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บทนํา 
  กรมสงเสริมสหกรณมีหนาที่ในการสงเสริมแนะนําสหกรณและกลุมเกษตรกรใหปฏิบัติ
ตามระเบียบขอบังคับ กฎหมายสหกรณและกลุมเกษตรกร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ โดยมีการกําหนด
มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการปองกันและแกไขปญหาการดําเนินการของสหกรณที่ไมเปนไป                 
ตามอุดมการณ หลักการ และวิธีการของสหกรณ ซึ่งพบเปนขอบกพรองของสหกรณและกลายเปนปญหาที่
สรางผลกระทบตอระบบสหกรณในวงกวาง และมีการทบทวนแนวทางการตรวจสอบและแกไขขอบกพรอง
ของสหกรณใหครอบคลุมครบถวนและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  สํานักงานสหกรณจังหวัดตรัง ซึ่งมีหนาที่ในการแนะนํา สงเสริม และกํากับดูแลใหสหกรณ
และกลุมเกษตรกรในจังหวัดตรังปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย และดําเนินการเผยแพรอุดมการณ หลักการ 
และวิธีการสหกรณ ใหแก คณะกรรมการดําเนินการ ฝายจัดการ สมาชิก และประชาชนทั่วไป ซึ่งจาก                  
การตรวจสอบของผูสอบบัญชีในปที่ผานมาและในปปจจุบัน และจากขอมูลการรายงานผลการตรวจ                
การสหกรณของผูตรวจการสหกรณ พบวามีสหกรณและกลุมเกษตรกรที่มีขอบกพรองและขอสังเกต            
ที่จะตองดําเนินการแกไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ และสํานักงานสหกรณจังหวัดตรังไดมี
การสั่งการหรือใหคําแนะนําแกสหกรณและกลุมเกษตรกรดังกลาว เพื่อดําเนินการแกไขขอบกพรอง                     
และขอสังเกตตาง ๆ ซึ่งที่ผานมาไดมีการแกไขปญหาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน 
  กลุมตรวจการสหกรณ สํานักงานสหกรณจังหวัดตรัง ไดดําเนินการสรุปประเด็น
ขอบกพรองและขอสังเกตของสหกรณและกลุมเกษตรกรในจังหวัดตรังที่ไดตรวจพบ ผลการดําเนิน                  
การแกไขปญหา ผลสําเร็จของการแกไขปญหา การสั่งการตามอํานาจหนาที่ของนายทะเบียนสหกรณ              
และรองนายทะเบียนสหกรณ ตลอดจนขอเสนอแนะที่เปนประโยชน เพื่อใหผูที่เกี่ยวของและผูที่สนใจได
นําไปใชเปนแนวทางในการแกไขปญหาหรือปองกันการเกิดขอบกพรองและขอสังเกตของสหกรณและ               
กลุมเกษตรกรตอไป 
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แนวทางการแกไขขอบกพรองและขอสังเกตของสหกรณและกลุมเกษตรกร 

1. ความหมายของสหกรณ 
  สหกรณ หมายถึง งานรวมมือกัน เชน ทางธุรกิจหรืออุตสาหกรรม เพื่อหากําไรหรือ                   
เพื่อประโยชนอื่น ๆ ในงานนั้น ๆ รวมกัน (กฎ) คณะบุคคลซึ่งรวมกันดําเนินกิจการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ชวยเหลือซ่ึงกันและกันและไดจดทะเบียนเปนสหกรณตามกฎหมายวาดวยสหกรณ เชน สหกรณออมทรัพย 
(พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน) 
  สหกรณ หมายถึง คณะบุคคลซึ่งรวมกันดําเนินกิจการเพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจและ
สังคมของสมาชิกสหกรณผูมีสัญชาติไทย โดยชวยตนเอง และชวยเหลือซึ่งกันและกัน และไดจดทะเบียน
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ (พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม) 

2. สหกรณและกลุมเกษตรกรในจังหวัดตรัง 
  สํานักงานสหกรณจังหวัดตรัง มีหนาที่แนะนําสงเสริมและกํากับดูแลสหกรณและ                        
กลุมเกษตรกรในจังหวัดตรัง จํานวนทั้งสิ้น 84 แหง ประกอบดวยสหกรณ จํานวน 75 แหง และกลุมเกษตรกร 
จํานวน 9 แหง ซึ่งสามารถแยกประเภทสหกรณได ดังนี ้

1) สหกรณการเกษตร จํานวน 54 แหง (ชุมนุมสหกรณ 4 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                   
การจัดหาธุรกิจมาจําหนาย เชน ปุย หรืออุปกรณการเกษตร และธุรกิจแปรรูปผลผลิต (ยางพารา) ซึ่งตั้งอยู
ในพื้นที่ชุมชนใกลกับแหลงผลผลิตและที่ตั้งบานเรือนของสมาชิก และสวนใหญเปนสหกรณที่มีจํานวน
สมาชิกประมาณ 200 - 500 คน  

สหกรณการเกษตรระดับอําเภอเปนสหกรณที่มีความเขมแข็ง มีความมั่นคงสูง มีสมาชิก
จํานวนมาก และประกอบธุรกิจหลายดานเพื่อใหบริการแกสมาชิก สวนสหกรณการเกษตรประเภทสหกรณ
กองทุนสวนยางสวนใหญยังขาดเงินทุนที่เพียงพอสําหรับการดําเนินธุรกิจ และตองใชแหลงเงินทุนจาก
ภายนอกมาหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ เชน เงินกูกองทุนพัฒนาสหกรณ เงินกูการยางแหงประเทศไทย 
เงินกูธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร เปนตน และการบริหารจัดการภายในของสหกรณ              
ยังขาดองคความรูในการดําเนินธุรกิจ การบริหารจัดการองคกร และการจัดการภายใน ซึ่งสหกรณยังขาด                  
ความพรอมดานบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการจัดทําบัญชีใหเปนตามมาตรฐานการบัญชี ทําใหเกิด
ปญหาขอสังเกตและขอบกพรองเกิดขึ้น    

ชุมนุมสหกรณจังหวัดตรัง จํากัด ซึ่งเปนองคกรหลักที่มีสหกรณในจังหวัดตรังเปนสมาชิก
รวมทั้งสิ้น 50 แหง เกิดการทุจริตภายในองคกรทําใหเกิดขอบกพรองที่จะตองแกไข ซึ่งสงผลกระทบตอ
สหกรณสมาชิกทั้งหมด ทําใหสหกรณสมาชิกที่ถือหุนและฝากเงินถูกตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้น  
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3. แนวทางการควบคุมภายในเพื่อการกํากับดูแลสหกรณและกลุมเกษตรกร 
3.1 การควบคุมภายใน (Internal Control) คือ กระบวนการปฏิบัติงานที่บุคลากร               

ในองคกร โดยคณะกรรมการบริหาร ผูบริหารทุกระดับ และพนักงานทุกคนมีบทบาทรวมกันในการจัดใหมี
ขึ้น เพื่อสรางความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวา การปฏิบัติงานจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน 
                    3.2 วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน 

      การจัดใหมีการควบคุมภายในขึ้นในองคกร มีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ 
        3.2.1 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (Effectiveness and 

Efficiency of operations) โดยมุงเนนใหมีการใชทรัพยากรขององคกรในการดําเนินงาน                              
ซึ่งประกอบดวย คน เงิน ทรัพยสิน วัสดุ เครื่องมือเครื่องใช และเวลา ใหเปนไปอยางประหยัดและ                  
ไดผลคุมคา มีการดูแลรักษาทรัพยสินใหอยูในสภาพพรอมใชงาน มีการปองกันมิใหทรัพยสินมีการสิ้นเปลือง 
สูญเปลา เสียหาย หรือสูญหาย และปลอดภัยจากการกระทําการทุจริต กลาวโดยสรุป เมื่อการดําเนินงาน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะสงผลใหเกิดการปองกันดูแลรักษาทรัพยสินขององคกรไป
พรอมกัน 

        3.2.2 ความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน (Reliability of financial 
reporting) ความเชื่อถือไดและความถูกตองของรายงานทางการเงินเปนสิ่งสําคัญตอผูใช ไมวาจะเปน
บุคคลภายใน หรือบุคคลภายนอกองคกร ไดแก ผูบริหาร ผูถือหุน ผูลงทุน เจาหนี้ ลูกคา หนวยงานที่
เกี่ยวของ เปนตน โดยใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจและวางแผนการดําเนินงานในอนาคต                              
จึงเปนหนาที่ของผูบริหารที่ตองทําใหเกิดความมั่นใจวารายงานทางการเงินขององคกรใหขอมูลที่ครบถวน 
ถูกตอง และมีคุณภาพ 

        3.2.3 การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance with 
applicable laws and regulations) เพื่อปองกันมิใหเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้นกับองคกร จากสาเหตุ
การละเวนไมปฏิบัติ หรือปฏิบัติไมเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับองคกร รวมถึงขอบังคับ                         
และกฎระเบียบขององคกรเอง 

        3.3 การตรวจสอบและควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542                        
และที่แกไขเพิ่มเติม 
        พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม ไดมีการบัญญัติอํานาจ
หนาที่ในการแนะนําสงเสริม และการกํากับดูแลสหกรณและกลุมเกษตรกรใหปฏิบัติเปนไปตามกฎหมาย 
โดยใหอํานาจแกนายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ ผูตรวจการสหกรณ และผูตรวจสอบ
กิจการ ในการตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ ตลอดจนการดําเนินการตางๆ เชน   
                           มาตรา 17 นายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ ผูตรวจการสหกรณ           
ผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย มีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือให 
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ผูตรวจสอบกิจการ ผูจัดการ เจาหนาที่ สมาชิกของสหกรณ หรือบุคคล     
ที่ เกี่ยวของกับสหกรณมาชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ หรือใหสงเอกสารเกี่ยวกับ                       
การดําเนินงานหรือรายงานการประชุมของสหกรณได 
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                           มาตรา 18 เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ใหนายทะเบียนสหกรณ                      
รองนายทะเบียนสหกรณ ผูตรวจการสหกรณ สอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ
มอบหมาย มีอํานาจเขาไปตรวจสอบในสํานักงานของสหกรณในระหวางเวลาทํางานของสหกรณได                 
และใหผูซึ่งเก่ียวของอํานวยความสะดวกหรือชวยเหลือหรือใหคําชี้แจงแกผูปฏิบัติการตามสมควร  

ใหผูปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง แสดงบัตรประจําตัวตอผูซึ่งเกี่ยวของ 
บัตรประจําตัวตามวรรคสอง ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนด 

      มาตรา 19 ใหผูตรวจการสหกรณมีอํานาจหนาที่ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงิน
ของสหกรณตามที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด เมื่อตรวจสอบแลวใหเสนอรายงานการตรวจสอบ                   
ตอนายทะเบียนสหกรณ 

      มาตรา 20 ถาที่ประชุมใหญหรือที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณลงมติ                       
อันเปนการฝาฝนกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบของสหกรณ ระเบียบหรือคําสั่งของนายทะเบียนสหกรณ              
ใหนายทะเบียนสหกรณหรือรองนายทะเบียนสหกรณมีอํานาจสั่งยับยั้งหรือเพิกถอนมตินั้นได 

      มาตรา 21 ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ กรรมการ ผูจัดการ 
เจาหนาที่ของสหกรณหรือบุคคลที่เกี่ยวของ ทําใหสหกรณเสียหาย ถาสหกรณไมรองทุกขหรือฟองคดี                 
ใหนายทะเบียนสหกรณหรือรองนายทะเบียนสหกรณรองทุกขหรือฟองคดีแทนสหกรณได โดยสงเรื่องให
พนักงานอัยการพิจารณารับวาตางใหสหกรณ และใหสหกรณเปนผูออกคาใชจายที่เกี่ยวกับการรองทุกข 
ฟองคดีหรือการวาตางแกนายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ หรือพนักงานอัยการ แลวแตกรณ ี

      มาตรา 22 ในกรณีท่ีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณกระทําการหรืองดเวนกระทํา
การในการปฏิบัติหนาที่ของตนอันอาจทําใหเสื่อมเสียผลประโยชนของสหกรณหรือสมาชิกหรือสหกรณ                
มีขอบกพรองเกี่ยวกับการเงินการบัญชีหรือกิจการหรือฐานะการเงินตามรายงานการสอบบัญชีหรือ                     
ตามรายงานการตรวจสอบให นายทะเบียนสหกรณมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหปฏิบัติการดังตอไปนี ้

        (1) ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณแกไขขอบกพรองตามวิธีการและ
ระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด  

        (2) ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณระงับการปฏิบัติที่เปนเหตุใหเกิด
ขอบกพรองหรืออาจทําใหเสื่อมเสียผลประโยชนของสหกรณหรือสมาชิก 

        (3) ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณหยุดปฏิบัติหนาที่เปนการชั่วคราวจนกวา
จะมีการแกไขขอบกพรองนั้นใหแลวเสร็จ  

        (4) ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณพนจากตําแหนงทั้งคณะ หรือใหกรรมการ
ซึ่งเก่ียวของกับการนั้นพนจากตําแหนงกรรมการ 

      มาตรา 53 ใหสหกรณมีผูตรวจสอบกิจการ ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิกหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อดําเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณแลวทํารายงานเสนอตอที่ประชุมใหญ 
           จํานวน คุณสมบัติและลักษณะตองหาม วิธีการรับสมัคร และการขาดจากการเปน               
ผูตรวจสอบกิจการตลอดจนอํานาจหนาที่ของผูตรวจสอบกิจการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที ่                      
นายทะเบียนสหกรณกําหนด โดยอาจกําหนดใหแตกตางกันตามขนาดและประเภทของสหกรณก็ได 
 
 



 
 

                           มาตรา 124 เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนายทะเบียนกลุมเกษตรกร                      
และพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนกลุมเกษตรกรมอบหมาย มีอํานาจเขาไปตรวจสอบในสํานักงานของ
กลุมเกษตรกรในระหวางเวลาทํางานของกลุมเกษตรกร ใหผูซึ่งเกี่ยวของอํานวยความสะดวก ชวยเหลือ            
และใหคําชี้แจงแกผูเชาไปตรวจสอบตามสมควร  

ใหผูเขาไปตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง แสดงบัตรประจําตัวตอผูซึ่งเกี่ยวของ 
บัตรประจําตัวตามวรรคสอง ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนด 

                           มาตรา 128 ใหนายทะเบียนกลุมเกษตรกรและพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียน
กลุมเกษตรกรมอบหมาย มีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหกรรมการ สมาชิก และเจาหนาที่กลุมเกษตรกร
มาชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของกลุมเกษตรกรหรือใหสงเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินกิจการ                   
หรือรายงานการประชุมของกลุมเกษตรกร  
        พระราชกฤษฎีกาวาดวยกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2547  
        มาตรา 27 ในกรณีที่ปรากฏวาคณะกรรมการกระทําการหรืองดเวนกระทําการใน
การปฏิบัติหนาที่ของตนเองจนทําใหเสื่อมเสียผลประโยชนของกลุมเกษตรกรหรือสมาชิก หรือทําให                
กลุมเกษตรกรมีขอบกพรองเกี่ยวกับกิจการ การเงิน การบัญชี หรือฐานะการเงินตามรายงานการสอบบัญชี
หรือตามรายงานการตรวจสอบ ใหนายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจําจังหวัดมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือ
ใหปฏิบัติการ ดังตอไปนี้ 
        (1) ใหคณะกรรมการแกไขขอบกพรอง ตามวิธีการและระยะเวลาที่นายทะเบียน     
กลุมเกษตรกรประจําจังหวัดกําหนด  
        (2) ใหคณะกรรมการระงับกิจกรรมสวนที่เปนเหตุใหเกิดขอบกพรองหรือเสื่อมเสีย    
ผลประโยชนของกลุมเกษตรกรหรือสมาชิก 
        (3) ใหคณะกรรมการหยุดปฏิบัติหนาที่เปนการชั่วคราว เพื่อแกไขขอบกพรองนั้นให
แลวเสร็จตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจําจังหวัดกําหนด 
        (4) ใหคณะกรรมการพนจากตําแหนงทั้งคณะ หรือใหกรรมการซึ่งเกี่ยวขอกับการนั้น
พนจากตําแหนงกรรมการ 
 

4. อํานาจหนาที่ของนายทะเบียนสหกรณและนายทะเบียนกลุมเกษตรกร 
     อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ เปนนายทะเบียนสหกรณ (ตามมาตรา 15 พ.ร.บ.สหกรณ       

พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม) และสหกรณจังหวัด เปนรองนายทะเบียนสหกรณ (ตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ 
ที่ 1/2562 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562) 

มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม ใหนายทะเบียน
สหกรณมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี ้
     (1) รับจดทะเบียน สงเสริม ชวยเหลือ แนะนํา และกํากับดูแลสหกรณใหเปนไป                   
ตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอ่ืน 
                (2) กําหนดระบบบัญชี ตลอดจนสมุด และแบบรายงานตาง ๆ ที่สหกรณตองยื่นตอ        
นายทะเบียนสหกรณ รวมทั้งแบบพิมพอื่น ๆ ที่ตองใชในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
    (3) แตงตั้งผูสอบบัญชีตามมาตรา 80 ผูตรวจการสหกรณ และผูชําระบัญชี 



 
 

      (4) ออกคําสั่งใหมีการตรวจสอบ หรือไตสวนเกี่ยวกับการจัดตั้งการดําเนินงาน                        
หรือฐานะการเงินของสหกรณ หรือใหจัดทําแผนปรับปรุงการดําเนินงานของสหกรณ 
                      (5) สั่งใหระงับการดําเนินงานทั้งหมด หรือบางสวนของสหกรณ หรือใหเลิกสหกรณ                
ถาเห็นวาสหกรณกระทําการ หรืองดเวนกระทําการอันอาจจะกอใหเกิดความเสียหายแกสหกรณ                     
หรือสมาชิก 
         (6) ถอนชื่อสหกรณออกจากทะเบียนสหกรณ 
     (7) จัดทํารายงานประจําปแยก ตามประเภทสหกรณเสนอตอคณะกรรมการพัฒนา                
การสหกรณแหงชาติ 
    (8)  ออกระเบี ยบ หรื อคํ าสั่ ง  เพื่ อ ใหมี การปฏิบั ติ ก ารตามพระราชบัญญัติ นี้                            
และเพ่ือประโยชนในการดําเนินกิจการของสหกรณ 
    (9) กระทําการอื่นใดตามที่  พระราชบัญญัตินี้กํ าหนดให เปนอํานาจหนาที่ของ                      
นายทะเบียนสหกรณ หรือตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย 
           บรรดาอํานาจของนายทะเบียนสหกรณในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติหรือการ
ดําเนินการอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้ นายทะเบียนสหกรณอาจมอบอํานาจใหรองนายทะเบียนสหกรณ 
ผูตรวจการสหกรณ หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมายใหปฏิบัติการแทนได 
        การมอบอํานาจตามวรรคสองใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  มาตรา 121 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม ใหนาย
ทะเบียนสหกรณเปนนายทะเบียนกลุมเกษตรกรและมีอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้                    
และมีรองนายทะเบียนสหกรณเปนผูชวย มีอํานาจหนาที่ตามท่ีนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย 
        * ใหสหกรณจังหวัดเปนนายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจําจังหวัดที่กลุมเกษตรกร
ตั้งอยู และมีอํานาจหนาที่ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 
        *  สํ าห รั บกรุ ง เ ทพมหานคร ให ผู อํ าน วยการสํ านั ก ง านส ง เส ริ มสหกรณ 
กรุงเทพมหานคร พื้นที่  1 และผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่  2                                  
เปนนายทะเบียนกลุมเกษตรกรกรุงเทพมหานคร 
  มาตรา 26 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2547 ใหนายทะเบียน                
กลุมเกษตรกรประจําจังหวัดมีอํานาจยับยั้งหรือเพิกถอนมติที่ประชุมใหญ หรือที่ประชุมคณะกรรมการ             
กลุมเกษตรกรที่ลงมติฝาฝนกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบของกลุมเกษตรกร ระเบียบหรือคําสั่งของ                     
นายทะเบียนสหกรณ 

5. ขอบกพรองและขอสังเกตของสหกรณและกลุมเกษตรกรในจังหวัดตรัง 
5.1 ความหมายของขอบกพรองและขอสังเกตของสหกรณและกลุมเกษตรกร 
      ขอบกพรอง หมายถึง ขอเสียหาย ขอเสีย ขอผิดพลาด (ตามพจนานุกรมไทย                 

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน) 
      ขอบกพรองของสหกรณและกลุมเกษตรกร หมายถึง การปฏิบัติของสหกรณและ          

กลุมเกษตรกรซึ่งมีขอผิดพลาดและทําใหเกิดความเสียหาย ที่อาจเกิดความเสียหาย หรือเสื่อมเสีย
ผลประโยชนของสหกรณและกลุมเกษตรกรและสมาชิกโดยรวม  



 
 

      ขอสังเกต หมายถึง ลักษณะของขอผิดพลาดในการปฏิบัติงานสหกรณและ                 
กลุมเกษตรกร หรือการบันทึกบัญชีของสหกรณ ซึ่งสามารถแกไขปรับปรุงไดโดยขอผิดพลาดนั้นไมกระทบ
ตอผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของสหกรณอยางมีสําระสําคัญ หรือยังไมกอใหเกิดความเสียหาย          
ซึ่งผูสอบบัญชีสหกรณ หรือผูมีหนาที่กํากับสหกรณและกลุมเกษตรกรเมื่อตรวจพบแลวตองแจงใหสหกรณ
แกไขใหถูกตองและรายงานใหนายทะเบียนสหกรณพิจารณาตามอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติสหกรณ             
พ.ศ. 2542 ตามที่กฎหมายไดบัญญัติไว 

5.2 ขอบกพรองและขอสังเกตของสหกรณและกลุมเกษตรกรในจังหวัดตรัง 
      การเกิดขอสังเกตและขอบกพรองของสหกรณและกลุมเกษตรกรในจังหวัดตรัง

ภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานสหกรณจังหวัดตรัง เปนลักษณะของการปฏิบัติงานที่ไมเปนไปตาม
กฎหมาย ขอบังคับและระเบียบของสหกรณ รวมทั้งการไมปฏิบัติตามระเบียบ คําสั่ง ประกาศ และ
คําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณ ซึ่งเปนหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินการและฝายจัดการสหกรณ              
ที่จะตองดําเนินการปรับปรุงและแกไขการปฏิบัติงานใหถูกตอง โดยสามารถแยกออกเปนดังนี้ 

5.2.1 ขอบกพรองหรือขอสังเกตทางการบัญชี เชน 
1) เอกสารประกอบการลงบัญชีไมสมบูรณ หรือไมครบถวน 
2) การบันทึกบัญชีไมเรียบรอย หรือไมเปนปจจุบัน ไมบันทึกรายการบัญชี

เกี่ยวกับเงินสดในวันที่เกิดรายการนั้น และรายการที่ไมเกี่ยวกับเงินสดไมบันทึกรายการบัญชีภายใน 3 วัน 
นับแตวันที่เกิดรายการ 

3) การไมปฏิบัติตามคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ และคําแนะนําของนาย
ทะเบียนสหกรณ และไมเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีของสหกรณ 

4) การจัดทําบัญชีที่ไมถูกตองตามความเปนจริง 
5) การจัดทําบัญชีไมเปนไปตามแบบและรายการที่นายทะเบียนสหกรณ

กําหนด 
6) จัดทําเอกสารการกูเงิน - ขายสินคาไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 
7) ไมจัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน 
8) มีลูกหนี้คางนานโดยไมมีการเคลื่อนไหว 
9) สินคาขาดบัญชี 
10) งบทดลองไมลงตัว 

5.2.2 ขอบกพรองหรือขอสังเกตทางการเงิน เชน 
1) เงินสดขาดบัญช ี
2) การเก็บรักษาเงินสดเกินกวาที่ระเบียบกําหนดไวเปนประจํา 
3) การรับเงิน การจายเงิน ไมมีเอกสารทางการเงิน เชน ใบสําคัญหรือไมมี

ใบเสร็จรับเงิน 
4) จายเงินยืมทดรองผิดระเบียบหรือใหยืมใชสวนตัว 
5) จายเงินกูโดยไมมีสัญญากู หรือสัญญากูของสมาชิกไมผานการอนุมัติของ

คณะกรรมการพิจารณาเงินกู 



 
 

6) ขายสินคาผิดระเบียบของสหกรณ 
5.2.3 ขอบกพรองหรือขอสังเกตอื่น เชน 

1) การไมปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของสหกรณ 
2) การไมปฏิบัติตามกฎหมายสหกรณ และกฎหมายอื่น 

                     5.3 กระบวนการจัดการขอสังเกตและขอบกพรองของสหกรณในจังหวัดตรัง 
  สํานักงานสหกรณจังหวัดตรัง มีกระบวนการจัดการขอสังเกตและขอบกพรองของ
สหกรณ ดังนี ้

1) เมื่อสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณตรัง ผูตรวจการสหกรณ หรือเจาหนาที่สงเสริม
สหกรณ ตรวจพบขอสังเกตหรือขอบกพรองจากการเขาตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ      
และทําการรายงานใหนายทะเบียนสหกรณพิจารณารับทราบ 

2) สหกรณจั งหวัดตรั ง ในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ ปฏิบัติการแทน                     
นายทะเบียนสหกรณ อาจจะพิจารณามอบหมายใหกลุมตรวจการสหกรณ หรือผูตรวจการสหกรณ               
เขาดําเนินการตรวจสอบรายละเอียดและขอเท็จจริงใหครบถวน และใหรายงานผลการตรวจสอบให                    
นายทะเบียนสหกรณพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ  

3) หากรายละเอียดขอมูลหรือเอกสารประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับขอสังเกตและ
ขอบกพรองของสหกรณที่อยูในความรับผิดชอบของสหกรณและผูที่ เกี่ยวของไมครบถวนสมบูรณ                    
นายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ หรือผูตรวจการสหกรณ จะพิจารณาใชอํานาจตาม                    
มาตรา 17 แหงพระราช บัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม ออกคําสั่งเปนหนังสือให
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ผูตรวจสอบกิจการ ผูจัดการ เจาหนาที่ หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับสหกรณ
มาชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสหกรณหรือใหสงเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงานหรือรายงาน                
การประชุมของสหกรณ เพื่อนํามาตรวจสอบขอเท็จจริงที่เกิดข้ึน 

4) ในกรณีท่ีเปนขอสังเกตของสหกรณ สหกรณจังหวัดตรัง ในฐานะรองนายทะเบียน
สหกรณ ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ จะออกหนังสือแนะนําตามมาตรา 16 (1) ใหคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณดําเนินการแกไขและใหรายงานผลการแกไขพรอมสงรายละเอียดหรือเอกสารที่เกี่ยวของ
ใหนายทะเบียนสหกรณพิจารณาตรวจสอบ 

5) กรณีที่เปนขอบกพรองของสหกรณ นายทะเบียนสหกรณจะพิจารณาดําเนินการ 
ดังนี้ 

- กรณีที่ประชุมใหญหรือที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ มีการลง
มติอันเปนการฝาฝนกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบของสหกรณ ระเบียบ หรือคําสั่งของนายทะเบียนสหกรณ       
สหกรณจั งหวัดตรั ง ในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ  จะพิจารณาออกคําสั่ งตามมาตรา 20                          
แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม เพื่อเพิกถอนมติดังกลาว 

- กรณีเปนขอบกพรองจากการดําเนินการของคณะกรรมการดําเนินการหรือ           
ฝายจัดการสหกรณ เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรือกิจการหรือฐานะการเงิน สหกรณจังหวัดตรัง                   
ในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ จะพิจารณาออกคําสั่ ง                   



 
 

ตามมาตรา 22 (1) - (4) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม เพื่อใหสหกรณแกไข
ขอบกพรองดังกลาว   

6) กลุมตรวจการสหกรณ เจาหนาที่สงเสริมสหกรณ หรือผูตรวจการสหกรณ 
ดําเนินการติดตามการแกไขขอสังเกตและขอบกพรองของสหกรณ ตามคําสั่งของนายทะเบียนสหกรณ               
จนแลวเสร็จ  
                    5.4 การดําเนินการแกไขขอบกพรองของสหกรณในจังหวัดตรัง 
        สํานักงานสหกรณจังหวัดตรัง มีสหกรณที่มีขอบกพรองที่นายทะเบียนสหกรณ               
สั่งการใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณแกไขขอบกพรอง และมีการรายงานในระบบการจัดการ
ขอบกพรองของกรมสงเสริมสหกรณในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งยกมาจากปกอนจํานวน 6 แหง คือ 
ชุมนุมสหกรณจังหวัดตรัง จํากัด สหกรณการเกษตรวังวิเศษ จํากัด สหกรณเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจังหวัดตรัง จํากัด           
สหกรณการเกษตรอุตสาหกรรมตรัง จํากัด สหกรณการเกษตรกันตัง จํากัด และสหกรณกองทุนสวนยาง
บานคลองโตนพัฒนา จํากัด โดยมีผลการดําเนินการ ดังนี้ 
                1) ขอบกพรองไดรับการแกไขแลวตองติดตาม จํานวน 4 แหง คือ ชุมนุมสหกรณ            
จังหวัดตรัง จํากัด สหกรณเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจังหวัดตรัง จํากัด สหกรณการเกษตรกันตัง จํากัด และสหกรณ
การเกษตรวังวิเศษ จํากัด ซึ่งคงเหลือในสวนของการติดตามการชดใชเงินคืนใหครบตามมูลคาความเสียหาย 
                           2) อยูระหวางการแกไข จํานวน 1 แหง คือ สหกรณการเกษตรอุตสาหกรรมตรัง จํากัด 
ซึ่งนายทะเบียนสหกรณไดมีคําสั่งตามมาตรา 22 (1) ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณแกไขขอบกพรอง 
ตามวิธีการและระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด  
                  3) อยู ระหวางดําเนินการรองทุกขดําเนินคดี  คือ สหกรณกองทุนสวนยาง                            
บานคลองโตนพัฒนา จํากัด สหกรณจังหวัดตรังในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ ไดอาศัยอํานาจ                
มาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม ในการรองทุกขดําเนินคด ี                   
กับผูจัดการสหกรณแทนสหกรณ กรณีสินคาขาดบัญชี 
                            ตามคําสั่งจังหวัดตรัง ที่ 1799/2559 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานระดับจังหวัดแกไข
ปญหาในการดําเนินงานของสหกรณและกลุมเกษตรกรที่มีขอบกพรอง โดยมีอัยการจังหวัดตรัง ผูบังคับ     
การตํารวจภูธรจังหวัดตรัง เกษตรและสหกรณจังหวัดตรัง เปนที่ปรึกษาคณะทํางาน สหกรณจังหวัดตรัง           
เปนประธานคณะทํางาน หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณตรัง เปนรองประธานคณะทํางาน 
ผูอํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดตรัง ผูอํานวยการกลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ ผูอํานวยการ               
กลุมสงเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ ผูอํานวยการกลุมสงเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ 
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1 - 3 เจาหนาที่สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณตรัง เปนคณะทํางาน 
ผูอํานวยการกลุมตรวจการสหกรณเปนคณะทํางานและเลขานุการ และนักวิชาการสหกรณประจํา                 
กลุมตรวจการสหกรณ นิติกรประจําสํานักงานสหกรณจังหวัดตรัง เปนคณะทํางานและผูชวยเลขานุการ                
ซึ่งไดมีการจัดประชุมคณะทํางานเพื่อติดตามแกไขปญหาขอบกพรองของสหกรณและกลุมเกษตรกรที่อยูใน
ความรับผิดชอบของจังหวัดตรังอยางตอเนื่อง เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการแกไขและติดตามผลการแกไข
เพื่อใหไดขอยุติโดยเร็ว เพื่อใหสอดคลองตามขอกําหนดของกรมสงเสริมสหกรณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร และกฎหมายที่เก่ียวของ  
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        ปญหาขอบกพรองของสหกรณในจังหวัดตรัง ไดมีการดําเนินการแกไขตามลําดับ
ขั้นตอนหรือกระบวนการในการแกไขปญหาอยางตอเนื่อง แตในกระบวนการติดตามผลการชดใช                  
ความเสียหายคืนแกสหกรณตามมูลคาความเสียหายที่เกิดขึ้น เปนหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณที่จะตองเรงรัดการจายคืนดังกลาวโดยเร็ว ซึ่งก็ประสบปญหาวาการดําเนินการของสหกรณยังขาด
ความรวดเร็วและไมชัดเจน ซึ่งนายทะเบียนสหกรณไดมีการติดตามและเรงรัดใหผูที่มีสวนเกี่ยวของ                
เชน เจาหนาที่สงเสริมสหกรณ ผูตรวจการสหกรณ และกลุมตรวจการสหกรณ เขาไปติดตามเพื่อรับทราบ
ปญหาของสหกรณและเรงรัดการดําเนินการตาง ๆ เพื่อใหการแกไขปญหาขอบกพรองสิ้นสุดโดยเร็ว 

                    5.5 วิธีการแกไขขอสังเกตของสหกรณและกลุมเกษตรกรในจังหวัดตรัง 
  การแกไขขอสังเกตของสหกรณและกลุมเกษตรกรของสํานักงานสหกรณจังหวัดตรัง      
ไดปฏิบัติตามแนวทางที่กรมสงเสริมสหกรณกําหนดไวอยางเครงครัด โดยการใหคําแนะนําในการปฏิบัติแก
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณและกลุมเกษตรกร ฝายจัดการ และผูที่เกี่ยวของ และมอบหมายให         
กลุมสงเสริมสหกรณในพื้นที่ ซึ่งมีหนาที่ในการดูแล แนะนํา และสงเสริมสหกรณ ดําเนินใหความรูความ
เขาใจแกสหกรณใหมีการแกไขปญหาขอสังเกตท่ีเกิดข้ึน ซึ่งขอสังเกตที่ตรวจพบมาจาก 2 ฝาย คือ 

1) ผูตรวจการสหกรณ หรือคณะผูตรวจการสหกรณ ที่นายทะเบียนสหกรณมีคําสั่ง
แตงตั้งและมอบหมายใหมีหนาที่ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ ซึ่งเมื่อดําเนินการ
ตรวจสอบแลวเสร็จจะตองรายงานผลการตรวจการสหกรณใหนายทะเบียนสหกรณรับทราบ ซึ่งสหกรณ
จังหวัดตรังในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ จะออกหนังสือแนะนํา
ใหสหกรณดําเนินการแกไขปญหาขอสังเกตที่ตรวจพบ เพ่ือใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณทําการแกไข
โดยเร็ว 

2) ขอสังเกตที่ตรวจพบโดยผูสอบบัญชี และแจงผลการตรวจสอบใหสํานักงาน
สหกรณจังหวัดตรังรับทราบ สํานักงานสหกรณจังหวัดตรังจะมีหนังสือแนะนําใหสหกรณที่มีขอสังเกต
ดําเนินการแกไขพรอมสงรายละเอียดและขอมูลการแกไขแลวเสร็จ ใหสํานักงานสหกรณจังหวัดตรังและ
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพิจารณา  
                           จากการพิจารณาและรวบรวมขอสังเกตของสหกรณที่ตรวจพบของสหกรณและ        
กลุมเกษตรกรในจังหวัดตรัง มีดังนี ้
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1. สหกรณไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม 
    1.1 มาตรา 42 วรรคสอง ในระหวาง
สมาชิกภาพของสมาชิกยังไมสิ้นสุดลง หามมิ
ใหเจาหนี้ของสมาชิกใชสิทธิเรียกรองหรือ
อายัดคาหุนของสมาชิกผูนั้น และสํานักงาน
อัยการสูงสุด มีหนังสือ ที่ อส.017/18849 ลง
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2546 ไดวินิจฉัยวา 

 
 
แนะนําใหสหกรณสมาชิก
เปลี่ยนแปลงการค้ําประกัน โดย
บุคคลค้ําประกัน หรือจํานอง
อสังหาริมทรัพย 

 
 
สหกรณแจงใหสมาชิก
เปลี่ยนแปลงการค้ํา
ประกัน โดยบุคคลค้ํา
ประกัน หรือจํานอง
อสังหาริมทรัพย 



 
 

สหกรณรับจํานําหุนของตนเองไดหรือไม คํา
วินิจฉัย คือ หุนของสหกรณที่สมาชิกถืออยู
เปนทุนของสหกรณ (ทุนเรือนหุนจึงไม
สามารถนํามาค้ําประกันเงินกูได) 
          - สหกรณไดจายเงินกูยืมแกสมาชิก
โดยนําทุนเรือนหุนมาค้ําประกันการกูยืม 
    1.2  มาตรา 48 ใหสหกรณดํารงสินทรัพย
สภาพคลองตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดในกฎกระทรวง 
          - สหกรณไมไดรายงานเกี่ยวกับการ
ดํารงสินทรัพยสภาพคลองในแตละเดือนตอ
นายทะเบียนสหกรณ ภายในสิบหาวันนับแต
วันสุดทายของเดือน 
 
 
 

1. แนะนําใหสหกรณดํารง
สินทรัพยสภาพคลองตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนใน
กฎกระทรวง 
2. สหกรณจะตองรายงาน
เกี่ยวกับการดํารงสินทรัพยสภาพ
คลองในแตละเดือนตอ          
นายทะเบียนสหกรณ ภายใน    
สิบหาวันนับแตวันสุดทายของ
เดือน  

สหกรณไดปฏิบัติตาม
หลักเกณฑและวิธีการ
ที่กําหนดในการดํารง
สินทรัพยสภาพคลอง 
และรายงานการดํารง
สินทรัพยสภาพคลอง
ในแตละเดือนตอ    
นายทะเบียนสหกรณ 
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    1.3 มาตรา 55 ในกรณีที่สหกรณขาดทุน
เกินก่ึงของจํานวนทุนเรือนหุนที่ชําระแลว 
ตองเรียกประชุมใหญวิสามัญโดยมิชักชาแต
ไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่สหกรณทราบ 
          - สหกรณไดรับทราบผลการ
ดําเนินงานของสหกรณขาดทุนเกินกึ่งของ
จํานวนทุนเรือนหุนที่ชําระแลว แตไมไดการ
เรียกประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวันนับ
แตวันที่สหกรณทราบแตอยางใด 
 

1. แนะนําใหสหกรณจัดประชุม
ใหญโดยไมชักชา ไมเกิน 30 วัน 
นับแตวันที่ทราบ 
2. แนะนําใหสหกรณพิจารณา
กําหนดแนวทางการดําเนินงาน 
 - เลิกสหกรณ 
 - จัดทําแผนฟนฟูกิจการ 
3. เจาหนาที่สงเสริมสหกรณที่
รับผิดชอบ ติดตามผลการปฏิบัติ
ตามแผนฟนฟูกิจการสหกรณ       

สหกรณไดจัดทําแผน
ฟนฟูกิจการ 

    1.4 มาตรา 60 การจัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําปของสหกรณ ใหจัดสรรคาบํารุง
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยตามอัตรา
ที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 - สหกรณมีคาบํารุงสันนิบาตสหกรณ
แหงประเทศไทยคางจายยกมาจากปกอน ๆ 
 
 

แนะนําใหสหกรณจายคาบํารุง
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
คางจาย 

สหกรณไดดําเนินการ
จายคาบํารุงสันนิบาต
สหกรณแหงประเทศ
ไทยคางจาย 



 
 

    1.5 มาตรา 62 เงินของสหกรณ อาจฝาก
หรือลงทุนไดตามมาตรา 62 ที่กําหนด 
          - สหกรณไดนําเงินไปลงทุนหรือเขา
เปนสมาชิกกับเครือขาย หรือนิติบุคคล ซึ่ง
ไมไดกําหนดไวในมาตรา 62            

แนะนําใหสหกรณถอนหุนหรือ
ถอนเงินที่นําไปลงทุนคืน    

สหกรณดําเนินการ
ถอนเงินลงทุนทั้งหมด
คืนจากเครือขายหรือ
นิติบุคคลซึ่งไมได
กําหนดไวใน       
มาตรา 62 

    1.6 มาตรา 65 ใหสหกรณจัดใหมีการทํา
บัญชีตามแบบและรายการที่นายทะเบียน
สหกรณกําหนดใหถูกตองตามความเปนจริง 
และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการ
ลงบัญชีไวที่สํานักงานสหกรณภายใน
ระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 

1. แนะนําใหสหกรณตองบันทึก
บัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดใน
วันที่รับหรือจายเงินสด 
2. แนะนําใหสหกรณตองบันทึก
บัญชีรายการที่ไมเกี่ยวกับกระแส
เงินสดตองบันทึกรายการภายใน
สามวันนับแตมีเหตุเกิดขึ้น 

1. สหกรณบันทึกบัญชี
เกี่ยวกับกระแสเงินสด
ในวันที่รับหรือจายเงิน
สด และบันทึกบัญชี
รายการที่ไมเกี่ยวกับ
กระแสเงินสดตอง
บันทึกรายการภายใน 
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         เมื่อมีเหตุตองบันทึกรายการในบัญชี
เกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณใหบันทึก
รายการในวันที่เกิดเหตุนั้น สําหรับเหตุอื่นที่
ไมเกี่ยวกับกระแสเงินสด ใหบันทึกรายการใน
สมุดบัญชีภายในสามวันนับแตวันที่มีเหตุอัน
จะตองบันทึกรายการนั้น  
          การลงรายการบัญชีตองมีเอกสาร
ประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณโดยครบถวน 
           - สหกรณไมบันทึกบัญชีเปนปจจุบัน 
และไมบันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแส
เงินสดของสหกรณในวันที่เกิดเหตุนั้น และ
รายการเหตุอื่นที่ไมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
ไมไดบันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสาม
วันนับแตวันที่มีเหตุจะตองบันทึกรายการ 
          - สหกรณไมไดจัดทําเอกสาร
หลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี ไม
เรียบรอย ขาดความครบถวน สมบูรณ และ
ไมนาเชื่อถือ 
          - สหกรณไมไดจัดทําทะเบียนคุม
สินทรัพย ทะเบียนสินคา และทะเบียนคุม
ตาง ๆ  
          - สหกรณไมไดจัดทะเบียนบัญชียอย
ลูกหนี้การคา และเจาหนี้การคา 

3. กอนบันทึกบัญชีสหกรณตอง
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการ
บันทึกบัญชี ใหถูกตอง ครบถวน 
สมบูรณ เรียบรอย และเชื่อถือได 
4. สหกรณตองจัดทําทะเบียนหุน 
ทะเบียนคุมสินทรัพย ทะเบียนคุม
สินคา ทะเบียนคุมลูกหนี้และ
เจาหนี้ หรือทะเบียนอื่น ๆ ให
ถูกตองครบถวนตามที่นาย
ทะเบียนกําหนด 

สามวันนับแตมีเหตุ
เกิดข้ึน 
2. สหกรณไดทําการ
ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานในการบันทึก
บัญชี ใหถูกตอง 
ครบถวน สมบูรณ 
เรียบรอย และเปน
เอกสารที่เชื่อถือได 
กอนบันทึกบัญชี 
3. สหกรณไดจัดทํา
ทะเบียนหุน ทะเบียน
คุมสินทรัพย ทะเบียน
คุมสินคา ทะเบียนคุม
ลูกหนี้ เจาหนี้ และ
ทะเบียนอื่น ๆ ตามที่
นายทะเบียนกําหนด 



 
 

2. สหกรณไมปฏิบัติตามขอบังคับของ
สหกรณ 
    2.1 ที่ประชุมใหญจะเลือกกรรมการ
ดําเนินการหรือผูซึ่งดํารงตําแหนงหนาที่
ประจําในสหกรณเปนผูตรวจสอบกิจการไมได 
 

 
 
แนะนําใหสหกรณจัดจาง
เจาหนาทีร่ับซื้อน้ํายางสด หรือ
มอบหมายใหผูจัดการ หรือ
กรรมการ ทําหนาที่แทนจนกวา
จะจัดจางเจาหนาที่ได  

 
 
สหกรณพิจารณา
ดําเนินการมอบหมาย
ผูจัดการหรือ
คณะกรรมการทํา
หนาที่รับซื้อน้ํายางสด  
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              - สหกรณมอบหมายใหผูตรวจ
สอบกิจการ ทําหนาที่ในการรับซื้อน้ํายางสด
จากสมาชิก โดยไดรับคาตอบแทน 

  หรือจัดจางเจาหนาที่
ได         

    2.2 การกําหนดระเบียบสหกรณ ให
คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนด
ระเบียบตาง ๆ เพื่อดําเนินการใหเปนไปตาม
วัตถุประสงค และเพ่ือสะดวกในการ
ปฏิบัติงานของสหกรณ 
          - สหกรณไมไดกําหนดถือใชระเบียบ
ตาง ๆ ใหครบถวน 
         - สหกรณกําหนดถือใชระเบียบตาง ๆ 
ไมครอบคลุม และไมระบุใหชัดเจน 

แนะนําใหสหกรณกําหนดถือใช
ระเบียบ เพื่อดําเนินการใหเปนไป
ตามวัตถุประสงค เปนแนวทางใน
การปฏิบัติงานของสหกรณ ตาม
รางระเบียบกรมสงเสริมสหกรณ  

สหกรณไดกําหนดถือ
ใชระเบียบ เพื่อการ
ดําเนินการที่เปนไป
ตามวัตถุประสงคของ
สหกรณ และเปน
แนวทางในการ
ปฏิบัติงานของสหกรณ 

   2.3 สมาชิกสมทบตองเปนบุคคลธรรมดา 
และบรรลุนิติภาวะ 
         - สหกรณไดมีการรับสมาชิกสมทบ
เปนนิติบุคคล และบุคคลที่ไมบรรลุนิติภาวะ 
 
 
 
 

1. แนะนําใหสหกรณหยุดรับ
สมาชิกสมทบท่ีขาดคุณสมบัติตาม
ขอบังคับของสหกรณ 
2. แนะนําใหสหกรณพิจารณา
กําหนดแนวทางการแกไขของ
สมาชิกสมทบท่ีขาดคุณสมบัติที่มี
อยูเดิม   

สหกรณหยุดรับสมาชิก
สมทบที่ขาดคุณสมบัติ
ตามขอบังคับของ
สหกรณ และจะ
พิจารณากําหนด    
แนวทางการแกไขของ
สมาชิกสมทบท่ีขาด
คุณสมบัติที่มีอยูเดิม 

   2.4 การเขาเปนสมาชิก ผูสมัครเปนสมาชิก
ตามขอบังคับตองยื่นใบสมัครตามแบบที่
สหกรณกําหนดไว และใหคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณา 
         - สหกรณไมไดจัดทําใบสมัครหรือใบ
สมัครสมาชิกไมเรียบรอย ครบถวน และไมมี
มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ

1. สหกรณตองจัดทําหรือ
ตรวจสอบใบสมัครสมาชิกให
เรียบรอย ครบถวน 
2. ผูสมัครสมาชิกตองยื่นใบสมัคร
ตอประธานกลุม แลวผานการ
รับรองที่ประชุมกลุมสมาชิก และ
นําเสนอเขาที่ประชุม

1. สหกรณได
ตรวจสอบใบสมัคร
สมาชิก และไดเรียก
สมาชิกมาบันทึก ลง
ลายมือชื่อในใบสมัคร
เรียบรอย ครบถวน 
พรอมเอกสารหลักฐาน



 
 

พิจารณาการเขาเปนสมาชิกของสหกรณแต
อยางใด  

คณะกรรมการดําเนินการของ
สหกรณ 

ประกอบใบสมัคร 
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       - สหกรณไมไดจัดเก็บเงินคาธรรมเนียม
แรกเขาหรือเรียกเก็บคาธรรมเนียมแรกเขา
เกินหรือไมครบตามอัตราท่ีกําหนดใน
ขอบังคับ     
      - สหกรณไมกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
แรกเขาจากสมาชิกสามัญ 
     - สมาชิกสหกรณขาดคุณสมบัติ ซึ่ง
กําหนดไววาสมาชิกตองตั้งบานเรือนและ
ดําเนินงานเกษตรกรรมททําสวนยางอยูใน
ทองที่ดําเนินงานของสหกรณ และคุณสมบัติ
เปนผูที่มีอาชีพทางเกษตรกรรม  
 

3. สหกรณตองเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมแรกเขาตามอัตราที่
กําหนดไวในขอบังคับ หากเรียก
เก็บเกินกวาอัตราที่กําหนดใหจาย
คืนแกสมาชิก หรือหากเรียกเก็บ
ไมครบตามอัตราที่กําหนดใหเรียก
เก็บเพ่ิมจากสมาชิกใหครบตาม
จํานวน 
4. สหกรณตองปรับปรุงรายการ
บัญชีใหตรงกับขอเท็จจริง 

2. ผูสมัครสมาชิกไดยื่น
ใบสมัครตอประธาน
กลุม ผานการรับรองที่
ประชุมกลุมสมาชิก ได
นําเสนอเขาที่ประชุม
คณะกรรมการ
ดําเนินการของสหกรณ
เพื่อทราบ 
3. สหกรณไดเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมแรกเขา
ตามอัตราที่กําหนดไว
ในขอบังคับของ
สหกรณ 

     2.5 การถือหุน สมาชิกตองถือหุนใน
สหกรณแรกเขาเปนสมาชิกอยางนอยคนละ
หาสิบหุน  
 - สมาชิกสหกรณแรกเขาเปนสมาชิก
ถือหุนต่ํากวาหาสิบหุน 

แนะนําใหสหกรณตองเรียกเก็บคา
หุนแรกเขาตามอัตราที่กําหนดไว
ในขอบังคับ 

สหกรณไดเรียกเก็บคา
หุนแรกเขาตามอัตราที่
กําหนดไวในขอบังคับ 

2.6 การลาออกจากสมาชิกสหกรณ ตอง
แสดงความจํานงเปนหนังสือตอ
คณะกรรมการดําเนินการ เพื่อพิจารณาและ
อนุมัติ 
         - สหกรณใหสมาชิกลาออกโดยไมมี
หนังสือแสดงความจํานง และไมมีมติที่
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา
การลาออกของสมาชิกแตอยางใด  
        - สหกรณใหสมาชิกลาออกโดยติด
ภาระในฐานะผูค้ําประกัน 

แนะนําใหสหกรณนําเรื่องการ
ลาออกของสมาชิกเขาที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ เพื่อ
พิจารณาทบทวนการลาออกของ
สมาชิกแตละราย 

สหกรณไดนําเรื่องการ
ลาออกของสมาชิกเขา
ที่ประชุมคณะกรรม 
การดําเนินการ เพื่อ
พิจารณาทบทวนการ
ลาออกของสมาชิกแต
ละราย 
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   2.7 ที่ประชุมใหญมีอํานาจหนาที่พิจารณา
กําหนดคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาตอบแทน 
คาเบี้ยประชุม และคาใชจายตาง ๆ ของ
กรรมการดําเนินการของสหกรณ 
         - สหกรณไมไดกําหนดคาเบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะ คาตอบแทน หรือคาใชจายอื่น ๆ 
ของคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อถือเปน
แนวทางการปฏิบัติงาน 
 

1. แนะนําใหสหกรณกําหนดคา
เบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาตอบแทน 
คาเบี้ยประชุม และคาใชจายตาง 
ๆ นําเขาที่ประชุมใหญสามัญ
ประจําป เพื่อพิจารณาถือเปน
แนวทางการปฏิบัติงาน 
2. สหกรณตองจัดทําแผนคาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาตอบแทน 
หรือคาใชจายอื่น ๆ ประจําป เพื่อ
เสนอที่ประชุมใหญสามัญ
ประจําปพิจารณาอนุมัติ 

สหกรณไดกําหนดและ
จัดทําแผนคาเบี้ยเลี้ยง 
คาพาหนะ 
คาตอบแทน และ
คาใชจายอื่น ๆ 
ประจําป เสนอท่ี
ประชุมใหญสามัญ
ประจําปพิจารณา
อนุมัติ 
เพื่อถือเปนแนว
ทางการปฏิบัติงาน 

   2.8 หามไมใหสมาชิกซึ่งผิดนัดการชําระ
เงินงวดชําระหนี้ ไมวาเงินตนหรือดอกเบี้ย ใน
ระยะเวลาสองปทางบัญชีนับแตปที่ผิดนัดถึง
ปที่เลือกตั้งกรรมการดําเนินการ เขามาทํา
หนาที่กรรมการดําเนินการ 
         - สหกรณมีกรรมการดําเนินการ
สหกรณเปนผูผิดนัดชําระหนี้  

1. แนะนําใหสหกรณตรวจสอบ
ขอเท็จจริงของกรรมการ
ดําเนินการ 
2. หากกรรมการดําเนินการ
สหกรณขาดคุณสมบัติของ
ขอบังคับ แนะนําใหกรรมการยื่น
ใบลาออกจากตําแหนงกรรมการ
ดําเนินการ 

สหกรณดําเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ของคณะกรรมการ
ดําเนินการทุกคน 

    2.9 การจายเงินกูใหแกสมาชิก กําหนดให
สมาชิกตองถือหุนในสหกรณตามสวนแหง
เงินกูในอัตราสองหุนตอจํานวนเงินทุก ๆ 
หนึ่งพันบาท  
 - สหกรณจายเงินกูแกสมาชิกโดย
สมาชิกไมไดถือหุนตามสวนแหงเงินกูแตอยาง
ใด 

แนะนําใหสหกรณเรียกเก็บเงินคา
หุนจากสมาชิกตามอัตราสวนแหง
เงินกูตามที่กําหนด 

สหกรณไดเรียกเก็บเงิน
คาหุนจากสมาชิกตาม
อัตราสวนแหงเงินกู
ตามที่กําหนด 
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    2.10 สหกรณกําหนดใหสมาชิกถือหุน
ตอเนื่องเปนประจําทุกเดือน 
         - สหกรณมีสมาชิกสงเงินคาหุนไม
ตอเนื่องเปนประจําทุกเดือน 

1. แนะนําใหสหกรณตรวจสอบ
การสงเงินคาหุนของสมาชิก 
2. เรียกเก็บเงินคาหุนจากสมาชิก
ตอเนื่องเปนประจําทุกเดือน 

สหกรณไดตรวจสอบ
การสงเงินคาหุน และ
เรียกเก็บเงินคาหุนจาก
สมาชิกตอเนื่องเปน
ประจําทุกเดือน 

2.11 สหกรณกําหนดใหคณะกรรมการ
ดําเนินการประชุมตามคราวที่มีกิจธุระ แต
ตองมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเปน
อยางนอย 
        - สหกรณไมไดมีการประชุม
คณะกรรมการดําเนินการเพื่อติดตามการ
ดําเนินงานทุกเดือน 

แนะนําใหสหกรณจัดประชุม
คณะกรรมการดําเนินการอยาง
นอยเดือนละหนึ่งครั้ง 

สหกรณจัดประชุม
คณะกรรมการ
ดําเนินการเปนประจํา
ทุกเดือน 

3. สหกรณไมปฏิบัติตามระเบียบของ
สหกรณ 
    3.1 ระเบียบวาดวยการรับจายและเก็บ
รักษาเงินสด 
        3.1.1 สหกรณมีการเก็บรักษาเงินสด
เกินวงเงินที่กําหนดเปนครั้งคราว โดยไมได
ระบุเหตุผลอันสมควร 
 
           

 
 
แนะนําใหสหกรณควรควบคุม
ระมัดระวังในการเก็บรักษาเงินสด
ประจําวันในวงเงินที่กําหนด ถามี
เหตุจําเปนในการเก็บรักษาเงินสด
เกินวงเงินที่กําหนดใหสหกรณ
ระบุเหตุผลอันสมควรที่เกิดขึ้น
จริง            

 
 
เมื่อสหกรณมีความ
จําเปนในการเก็บรักษา
เงินสดประจําวันใน
วงเงินที่กําหนด 
สหกรณไดระบุเหตุ
ความจําเปนที่เกิดข้ึน     
         

      3.1.2 สหกรณมีการเก็บรักษาเงินสดเกิน
วงเงินที่กําหนดบอยครั้ง และเปนวงเงินที่สูง
กวาที่กําหนดมาก โดยไมไดระบุเหตุผลอัน
สมควร 
 

แนะนําใหสหกรณทบทวน
ระเบียบวาดวยการจายและเก็บ
รักษาเงินสด ถามีเหตุจําเปนอัน
สมควรในการจายเงินสด
ประจําวัน 

สหกรณทบทวน
ระเบียบวาดวยการจาย
และเก็บรักษาเงินสด 
และแกไขระเบียบการ
จายและเก็บรักษาเงิน
สด ภายในวงเงินที่มี
เหตุจําเปนอันสมควร
ในการจายเงินสด
ประจําวัน 
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          3.1.3 สหกรณไมไดกําหนดหมายเลข
เลมใบเสร็จรับเงินและไมไดจัดทําทะเบียนคุม
ใบเสร็จรับเงิน 
 

แนะนําใหสหกรณจัดทําทะเบียน
คุมใบเสร็จรับเงิน และกําหนดใน
ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ เลมที่ ให
ชัดเจน เรียงลําดับอยางถูกตอง 
เก็บรักษาใบเสร็จรับเงินที่ใชแลว
หรือที่ยังไมใชใหเรียบรอย เพ่ือ
ปองกันการสูญหาย 

สหกรณไดจัดทํา
ทะเบียนคุม
ใบเสร็จรับเงิน และได
กําหนดเลขที่ เลมที่ ใน
ใบเสร็จรับเงินอยาง
ชัดเจน และไดเก็บ
รักษาใบเสร็จรับเงินที่
ใชแลวหรือที่ยังไมใชไว
ในที่ปลอดภัยปกกัน
การสูญหาย 

          3.1.4 สหกรณไมไดออก
ใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการรับเงิน 
 

แนะนําใหสหกรณออก
ใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการรับ
เงิน 

สหกรณไดออก
ใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่
มีการรับเงิน 

          3.1.5 ใบสําคัญรับ ใบสําคัญจาย 
และใบสําคัญทั่วไป ไมมีลายมือชื่อผู
ตรวจสอบ ผูอนุมัติ 
 
 
 
 
 
 

แนะนําใหสหกรณมอบหมายผูที่มี
หนาที่โดยตําแหนง ทําหนาที่
ตรวจสอบ และอนุมัติ ใบสําคัญ
รับ ใบสําคัญจาย และใบสําคัญ
ทั่วไป 

สหกรณไดมอบหมาย
กรรมการตําแหนง
เหรัญญิก ทําหนาที่
ตรวจสอบ และ
มอบหมายใหกรรมการ
ตําแหนงเลขานุการทํา
หนาที่อนุมัติใบสําคัญ
รับ ใบสําคัญจาย และ
ใบสําคัญทั่วไป 

          3.1.6 สหกรณไมไดใหเจาหนาที่
การเงินประทับตรา “จายเงินแลว” และลง
ลายมือชื่อกํากับการจายพรอมวัน เดือน ป ไว
เปนหลักฐานการจายเงินทุกฉบับ 
 

แนะนําใหสหกรณจัดทําตรา
ประทับ “จายเงินแลว” เพื่อให
เจาหนาที่การเงินลงลายมือชื่อ
กํากับการจายเงินไวเปนหลักฐาน
การจายเงินทุกฉบับ 

สหกรณไดจัดทําตรา
ประทับ “จายเงิน
แลว” ใหเจาหนาที่
การเงินลงลายมือชื่อ
กํากับการจายเงินไว
เปนหลักฐานการ
จายเงินทุกฉบับ 
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          3.1.7 สหกรณมีการยกเลิก
ใบเสร็จรับเงิน แตไมมีสําเนาพรอมตนฉบับ
อยูครบ 
 

แนะนําใหสหกรณเมื่อมีการ
ยกเลิกใบเสร็จรับเงินควรเรียกเก็บ
ตนฉบับ สําเนา เพื่อนํามาเย็บรวม
ไวกับตนขั้วของใบเสร็จ และระบุ
สาเหตุในการยกเลิก
ใบเสร็จรับเงิน 

เมื่อสหกรณมีการ
ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
ไดเรียกเก็บตนฉบับ 
สําเนา นํามาเย็บรวมไว
กับตนขั้วของใบเสร็จ 
และไดระบุสาเหตุใน
การยกเลิก
ใบเสร็จรับเงิน 

    3.2 ระเบียบวาดวยการรวบรวมและการ
จําหนายยางพาราของสมาชิก 
          3.2.1 สหกรณขายยางพาราเปนเงิน
เชื่อโดยไมไดจัดทําสัญญา และไมมีหลักค้ํา
ประกันในการขายยางพาราเปนเงินเชื่อ              

แนะนําใหสหกรณจัดทําสัญญาทุก
รายเมื่อมีรายการขายยางพารา
เปนเงินเชื่อ พรอมใหคูสัญญาหา
หลักคํ้าประกัน 

สหกรณไดจัดทําสัญญา
พรอมใหคูสัญญาหา
หลักคํ้าประกัน เมื่อมี
การขายยางพาราเปน
เงินเชื่อ 

          3.2.2 สหกรณจัดทําสัญญาซื้อขายไม
เรียบรอย ไมถูกตองครบถวนสมบูรณ 
 

แนะนําใหสหกรณตรวจสอบ
สัญญาซื้อขายใหเรียบรอยถูกตอง 
ครบถวนสมบูรณ 

สหกรณไดตรวจสอบ
สัญญาซื้อขายเพื่อ
จัดทําสัญญาซื้อขายให
ถูกตองเรียบรอย 

          3.2.3 สหกรณขายยางพาราเปนเงิน
เชื่อ ไมไดมีการอนุมัติจากผูมีอํานาจในการ
พิจารณาการขายเชื่อ      

แนะนําใหสหกรณนําใบเสนอซื้อ
หรือขาย เสนอผูมีอํานาจอนุมัติ
พิจารณากอนที่จะจัดทําสัญญา 

สหกรณไดนําใบเสนอ
ซื้อหรือขาย เสนอผูมี
อํานาจอนุมัติพิจารณา
กอนที่จะจัดทําสัญญา 

          3.2.4 สหกรณขายยางพาราเปนเงิน
เชื่อ ระยะเวลาการชําระหนี้เกินที่กําหนดไว 

แนะนําใหสหกรณเรียกเก็บเงิน
จากลูกหนี้ภายในเวลาที่กําหนด 
ถาเกินกวาที่กําหนด สหกรณตอง
พิจารณาหาแนวทางในการเรงรัด
หนี้อยางเรงดวน 

สหกรณเรียกเก็บเงิน
จากลูกหนี้ในเวลาที่
กําหนด กรณีที่ลูกหนี้
ผิดสัญญาไดทําหนังสือ
ติดตามทวงถามให
ลูกหนี้มาชําระหนี้ 
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         3.2.5 สหกรณขายยางโดยไมผาน
ตาชั่ง และไมมีลายมือชื่อผูชั่งสินคา ผูรับมอบ
สินคา ผูสงมอบสินคา 

แนะนําใหสหกรณทําการชั่ง
น้ําหนักยางทุกครั้งเมื่อมีการซื้อ
ขาย และลงลายมือชื่อใหครบทุก
ขั้นตอน 

สหกรณไดมีการชั่ง
น้ําหนักยางทุกครั้งเมื่อ
มีการซื้อขาย และลง
ลายมือชื่อครบทุก
ขั้นตอน 

    3.3 ระเบียบวาดวยการจัดหาสินคามา
จําหนายเปนเงินเชื่อใหแกสมาชิก 
          3.3.1 สหกรณไดขายสินคาเปนเงิน
เชื่อแกสมาชิกเกินวงเงินที่ประชุมพิจารณา
อนุมัติไว 
 
 
 
 
 

 
 
1. แนะนําใหสหกรณระมัดระวัง 
รอบคอบในการขายสินคาเปนเงิน
เชื่อแกสมาชิก ตรวจสอบวงเงินที่
อนุมัติไวกอนขาย 
2. สหกรณตองเรียกเก็บและรับ
ชําระหนี้คาสินคาที่เกินวงเงิน
อนุมัติอยางเรงดวน 

 
 
สหกรณไดตรวจสอบ
วงเงินการขายเชื่อท่ี
อนุมัติไวกอนขายสินคา
เปนเงินเชื่อแกสมาชิก 
และไดเรียกเก็บคา
สินคาที่ขายเปนเงินเชื่อ
เกินวงเงินที่อนุมัติไว 

          3.3.2 สหกรณไดจําหนายสินคาเปน
เงินเชื่อใหแกบุคคลภายนอก 

1. สหกรณตองหยุดจําหนาย
สินคาเปนเงินเชื่อใหแก
บุคคลภายนอก  
2. สหกรณตองเรียกเก็บรับชําระ
หนี้คาสินคาจากบุคคลภายนอก
อยางเรงดวน       

สหกรณไดตองหยุด
จําหนายสินคาเปนเงิน
เชื่อใหแก
บุคคลภายนอก ได 
เรียกเก็บและรับชําระ
หนี้คาสินคาจาก
บุคคลภายนอก 

          3.3.3 สหกรณไดซื้อสินคามา
จําหนายเกินวงเงินที่พิจารณาอนุมัติไว 
 

แนะนําใหสหกรณซื้อสินคาภายใน
วงเงินที่พิจารณาอนุมัติในแตละ
ครั้ง 

สหกรณไดซื้อสินคา
ภายในวงเงินที่ได
พิจารณาอนุมัติในแต
ละครั้ง 
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          3.3.4 สหกรณไมไดเรียกเก็บคาปรับ
ผิดสัญญาจากลูกหนี้บางราย 

แนะนําใหสหกรณจัดเก็บคาปรับ
ลูกหนี้ทุกรายที่ผิดสัญญาชําระ 

สหกรณจัดเก็บคาปรับ
ลูกหนี้ที่ผิดสัญญาชําระ
ทุกราย 

         3.3.5 สหกรณมีการขายสินคาต่ํากวา
ทุน ไมพบหลักฐานการอนุมัติใหมีการขาย
สินคาต่ํากวาทุน 

แนะนําใหสหกรณนํารายการ
สินคาขายต่ํากวาทุนเขาที่ประชุม
คณะกรรมการเพ่ือทบทวน 
พิจารณาอนุมัติ 

สหกรณไดนํารายการ
สินคาขายต่ํากวาทุน
เขาที่ประชุม
คณะกรรมการเพ่ือ
ทบทวน พิจารณา
อนุมัติ 

    3.4 ระเบียบวาดวยเงินยืมทดรอง 
          3.4.1 สหกรณไดจายเงินยืมทดรอง
ใหกับผูที่ไมมีสิทธิยืมเงินทดรอง 

 
1. แนะนําใหสหกรณตรวจสอบ
สิทธิผูยืมเงินทดรอง กอนอนุมัติ
เงินยืมทดรอง 
2. สหกรณตองใหผูที่ไมมีสิทธิยืม
เงินทดรองรีบคืนเงินทดรอง หรือ
หลักฐานการจายเงินมาหักลางเงิน
ยืมทดรอง แมจะไมถึงเวลาที่
กําหนด 

 
สหกรณไดตรวจสอบ
สิทธิผูยืมเงินทดรอง
กอนอนุมัติเงินยืมทด
รอง และ 
ใหผูที่ไมมีสิทธิยืมเงิน
ทดรองนําหลักฐานการ
จายเงินมาหักลางเงิน
ยืมทดรอง 

          3.4.2 สหกรณไดมีการจายเงินเกิน
วงเงินที่กําหนดไว 
 
 
 
 
 
 
 

1. แนะนําใหสหกรณตรวจสอบ
วงเงินยืมเงินทดรอง กอนอนุมัติ
เงินยืมทดรอง 
2. สหกรณตองเรียกคืนเงินทดรอง 
หรือหลักฐานการจายเงินมา
หักลางเงินยืมทดรอง ภายในเวลา
ที่กําหนด       

สหกรณไดตรวจสอบ
วงเงินยืมเงินทดรอง
ของผูที่มีสิทธิยืมเงิน
กอนอนุมัติ และได
เรียกคืนเงินทดรอง 
และหลักฐานการ
จายเงินมาหักลางเงิน
ยืมทดรอง ภายในเวลา
ที่กําหนด           
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          3.4.3 สหกรณไมไดปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการยืมเงิน การคืนเงิน ตามระเบียบ
ของสหกรณ ผูยืมตองยื่นเปนหนังสือขอ
อนุมัติตอผูมีอํานาจอนุมัติ ตองทําสัญญายืม
เงินทดรอง และผูยืมตองสงหลักฐานการ
จายเงินมาหักลางเงินยืมทดรองและสงคืนเงิน
สวนที่เหลือ(ถามี) ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

แนะนําใหสหกรณปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการยืมเงิน การคืนเงิน 
ตามระเบียบของสหกรณ ผูยืม
ตองยื่นเปนหนังสือขออนุมัติตอผู
มีอํานาจอนุมัติ ตองทําสัญญายืม
เงินทดรอง และผูยืมตองสง
หลักฐานการจายเงินมาหักลางเงิน
ยืมทดรองและสงคืนเงินสวนที่
เหลอื(ถามี) ภายในระยะเวลาที่
กําหนด 

สหกรณไดใหผูที่มีสิทธิ
ยืมเงินทดรองยื่น
หนังสือขออนุมัติตอผูมี
อํานาจอนุมัติ ไดทํา
สัญญายืมเงินทดรอง 
และผูยืมตองสง
หลักฐานการจายเงิน
มาหักลางเงินยืมทด
รองและสงคืนเงินสวน
ที่เหลือภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

   3.5 ระเบียบวาดวยเจาหนาที่และขอบังคับ
เกี่ยวกับการทํางาน 
          3.5.1 สหกรณไมไดทําหนังสือสัญญา
จางเจาหนาที่ไวเปนหลักฐาน หรือสหกรณได
จัดทําหนังสือสัญญาจางเจาหนาที่แตไมมีการ
ดําเนินการเรียกหลักประกันจากเจาหนาที่
และลูกจาง หรือหลักประกันตามสัญญาจาง
ไมเปนไปตามระเบียบของสหกรณ 

1. แนะนําใหสหกรณตรวจสอบ
สัญญาจาง หรือจัดทําสัญญาจาง
เจาหนาสหกรณไวเปนหลักฐาน
ทุกคน  
2. สหกรณตองดําเนินการเรียก
หลักประกันจากเจาหนาที่และ
ลูกจางตามสัญญาจางใหเปนไป
ตามระเบียบของสหกรณ     

สหกรณไดตรวจสอบ
และจัดทําสัญญาจาง
เจาหนาสหกรณ และ
ดําเนินการเรียก
หลักประกันจาก
เจาหนาที่และลูกจาง
ตามสัญญาจาง 

          3.5.2 สหกรณไมไดจัดทําคําสั่ง
มอบหมายงานเปนลายลักษณอักษร เพื่อ
กําหนด ขอบเขตอํานาจหนาที่ และความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของแตละ
ตําแหนง 

แนะนําใหสหกรณจัดทําคําสั่ง
มอบหมายงานเปนลายลักษณ
อักษร ในการกําหนด ขอบเขต
อํานาจหนาที่ และความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ
แตละตําแหนง 

สหกรณไดจัดทําคําสั่ง
มอบหมายงานเปนลาย
ลักษณอักษร ได
กําหนด ขอบเขต
อํานาจหนาที่ และ
ความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานของแตละ
ตําแหนง 
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   3.6 ระเบียบวาดวยการใชเงินทุนของ
สหกรณ 
         3.6.1 สหกรณไดใชเงินทุน โดยไม
ผานการอนุมัติหรือแจงใหที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการทราบ 

1. แนะนําใหสหกรณวางแผนการ
ใชเงินทุน แลวแผนที่วางไวนําเขา
ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการเพื่ออนุมัติกอนจาย
เงินทุน 
2. แนะนําใหสหกรณนําเรื่องการ
ใชเงินทุนที่ไมผานการอนุมัติ
นําเขาที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการทราบ   

สหกรณไดวางแผนการ
ใชเงินทุน และนําเรื่อง
การใชเงินทุนที่ไมผาน
การอนุมัติ เขาที่
ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการเพื่ออนุมัติ 

         3.6.2 สหกรณไดจายเงินทุนเกินทุนที่
มีอยู หรือจายเกินวงเงินที่กําหนดไว 

แนะนําใหสหกรณวางแผนการใช
ทุน ตรวจสอบทุน หรือวงเงินของ
ทุนที่มีอยู กอนจายเงินทุน 

สหกรณไดวางแผนการ
ใชทุน ตรวจสอบทุน 
และวงเงินของทุนที่มี
อยูกอนจายเงินทุน 

   3.7 ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิก 
         3.7.1 สหกรณจัดทําสัญญาเงินกูไม
เรียบรอย ไมครบถวนสมบูรณ                            

แนะนําใหสหกรณตรวจสอบ หรือ
จัดทําสัญญาเงินกูใหครบถวน
สมบูรณ ตามแบบที่กําหนด 

สหกรณไดตรวจสอบ 
และจัดทําสัญญาเงินกู
ให ตามแบบที่กําหนด 

         3.7.2 สมาชิกสหกรณนําเงินกูไปใชไม
เปนไปตามวัตถุประสงคที่ทําสัญญาไว 

1. แนะนําใหสหกรณติดตาม 
ตรวจสอบ หลังจากจายเงินกู
ใหกับสมาชิกวา เปนไปตาม
วัตถุประสงคที่ขอกูหรือไม 
2. สหกรณตองแนะนําสมาชิกให
ใชจายเงินกูตามวัตถุประสงค หาก
ไมเปนไปตามวัตถุประสงคก็ให
เรียกเงินคืนจากสมาชิก            

สหกรณไดติดตาม 
ตรวจสอบ และแนะนํา
สมาชิกใหใชจายเงินกู
ตามวัตถุประสงคตาม
สัญญากู 

         3.7.3 สมาชิกสหกรณคนหนึ่งเปนผูค้ํา
ประกันหนี้เงินกูสําหรับผูกูมากกวาสองคนใน
เวลาเดียวกัน 

แนะนําใหสหกรณตรวจสอบ
สัญญาค้ําประกันหนี้เงินกู ถาหาก
สมาชิกประกันหนี้ผูกูมากกวาสอง
คนในเวลาเดียวกัน ใหสมาชิกผูกู
จัดหาผูค้ําประกันคนใหม 

สหกรณไดตรวจสอบ
สัญญาค้ําประกันหนี้
เงินกู และใหสมาชิกผูกู
จัดหาผูค้ําประกันคน
ใหม  
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 และจัดทําสัญญาค้ําประกันหนี้
เงินกูใหม 

ในกรณีสมาชิกประกัน
หนี้ผูกูมากกวาสองคน
ในเวลาเดียวกัน 

         3.7.4 สหกรณจัดทําสัญญาเงินกูมีการ
กําหนดงวดการชําระเงินกูเกินกวาที่กําหนด 

แนะนําใหสหกรณตรวจสอบ
สัญญาเงินกู ถาหากกําหนดงวด
การชําระเงินกูเกินกวาที่กําหนด 
ใหสหกรณเรียกผูกูมาจัดทํา
สัญญาใหมเพื่อกําหนดงวดชําระ
เงินกูตามที่กําหนด 

สหกรณไดตรวจสอบ
สัญญาเงินกู กรณี
สัญญาที่มีกําหนดงวด
การชําระเงินกูเกินกวา
ที่กําหนด สหกรณได
เรียกผูกูมาจัดทํา
สัญญาใหมเพื่อกําหนด
งวดชําระเงินกูตามที่
กําหนด 

         3.7.5 สหกรณไมไดจัดทําทะเบียน
การจายเงินกู หรือจัดทําทะเบียนคุมการจาย
เงินกูไมเรียบรอย 
 
 

แนะนําใหสหกรณจัดทําทะเบียน
คุมการจายเงินกูใหเรียบรอย 
ครบถวนสมบูรณ 

สหกรณไดจัดทํา
ทะเบียนคุมการจาย
เงินกูเรียบรอย 
ครบถวนสมบูรณ 

   3.8 ระเบียบวาดวยการรับเงินฝาก 
         3.8.1 สหกรณไมไดจัดทําบัตร
ตัวอยางลายมือชื่อ หรือจัดทําบัตรตัวอยาง
รายมือชื่อไมเรียบรอย ไมครบถวนสมบูรณ 

 
แนะนําใหสหกรณตรวจสอบการ
จัดทําบัตรตัวอยางลายมือชื่อของ
สมาชิก ถาหากไมเรียบรอย ก็
เรียกสมาชิกมาจัดทําบัตรตัวอยาง
ลายมือชื่อใหเรียบรอย ครบถวน
สมบูรณ 

 
สหกรณไดตรวจสอบ
การจัดทําบัตรตัวอยาง
ลายมือชื่อของสมาชิก 
กรณีบัตรตัวอยาง
ลายมือชื่อไมเรียบรอย 
ไดเรียกสมาชิกมา
จัดทําบัตรตัวอยาง
ลายมือชื่อใหเรียบรอย 
ครบถวนสมบูรณ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ประเด็นขอสังเกต 
คําแนะนําของสํานักงานสหกรณ 
จังหวัดหรือนายทะเบียนสหกรณ 

ผลการแกไขปญหา         
ที่ผานมา 

         3.8.2 สหกรณไดเก็บสมุดคูเงินฝาก
ของสมาชิกไวที่สํานักงานสหกรณ 

แนะนําใหสหกรณสงคืนสมุดคูเงิน
ฝาก เพื่อใหสมาชิกเก็บไวเปน
หลักฐาน และสามารถตรวจสอบ
ได 

สหกรณไดสงคืนสมุดคู
เงินฝากใหสมาชิกเก็บ
ไวเปนหลักฐาน เพื่อ
สามารถตรวจสอบได 

         3.8.3 สหกรณมีการรับฝากเงินจาก
สมาชิกมากกวา 1 บัญชี ซึ่งระเบียบระบุวาผู
ฝากคนหนึ่งเปดบัญชีเงินฝากไดเพียงบัญชี
เดียว 
 

แนะนําใหสหกรณตรวจสอบ
รายการสมุดบัญชีเงินฝากของ
สมาชิก ถาหากมีการเปดบัญชี
มากกวา 1 บัญชี ใหสมาชิกปด
บัญชีเงินฝากเหลือเพียงบัญชีเดียว 

สหกรณไดตรวจสอบ
รายการสมุดบัญชีเงิน
ฝากของสมาชิก กรณีที่
สมาชิกมีการเปดบัญชี
มากกวา 1 บัญชี ได
เรียกใหสมาชิกปดบัญชี
เงินฝากเหลือเพียง
บัญชีเดียว 

        3.8.4 สหกรณคิดดอกเบี้ยใหสมาชิกที่
มีเงินรับฝากประจําคงเหลือต่ํากวา 100 บาท 

แนะนําใหสหกรณเรียกคืน
ดอกเบี้ยจากสมาชิกที่จายไป 

สหกรณไดเรียกคืน
ดอกเบี้ยจากสมาชิก 

        3.8.5 สหกรณกําหนดใหรับฝากเงิน
จากสหกรณอื่นได 2 ประเภท คือ เงินรับฝาก
ออมทรัพย และเงินรับฝากประจํา แต
สหกรณไดรับฝากเงินจากสหกรณอ่ืนเปนเงิน
รับฝากออมทรัพยพิเศษ 

แนะนําใหสหกรณแจงใหสหกรณ
อื่น ถอนเงินรับฝากออมทรัพย
พิเศษ และเปดบัญชีเงินฝากออม
ทรัพย หรือเงินรับฝากประจํา 

สหกรณไดแจงให
สหกรณอ่ืน ถอนเงินรับ
ฝากออมทรัพยพิเศษ 
และเปดบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย หรือเงินรับ
ฝากประจํา 

   3.9 ระเบียบวาดวยการจัดซื้อจัดจางของ
สหกรณ 
         3.9.1 สหกรณคืนหลักประกันใหกับ
คูสัญญา ซึ่งยังไมครบระยะเวลาการ
รับประกันที่ระบุไวในสัญญา            

 
 
แนะนําใหสหกรณตรวจสอบ
ทรัพยสินหรือรายการที่จัดซื้อจัด
จางวาใชงานไดดีหรือไม และเรียก
หลักประกันคืนจากคูสัญญา เพื่อ
ปองกันความเสียหายที่เกิดข้ึน 

 
 
สหกรณมีหนังสือเรียก
หลักประกันสัญญาจาก
คูสัญญาเพื่อเปน
หลักประกันตามที่ระบุ
ในสัญญา 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประเด็นขอสังเกต 
คําแนะนําของสํานักงานสหกรณ 
จังหวัดหรือนายทะเบียนสหกรณ 

ผลการแกไขปญหา         
ที่ผานมา 

         3.9.2 สหกรณจดัซื้อทรัพยสินโดยไม
ปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการในระเบียบจดัซื้อ
จัดจาง 
 

แนะนําใหสหกรณนํารายละเอียด
ขั้นตอนในการจัดซื้อทรัพยสินที่ไดมาเขา
ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการเพื่อ
ทราบ 

สหกรณไดรายละเอียด
ขั้นตอนในการจัดซื้อ
ทรัพยสินที่ไดมาเขาท่ี
ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการเพื่อทราบ 

         3.9.3 สหกรณมีการซื้อทรพัยสินของ
สหกรณโดยไมมีการกาํหนดไวในแผนการลงทุน
ในทรัพยสินประจําป และไมไดมีการพิจารณา
อนุมัติใหดําเนินการจัดซื้อจากที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการอยางใด 
 

1. แนะนําใหสหกรณนําเรื่องการซือ้
ทรัพยสินของสหกรณเขาที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการเพื่อทราบ 
และนําเขาที่ประชุมใหญประจาํปในป
ถัดไป 
2. สหกรณตองกําหนดแผนการลงทุนใน
ทรัพยสินประจําปกอนมีการซื้อทรพัยสิน
ทุกครั้ง 

สหกรณไดกําหนดแผนการ
ลงทุนในทรัพยสินประจําป
กอนมีการซื้อทรัพยสิน และ
นําเรื่องการซื้อทรัพยสินของ
สหกรณเขาที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ
เพื่อทราบ 

3.10 ระเบียบวาดวยเงินสวัสดิการเจาหนาที่
สหกรณ 
 3.10.1 สหกรณไดจัดทําระเบยีบขึน้
ถือใช โดยไมระบุสวสัดิการที่ชัดเจน ทําใหมีการ
ซ้ําซอนกับการเบิกจายตามระเบียบ 
 

 
 
แนะนําใหสหกรณทําการทบทวน
ระเบียบใหม และแกไขรายการคาใชจาย
เพื่อปองกันการเบิกจายซ้ําซอน 

 
 
สหกรณไดทําการทบทวน
ระเบียบใหม และแกไข
รายการคาใชจายการ
เบิกจายซ้ําซอน 

3.11 ระเบียบวาดวยการยืมสินคา 
        3.11.1 สหกรณใหสมาชิกยมืสินคาเกิน
ระยะเวลาที่กําหนด 

 
แนะนําใหสหกรณเรียกสมาชิกที่ยมื
สินคาเกินระยะเวลา มาชําระคาสนิคา
หรือคืนสินคาทีย่ืมไป  

 
สหกรณไดเรยีกสมาชิกท่ียืม
สินคาเกินระยะเวลา มา
ชําระคาสินคาหรือคืนสินคา
ที่ยืมไป 

       3.11.2 สหกรณจัดทําหนังสอืยืมสินคา ไม
เรียบรอยและไมครบถวน 

แนะนําใหสหกรณจดัทําหนังสือยมืสินคา
ใหเรียบรอย ครบถวน  

สหกรณไดจัดทําหนังสือยืม
สินคาใหเรียบรอย ครบถวน  

ประเด็นขอสังเกต 
คําแนะนําของสํานักงานสหกรณ 
จังหวัดหรือนายทะเบียนสหกรณ 

ผลการแกไขปญหา         
ที่ผานมา 

4. สหกรณไมปฏิบัติตามคําแนะนําของรอง
นายทะเบียนสหกรณหรือนายทะเบียนสหกรณ 
    4.1 หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ 
1108/346 เรื่อง การกําหนดระเบยีบขึ้นถือใช
ของสหกรณ ลงวันท่ี 15 มกราคม 2550 ขอ 2 
การที่สหกรณอนุมตัิเงินใหคณะกรรมการโดยที่
ประชุมใหญในรูปของคาตอบแทนตาง ๆ โดย
จายเปนรายเดอืนหรือครั้งคราวนัน้ไมถูกตอง
เหมาะสม เนื่องจากกรรมการดําเนินการมิได
ปฏิบัติงานที่สหกรณเปนประจําทกุวัน การ
ปฏิบัติงานของกรรมการดําเนินการแตละครั้ง
สหกรณไดกําหนดคาตอบแทนใหในรูปของเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ และคาใชจายอื่น ๆ  

 
1. แนะนําใหสหกรณกําหนด
คาตอบแทนในรูปแบบของเบี้ยเลีย้ง คา
พาหนะ หรือคาใชจายอ่ืน ๆ ของ
คณะกรรมการดําเนินการ ในที่ประชุม
ใหญสามญัประจําป         
2. แนะนําใหสหกรณวางแผนการจายคา
เบี้ยเลีย้ง คาพาหนะ หรือคาใชจายอื่น ๆ 
ของคณะกรรมการดําเนินการประจําป 
3. แนะนําใหสหกรณนําเรื่องการจาย
คาตอบแทนประธานกรรมการ
ดําเนินการเปนรายเดือนเพื่อพิจารณา
เรียกคืนคาตอบแทนที่จายใหประธาน

 
สหกรณไดวางแผนและ
กําหนดคาเบีย้เลีย้ง คา
พาหนะ และคาใชจายอื่น ๆ 
ของคณะกรรมการ
ดําเนินการ ในที่ประชุมใหญ
สามัญประจาํป         
       
 
 
 
 
 

27 



 
 

          - สหกรณไดมีการจายคาตอบแทน
ประธานกรรมการดําเนินการเปนรายเดือน 
 
 
 
 
 

กรรมการดําเนินการเปนรายเดือน และ
จายเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ ใหประธาน
กรรมการดําเนินการแทน   

 
 
 
    

    4.2 คําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณ 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจายคนืคาหุน กรณี
สหกรณ/ชุมนมุสหกรณขาดทุนสะสม พ.ศ. 
2549 การปฏิบัติในการจายคืนคาหุนกรณี
สหกรณขาดทุนสะสมและกรณีที่สหกรณ
ขาดทุนในระหวางปและมีแนวโนมจะประสบ
ภาวะขาดทุนสะสม ณ สิ้นปทางบัญชี  

แนะนําใหสหกรณเรียกเงินคาหุนจาก
สมาชิกที่จายไปคืน 

สหกรณไดเรยีกคืนเงินคาหุน
จากสมาชิกที่จายไป 

 

ประเด็นขอสังเกต 
คําแนะนําของสํานักงานสหกรณ 
จังหวัดหรือนายทะเบียนสหกรณ 

ผลการแกไขปญหา         
ที่ผานมา 

โดยไดรับการยืนยันจากรายงานของผู
ตรวจสอบกิจการสหกรณเปนไปดวยความ
ถูกตองตามหลักการลงทุน เจาของทุนตอง
รับผิดชอบในสวนที่ขาดทุนดวย ใหสหกรณ
ชะลอการจายคืนคาหุนแกสมาชิกไวกอน 
          - สหกรณไดจายคืนคาหุนแกสมาชิก
ทั้งที่สหกรณมีผลการดําเนินงานขาดทุน
ประจําป ขาดทุนสะสม สงผลใหมูลคาหุนติด
ลบแลว 

  

    4.3 คําแนะนํานายทะเบียนสหกรณ เรื่อง 
การกําหนดระเบียบเกี่ยวกับการยืมเงินทด
รองจายขึ้นถือใช 
         - สหกรณไมไดมีการกําหนดถือใช
ระเบียบวาดวยเงินยืมทดรอง 

แนะนําใหสหกรณกําหนดถือใช
ระเบียบวาดวยเงินยืมทดรอง เพื่อ
เปนแนวทางในการปฏิบัติงานของ
สหกรณ 

สหกรณไดกําหนดถือ
ใชระเบียบวาดวยเงิน
ยืมทดรอง เพื่อเปน
แนวทางในการ
ปฏิบัติงานของสหกรณ 

    4.4 คําแนะนํานายทะเบียนสหกรณ เรื่อง 
การตรวจสอบกิจการสหกรณ ผูตรวจสอบ
กิจการควรรายงานผลการตรวจสอบกิจการ
เปนลายลักษณอักษรประจําเดือนหรือ
รายงานการตรวจสอบกิจการของเดือนท่ีเขา
ทําการตรวจสอบ เปนการสรุปผลการ
ตรวจสอบกิจการประจําเดือน รวมทั้งให
คําปรึกษาแนะนําที่เปนประโยชนเสนอตอ

แนะนําใหสหกรณแจงใหผูตรวจ
สอบกิจการเขาทําการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณเปนประจําทุก
เดือน เพ่ือรายงานผลการ
ตรวจสอบกิจการเปนลายลักษณ
อกัษร นําเสนอตอท่ีประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ 

สหกรณไดแจงให
ผูตรวจสอบกิจการเขา
ทําการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ 
และจัดทํารายงานผล
การตรวจสอบกิจการ
เปนลายลักษณอักษร 
นําเสนอตอที่ประชุม



 
 

คณะกรรมการดําเนินการในการประชุม
ประจําเดือนคราวถัดไป 
          - ในรอบปสหกรณไมมีรายงานการ
ตรวจสอบกิจการของผูตรวจสอบกิจการไว
เปนลายลักษณอักษร 

คณะกรรมการ
ดําเนินการ 

 

ประเด็นขอสังเกต 
คําแนะนําของสํานักงานสหกรณ 
จังหวัดหรือนายทะเบียนสหกรณ 

ผลการแกไขปญหา         
ที่ผานมา 

5. อ่ืน ๆ 
    5.1 สหกรณไมไดหักภาษีเงินได ณ ที่จาย 
ตามกฎหมายที่กําหนด (คําสั่งกรมสรรพากร 
ที่ ท.ป. 4/2528 เรื่อง สั่งใหผูจายเงินไดพึง
ประเมินตามมาตรา 40 แหงประมวล
รัษฎากร มีหนาที่ หักภาษีเงินได ณ ที่จาย) 

 
แนะนําใหสหกรณปฏิบัติตาม
กฎหมาย หรือคําสั่งกรมสรรพากร 
เมื่อสหกรณมีการจายเงินไดพึง
ประเมินตามมาตรา 40 แหง
ประมวลรัษฎากร สหกรณตองหัก
ภาษีเงินได ณ ที่จาย     

 
สหกรณไดหักภาษีเงิน
ได ณ ที่จาย เมื่อ
สหกรณไดมีการ
จายเงินไดพึงประเมิน
ตามมาตรา 40 แหง
ประมวลรัษฎากร     

    5.2 สหกรณไมไดขึ้นทะเบียนนายจาง 
เพื่อเขาระบบประกันสังคม ซึ่งตามกฎหมาย
ไดกําหนดใหนายจางที่มีลูกจางในกิจการ
ตั้งแต 1 คนขึ้นไป นายจางมีหนาที่ตองยื่น
แบบขึ้นทะเบียนนายจางและยื่นแบบแสดง
รายชื่อลูกจาง เพ่ือใหลูกจางไดเปน
ผูประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม 

แนะนําใหสหกรณขึ้นทะเบียน
นายจางเพื่อเขาระบบ
ประกันสังคม เพื่อใหลูกจางไดมี
สิทธิเปนผูประกันตนตาม
พระราชบัญญัติประกันสังคม 

สหกรณไดยื่นแบบขึ้น
ทะเบียนนายจางและ
ยื่นแบบแสดงรายชื่อ
ลูกจาง เพื่อเขาระบบ
ประกันสังคม 

    5.3 สหกรณไดดําเนินการทําธุรกรรมกับ
บุคคลภายนอกในนามสวนบุคคล คือ 
ประธานกรรมการ หรือกรรมการ หรือ
ผูจัดการ หรือเจาหนาที่ ซึ่งไมใชในนาม
สหกรณ 

แนะนําใหสหกรณหยุดหรือเลิก
ดําเนินการทําธุรกรรมกับ
บุคคลภายนอกในนามสวนบุคคล 
ตองทําในนามสหกรณเทานั้น 
และในการดําเนินการทําธุรกรรม
ตองปฏิบัติตามขอบังคับ หรือ
ระเบียบของสหกรณ 

สหกรณไดหยุด และ
เลิกดําเนินการทํา
ธุรกรรมกับ
บุคคลภายนอกในนาม
สวนบุคคล 

    5.4 การบันทึกรายงานการประชุม
คณะกรรมการดําเนินการและการบันทึก
รายงานการประชุมใหญ 
         - สหกรณไมมีการจดบันทึกรายงาน
การประชุมใหญ และการประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ ใหเรียบรอยเปน
ปจจุบัน          
 

1. แนะนําใหสหกรณจดบันทึก
รายงานการประชุมใหญ และ
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการใหถูกตอง เรียบรอย 
ครบถวน สมบูรณ 
2. แนะนําใหสหกรณแจงผูที่ไดรับ
มอบหมายในการบันทึกรายงาน
การประชุมและผูตรวจสอบ 

สหกรณไดจดบันทึก
รายงานการประชุม
ใหญ และรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ เรียบรอย 
ครบถวน และได 
แจงใหเลขานุการ และ
ประธานกรรมการ 
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       - สหกรณบันทึกรายงานการประชุม
ใหญ ไมมีการลงลายมือประธานที่ประชุม 
และเลขานุการ/ผูบันทึก 
       - สหกรณบันทึกรายงานการประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ ไมมีการลงลายมือ
ประธานที่ประชุม และเลขานุการ/ผูบันทึก 
          - สหกรณไมไดจดบันทึกรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ มีเพียงการ
ลงลายมือชื่อผูเขารวมประชุม  
          - สหกรณบันทึกรายงานการประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ โดยไมมีลายมือชื่อ
ผูบันทึกรายงานและผูตรวจสอบรายงานการ
ประชุม 
          - การประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ สหกรณไมมีลายมือชื่อของ
คณะกรรมการผูเขารวมประชุม และ/หรือมี
ลายชื่อของคณะกรรมการนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการดําเนินการทั้งหมด 

รายงานการประชุม ลงลายมือชื่อ
ในรายงานการประชุมใหเรียบรอย 

สหกรณ ลงลายมือชื่อ
ในรายงานการประชุม 

     5.5 สหกรณมีเงินรอเรียกคืนและเงินรอ
จายคืน ซึ่งโดยสวนใหญยกมาจากปกอน ๆ 
สหกรณยังไมไดดําเนินการเรียกคืนหรือ
ดําเนินการจายคืนแตอยางใด     

แนะนําใหสหกรณเรียกเงินคืนจาก
รายการที่ตั้งเปนเงินรอเรียกคืนไว 
และจายเงินคืนจากรายการที่ตั้ง
เปนเงินรอจายคืน 

สหกรณไดเรียกเงินคืน
จากรายการที่ตั้งเปน
เงินรอเรียกคืน และ
จายเงินคืนจากรายการ
ที่ตั้งเปนเงินรอจายคืน 

     5.6 ณ วันสิ้นปทางบัญชี สหกรณไมมี
การแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจนับ
สินทรัพยและตรวจนับสินคาคงเหลือ 
 

แนะนําใหสหกรณแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจนับสินทรัพย
และตรวจนับสินคาคงเหลือจากท่ี
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
กอนสิ้นปบัญชีสหกรณ 

สหกรณไดแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจ
นับสินทรัพยและตรวจ
นับสินคาคงเหลือใน
การตรวจนับสินทรัพย
และสินคาคงเหลือสิ้นป
บัญชี 
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    5.7 สหกรณมีการเปดเงินฝากประจํากับ
สหกรณอ่ืนเกินวงเงินที่พิจารณาอนุมัติในที่
ประชุม 
 

แนะนําใหสหกรณถอนเงินฝาก
ประจํากับสหกรณอ่ืนในสวนที่เกิน
วงเงินอนุมัติในที่ประชุม หรือเรื่อง
การเปดเงินฝากประจํากับสหกรณ
อื่นเขาที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณาอนุมัติใหม 

สหกรณไดนําเรื่องการ
เปดเงินฝากประจํากับ
สหกรณอ่ืนเขาที่
ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณา
อนุมัติใหม 

    5.8 สหกรณไดรับเงินกู เงินอุดหนุน และ
เงินโครงการจากกรมสงเสริมสหกรณ หรือ
จากภาครัฐอื่น สหกรณไมไดใชจายเงินตาม
วัตถุประสงคของเงินที่ไดรับมา 
 

แนะนําใหสหกรณปฏิบัติตาม
วัตถุประสงคของเงินที่ไดรับมา 
หรือถาหากไมมีความจําเปนตอง
จายใชในวัตถุประสงคนั้นแลว ให
สหกรณสงคืนเงินที่ไดรับมา 

สหกรณไดใชจายเงิน
ตามวัตถุประสงคของ
เงินที่ไดรับมา 

 

6. อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการและผูที่เกี่ยวของ 
  ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม ไดมีการบัญญัติ
เกี่ยวกับอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ กรรมการ ผูจัดการ และ
เจาหนาที่ สหกรณดังนี้ 
                           มาตรา 51 ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเปนผูดําเนินกิจการและเปนผูแทน
สหกรณในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพื่อการนี้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณจะมอบหมายให 
กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือผูจัดการทําการแทนก็ได 
  มาตรา 51/1 ในการดําเนินกิจการของสหกรณ คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 
กรรมการหรือผูจัดการตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบเขตแหงการดําเนิน
กิจการที่จะพึงดําเนินการไดของสหกรณ ขอบังคับของสหกรณ และมติที่ประชุมใหญ ทั้งนี้ ดวยความ
ซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของสหกรณหรือสมาชิก 
                           มาตรา 51/2 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ กรรมการ หรือผูจัดการตองรับผิด
รวมกันในความเสียหายตอสหกรณในกรณีดังตอไปนี้  
                               (1) แสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ  
                               (2) ไมปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่งของนายทะเบียนสหกรณ  

                     (3) ดําเนินกิจการนอกขอบวัตถุประสงคหรือขอบเขตแหงการดําเนินกิจการที่จะ
พึงดําเนินการไดของสหกรณ   
        เจาหนาที่ของสหกรณผูใดมีสวนรวมในการกระทําของคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ กรรมการหรือผูจัดการ อันเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกสหกรณ เจาหนาที่ของสหกรณผูนั้นตอง
รับผิดรวมกันกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ กรรมการ หรือผูจัดการ ในความเสียหายตอสหกรณ 
              มาตรา 51/3 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ กรรมการ หรือผูจัดการ ไมตองรับ
ผิดตามมาตรา 51/2 ในกรณีดังตอไปนี้  
                              (1) พิสูจนไดวาตนมิไดรวมกระทําการอันเปนเหตุใหเกิดความเสียหายตอสหกรณ  



 
 

                              (2) ไดคัดคานในที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณโดยปรากฏในรายงาน 
การประชุมหรือไดทําคําคัดคานเปนหนังสือยื่นตอประธานที่ประชุมภายในสามวันนับแตสิ้นสุดการประชุม 
 

7. ขอเสนอแนะแนวทางการปองกันการเกิดขอบกพรองและขอสังเกตของสหกรณและกลุมเกษตรกร 
  การดําเนินการแกไขขอบกพรองและขอสังเกตของสหกรณและกลุมเกษตรกรจะตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายสหกรณ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ระเบียบ คําสั่ง คําแนะนํา และประกาศนายทะเบียนสหกรณ 
รวมทั้งระเบียบขอบังคับของสหกรณ ดังนั้นการปองกันการเกิดปญหาขอบกพรองและขอสังเกตควร
พิจารณาดําเนินการดังนี ้

1) จะตองสงเสริมความรูความเขาใจ ใหแก บุคลากรของสหกรณ เกี่ยวกับกฎหมาย
สหกรณและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ตลอดจนบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณและฝายจัดการสหกรณ เพื่อใหมีการปฏิบัติอยางถูกตอง  

2) คณะกรรมการดําเนินการสหกรณจะตองใหความสําคัญในการปฏิบัติตามระเบียบ
และขอบังคับของสหกรณอยางเครงครัด ไมดําเนินการนอกกรอบหรือดําเนินการไมเปนไปตามวัตถุประสงค
ของสหกรณ  

3) คณะกรรมการดําเนินการสหกรณจะตองพิจารณากําหนดระเบียบใหครอบคลุม     
การดําเนินธุรกิจของสหกรณ และพิจารณาทบทวนหรือปรับปรุงระเบียบที่ถือใชอยูใหเปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ คําแนะนํา ประกาศและคําสั่งนายทะเบียนสหกรณอยางสม่ําเสมอ 

4) เจาหนาที่สงเสริมสหกรณ ผูมีหนาที่ในการดูแล แนะนํา และสงเสริมสหกรณ 
จะตองมีขอมูลเชิงลึกและสามารถวิเคราะหความเสี่ยงในการดําเนินการตาง ๆ ที่อาจจะทําใหเกิด
ขอบกพรองหรือขอสังเกตในการดําเนินงาน เมื่อมีแนวโนมการปฏิบัติที่ไมถูกตองตามกฎหมาย ก็จะตอง            
เรงทําความเขาใจและใหความรูในการดําเนินการที่ถูกตอง 

5) ในกรณีที่เกิดขอบกพรองหรือขอสังเกตในสหกรณและกลุมเกษตรกร ผูมีหนาที่
รับผิดชอบจะตองใหความสําคัญในการกํากับ แนะนํา และติดตามการแกไขปญหาจนแลวเสร็จ และจะตอง
กํากับไมใหเกิดปญหาลักษณะเชนเดิมขึ้นอีก 

6) ผูตรวจสอบกิจการของสหกรณจะตองเขาใจบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
ในการตรวจสอบการดําเนินงานของสหกรณ และมีการรายงานผลการตรวจสอบพรอมขอเสนอแนะ                
การแกไขปญหาหรือการพัฒนาสหกรณใหมีความโปรงใสและมีการควบคุมภายในที่ดี 

7) บุคลากรของสํานักงานสหกรณจังหวัด จะตองใหความสําคัญในการปฏิบัต ิ               
ตามระเบียบ คําสั่ง คําแนะนํา หรือประกาศของนายทะเบียนสหกรณ และจะตองปฏิบัติตามอํานาจหนาที ่       
อยางเครงครัด ไมมีการชวยเหลือหรือผอนปรนการใชอํานาจตอสหกรณ ซึ่งจะเปนสาเหตุใหการบังคับใช
กฎหมายไมมีประสิทธิภาพ และอาจจะสงผลกระทบหรือความเสียหายตอสหกรณได 


