจางและ
ยื่นแบบแสดงรายชื่อ
ลูกจาง เพื่อเขาระบบ
ประกันสังคม

แนะนําใหสหกรณหยุดหรือเลิก
ดําเนินการทําธุรกรรมกับ
บุคคลภายนอกในนามสวนบุคคล
ตองทําในนามสหกรณเทานั้น และ
ในการดําเนินการทําธุรกรรมตอง
ปฏิบัติตามขอบังคับ หรือระเบียบ
ของสหกรณ
1. แนะนําใหสหกรณจดบันทึก
รายงานการประชุมใหญ และ
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการใหถูกตอง เรียบรอย
ครบถวน สมบูรณ
2. แนะนําใหสหกรณแจงผูที่ไดรับ
มอบหมายในการบันทึกรายงานการ
ประชุมและผูตรวจสอบรายงานการ
ประชุม ลงลายมือชื่อในรายงานการ
ประชุมใหเรียบรอย

สหกรณไดหยุด และ
เลิกดําเนินการทํา
ธุรกรรมกับ
บุคคลภายนอกในนาม
สวนบุคคล
สหกรณไดจดบันทึก
รายงานการประชุม
ใหญ และรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ เรียบรอย
ครบถวน และได
แจงใหเลขานุการ และ
ประธานกรรมการ
สหกรณ ลงลายมือชื่อ
ในรายงานการประชุม
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5.5 สหกรณมีเงินรอเรียกคืนและเงินรอ
จายคืน ซึ่งโดยสวนใหญยกมาจากปกอน ๆ
สหกรณยังไมไดดําเนินการเรียกคืนหรือ
ดําเนินการจายคืนแตอยางใด
5.6 ณ วันสิ้นปทางบัญชี สหกรณไมมี
การแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจนับ
สินทรัพยและตรวจนับสินคาคงเหลือ

5.7 สหกรณมีการเปดเงินฝากประจํากับ
สหกรณอื่นเกินวงเงินที่พิจารณาอนุมัติในที่
ประชุม

5.8 สหกรณไดรับเงินกู เงินอุดหนุน และ
เงินโครงการจากกรมสงเสริมสหกรณ หรือ
จากภาครัฐอื่น สหกรณไมไดใชจายเงินตาม
วัตถุประสงคของเงินที่ไดรับมา

คําแนะนําของสํานักงานสหกรณ
จังหวัดหรือนายทะเบียนสหกรณ
แนะนําใหสหกรณเรียกเงินคืนจาก
รายการที่ตั้งเปนเงินรอเรียกคืนไว
และจายเงินคืนจากรายการที่ตั้งเปน
เงินรอจายคืน

ผลการแกไขปญหา
ที่ผานมา
สหกรณไดเรียกเงินคืน
จากรายการที่ตั้งเปน
เงินรอเรียกคืน และ
จายเงินคืนจากรายการ
ที่ตั้งเปนเงินรอจายคืน
แนะนําใหสหกรณแตงตั้ง
สหกรณไดแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจนับสินทรัพย
คณะกรรมการตรวจ
และตรวจนับสินคาคงเหลือจากที่
นับสินทรัพยและตรวจ
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
นับสินคาคงเหลือใน
กอนสิ้นปบัญชีสหกรณ
การตรวจนับสินทรัพย
และสินคาคงเหลือสิ้นป
บัญชี
แนะนําใหสหกรณถอนเงินฝาก
สหกรณไดนําเรื่องการ
ประจํากับสหกรณอื่นในสวนที่เกิน เปดเงินฝากประจํากับ
วงเงินอนุมัติในที่ประชุม หรือเรื่อง สหกรณอื่นเขาที่
การเปดเงินฝากประจํากับสหกรณ ประชุมคณะกรรมการ
อื่นเขาที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณา
ดําเนินการพิจารณาอนุมัติใหม
อนุมัติใหม
แนะนําใหสหกรณปฏิบัติตาม
สหกรณไดใชจายเงิน
วัตถุประสงคของเงินที่ไดรับมา หรือ ตามวัตถุประสงคของ
ถาหากไมมีความจําเปนตองจายใช เงินที่ไดรับมา
ในวัตถุประสงคนั้นแลว ใหสหกรณ
สงคืนเงินที่ไดรับมา

6. อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการและผูที่เกี่ยวของ
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม ไดมีการบัญญัติเกี่ยวกับ
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ กรรมการ ผูจัดการ และเจาหนาที่
สหกรณดังนี้
มาตรา 51 ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเปนผูดําเนินกิจการและเปนผูแทน
สหกรณในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพื่อการนี้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณจะมอบหมายให
กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือผูจัดการทําการแทนก็ได
มาตรา 51/1 ในการดํ าเนิ น กิจ การของสหกรณ คณะกรรมการดํ าเนิ น การสหกรณ
กรรมการหรือผูจัดการตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบเขตแหงการดําเนินกิจการที่
จะพึงดําเนินการไดของสหกรณ ขอบังคับของสหกรณ และมติที่ประชุมใหญ ทั้งนี้ ดวยความซื่อสัตยสุจริตและ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชนของสหกรณหรือสมาชิก
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มาตรา 51/2 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ กรรมการ หรือผูจัดการตองรับผิด
รวมกันในความเสียหายตอสหกรณในกรณีดังตอไปนี้
(1) แสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ
(2) ไมปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่งของนายทะเบียนสหกรณ
(3) ดําเนินกิจการนอกขอบวัตถุประสงคหรือขอบเขตแหงการดําเนินกิจการที่จะพึง
ดําเนินการไดของสหกรณ
เจ า หน า ที่ ข องสหกรณ ผู ใ ดมีส ว นร ว มในการกระทํ า ของคณะกรรมการดํ า เนิ น การ
สหกรณ กรรมการหรือผูจ ัดการ อันเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกสหกรณ เจาหนาที่ของสหกรณผูนั้นตองรับ
ผิดรวมกันกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ กรรมการ หรือผูจัดการ ในความเสียหายตอสหกรณ
มาตรา 51/3 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ กรรมการ หรือผูจัดการ ไมตองรับผิด
ตามมาตรา 51/2 ในกรณีดังตอไปนี้
(1) พิสูจนไดวาตนมิไดรวมกระทําการอันเปนเหตุใหเกิดความเสียหายตอสหกรณ
(2) ไดคัดคานในที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณโดยปรากฏในรายงาน
การประชุมหรือไดทําคําคัดคานเปนหนังสือยื่นตอประธานที่ประชุมภายในสามวันนับแตสิ้นสุดการประชุม
7. ขอเสนอแนะแนวทางการปองกันการเกิดขอบกพรองและขอสังเกตของสหกรณและกลุมเกษตรกร
การดําเนินการแกไขขอบกพรองและขอสังเกตของสหกรณและกลุมเกษตรกรจะตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายสหกรณ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ระเบียบ คําสั่ง คําแนะนํา และประกาศนายทะเบียน
สหกรณ รวมทั้งระเบียบขอบังคับของสหกรณ ดังนั้นการปองกันการเกิดปญหาขอบกพรองและขอสังเกตควร
พิจารณาดําเนินการดังนี้
1) จะตองสงเสริมความรูความเขาใจ ใหแก บุคลากรของสหกรณ เกี่ยวกับกฎหมาย
สหกรณและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ตลอดจนบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณและฝายจัดการสหกรณ เพื่อใหมีการปฏิบัติอยางถูกตอง
2) คณะกรรมการดําเนินการสหกรณจะตองใหความสําคัญในการปฏิบัติตามระเบียบ
และขอบังคับของสหกรณอยางเครงครัด ไมดําเนินการนอกกรอบหรือดําเนินการไมเปนไปตามวัตถุประสงค
ของสหกรณ
3) คณะกรรมการดํ าเนิ น การสหกรณจะต องพิจารณากําหนดระเบี ย บให ครอบคลุ ม
การดําเนินธุรกิจของสหกรณ และพิจารณาทบทวนหรือปรับปรุงระเบียบที่ถือใชอยูใหเปนไปตามกฎหมาย
ระเบียบ คําแนะนํา ประกาศและคําสั่งนายทะเบียนสหกรณอยางสม่ําเสมอ
4) เจาหนาทีส่ งเสริมสหกรณ ผูมีหนาที่ในการดูแล แนะนํา และสงเสริมสหกรณ จะตอง
มีขอมูลเชิงลึกและสามารถวิเคราะหความเสี่ยงในการดําเนินการตาง ๆ ที่อาจจะทําใหเกิดขอบกพรองหรือ
ขอสังเกตในการดําเนินงาน เมื่อมีแนวโนมการปฏิบัติที่ไมถูกตองตามกฎหมาย ก็จะตองเรงทําความเขาใจและ
ใหความรูในการดําเนินการที่ถูกตอง
5) ในกรณีที่เ กิ ด ขอบกพร อ งหรื อขอสั งเกตในสหกรณแ ละกลุ มเกษตรกร ผู มี ห น า ที่
รับผิดชอบจะตองใหความสําคัญในการกํากับ แนะนํา และติดตามการแกไขปญหาจนแลวเสร็จ และจะตอง
กํากับไมใหเกิดปญหาลักษณะเชนเดิมขึน้ อีก
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6) ผูตรวจสอบกิจการของสหกรณจะตองเขาใจบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบใน
การตรวจสอบการดําเนินงานของสหกรณ และมีการรายงานผลการตรวจสอบพรอมขอเสนอแนะการแกไข
ปญหาหรือการพัฒนาสหกรณใหมีความโปรงใสและมีการควบคุมภายในที่ดี
7) บุ คลากรของสํ านั กงานสหกรณ จั งหวั ด จะต องให ความสํ าคัญ ในการปฏิ บั ติ ต าม
ระเบี ย บ คํ า สั่ ง คํา แนะนํ า หรื อประกาศของนายทะเบี ย นสหกรณ และจะต อ งปฏิ บั ติ ต ามอํ านาจหน า ที่
อยางเครงครั ด ไมมีการช วยเหลื อหรือผอนปรนการใชอํานาจตอสหกรณ ซึ่งจะเปนสาเหตุใหการบั งคับใช
กฎหมายไมมีประสิทธิภาพ และอาจจะสงผลกระทบหรือความเสียหายตอสหกรณได

