
 
แผนผัง “หลักและวิธีปฏิบัติในการเลิกสหกรณ์”   

 
  การเลิกตาม

มาตรา  70 (1) 
(2) (3) เลิกตาม
เงื่อนไขกฎหมาย 

*สหกรณ์แจ้งเหตุแห่งการเลิกโดยกรรมการ/เจ้าหน้าท่ี/
สมาชิกสหกรณ์ภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีมีเหตุหรือรู้
ว่ามีเหตุการณ์เลิกสหกรณ์เกิดขึ้น (เช่น สมาชิกเหลือ
น้อยกว่า 10 คน,ท่ีประชุมใหญ่ลงมติให้เลิก) 

               ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ชัยภูมิ 
  โดย สกจ.ในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์
มอบหมายผู้ตรวจการสหกรณ์/จสส. กสส.1-4                                                   
(1) ตรวจสอบข้อเท็จจริง เหตุแห่งการเลิก           
(2) จัดท าบันทึกเสนอความเห็นว่าสหกรณ์เลิกตาม 
     กฎหมาย เสนอ นทส ผ่าน กลุ่มตรวจการสหกรณ์  
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  การเลิกตาม
มาตรา  70 (5) 
เข้าเหตุสั่งเลิก
ตามมาตรา 71 

(1) (2) (3) 

 

สหกรณ์ 
 

                             
 
(1) สหกรณ์ไม่เริ่มด าเนินกิจการ ภายใน 1 ปี                         
(2) หยุดด าเนินกิจการติดต่อกันเป็นเวลา 2 ปี                            
(3) ไม่ส่งส าเนารายงานประจ าปีและงบการเงิน 
     ประจ าปีต่อ นทส. 3 ปีติดต่อกัน 
 ** ผู้สอบบัญชีสหกรณ์รายงานข้อสังเกต/ 
     เหตุแห่งการเลิก 
 

 

01 

02 

02 

P วางแผนการตรวจสถานะสหกรณ์                             

D ปฏิบัติการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง เหตุเลิกตามขั้นตอน                                                 

C ติดตามการเปลี่ยนสถานะ/รายงาน.                                     

A การทบทวน ปรับปรุง ก 

 (1) ตาม (1) (2) นทส. แจ้งสหกรณ์เป็นหนังสือให้ 
      ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ภายใน 90 วัน  
      (สหกรณ์เริ่มด าเนินการ  (จบขั้นตอน)                                                     
 (2) ตาม (3) นทส.แจ้งสหกรณ์ให้ส่งส าเนางบการเงิน 
      และรายงานประจ าปภีายใน 15 วัน (หากสหกรณ์ 
      ร้องขอผ่อนผันฟังขึ้น(จบขั้นตอน)) 

 

              กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
(1) พิจารณาและรายงานเสนอ นทส.ประกาศเลิก  
     สหกรณ์ตามมาตรา  70 (1)-(3) และ  
     เห็นชอบ/แต่งต้ัง/จดทะเบียนผู้ช าระบัญชี                                    
(2) พิจารณาและรายงานเสนอ นทส.สั่งเลิก 
     สหกรณ์ตามมาตรา 71(1)-(3) 
 

สหกรณจังหวัด ในฐานะ
รองนายทะเบียนสหกรณ์ 

ปฏิบัติการแทน                
นายทะเบียนสหกรณ์ 
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05 
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(1) เลิกตามข้อบังคับ 
(2) มีจ านวนสมาชิกน้อยกว่า 10 คน                        
(3) ท่ีประชุมใหญ่ลงมติให้เลิก           
(4) ล้มละลาย 
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04 
(1) ลงนามในประกาศ/ค าสั่งเลิก 
(2) เห็นชอบ/แต่งต้ัง/จดทะเบียนผู้ช าระบัญช ีกรณีประกาศ
เลิก ส่วนกรณี นทส.สั่งเลิก รอสิทธิอุทธรณ์ 30 วัน นับจาก
วันรับทราบค าสั่ง ค่อยแต่งต้ังผู้/จดทะเบียนช าระบัญชี 
(3) แจ้งสหกรณ์ทราบการเลิก 
(4) ปิดประกาศการเลิกสหกรณ์/แจ้งชื่อผู้ช าระบัญชี         
ณ ที่ท าการสหกรณ์ ที่ว่าการอ าเภอท้องท่ีที่สหกรณ์ต้ังอยู่ 
(5) จัดส่งเอกสารถึงหน่วยงานต่าง ๆ กสส.กตส.สนง.สตส.
ภาค/จังหวัด 
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แผนผัง “หลักและวิธีปฏิบัติในการเลิกกลุ่มเกษตรกร”   

 
  การเลิกตาม

มาตรา  32 (1) 
(2) (3) เลิกตาม
เงื่อนไขกฎหมาย 

*กลุ่มฯแจ้งเหตุแห่งการเลิกโดยกรรมการ/เจ้าหน้าท่ี/
สมาชิกสหกรณ์ภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีมีเหตุหรือรู้
ว่ามีเหตุการณ์เลิกสหกรณ์เกิดขึ้น (เช่น สมาชิกเหลือ
น้อยกว่า 30 คน,ท่ีประชุมใหญ่ลงมติให้เลิก) 

               ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ชัยภูมิ 
  โดย สกจ.ในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์ /นทก. 
มอบหมายผู้ตรวจการสหกรณ์/จสส. กสส.1-4                                                    
(1) ตรวจสอบข้อเท็จจริง เหตุแห่งการเลิก           
(2) จัดท าบันทึกเสนอความเห็นว่ากลุ่มฯ เลิกตาม 
     กฎหมาย เสนอ นทส ผ่าน กลุ่มตรวจการสหกรณ์  
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  การเลิกตาม
มาตรา  32 (5) 
เข้าเหตุสั่งเลิก
ตามมาตรา 33 

(1) (2) (3) 

 กลุ่ม
เกษตรกร 

 

                             
 
(1) ไม่มีการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายใน   
     90 วัน                                                     
(2) ไม่เริ่มด าเนินการภายใน 1 ปี หรือหยุด 
     ด าเนินกิจการติดต่อกันเป็นเวลา 2 ปี                            
(3) ไม่ส่งส าเนารายงานประจ าปีและงบการเงิน 
     ประจ าปีต่อ นทส. 3 ปีติดต่อกัน 
 ** ผู้สอบบัญชีสหกรณ์รายงานข้อสังเกต/ 
     เหตุแห่งการเลิก 
 

 

01 

02 
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P วางแผนการตรวจสถานะกลุ่มเกษตรกร                             

D ปฏิบัติการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง เหตุเลิกตามขั้นตอน                                                 

C ติดตามการเปลี่ยนสถานะ/รายงาน.                                     

A การทบทวน ปรับปรุง ก 

 (1) ตาม (1) (2) นทส. แจ้งสหกรณ์เป็นหนังสือให้ 
      ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ภายใน 90 วัน  
      (สหกรณ์เริ่มด าเนินการ  (จบขั้นตอน)                                                     
 (2) ตาม (3) นทส.แจ้งสหกรณ์ให้ส่งส าเนางบการเงิน 
      และรายงานประจ าปภีายใน 15 วัน (หากสหกรณ์ 
      ร้องขอผ่อนผันฟังขึ้น(จบขั้นตอน)) 

 

              กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
(1) พิจารณาและรายงานเสนอ นทส.ประกาศเลิก  
     สหกรณ์ตามมาตรา  32 (1)-(3) และ  
     เห็นชอบ/แต่งต้ัง/จดทะเบียนผู้ช าระบัญชี                                    
(2) พิจารณาและรายงานเสนอ นทส.สั่งเลิก 
     สหกรณ์ตามมาตรา 33(1)-(3) 
 

สหกรณจังหวัด ในฐานะ
รองนายทะเบียนสหกรณ์ 

ปฏิบัติการแทน                
นายทะเบียนสหกรณ์/นทก. 
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(1) เลิกตามข้อบังคับ 
(2) มีจ านวนสมาชิกน้อยกว่า 30 คน
ติดต่อกันเกิน 20วัน                        
(3) ท่ีประชุมใหญ่ลงมติให้เลิก           
(4) ล้มละลาย 

03 

06 

04 
(1) ลงนามในประกาศ/ค าสั่งเลิก 
(2) เห็นชอบ/แต่งต้ัง/จดทะเบียนผู้ช าระบัญช ีกรณีประกาศ
เลิก ส่วนกรณี นทส.สั่งเลิก รอสิทธิอุทธรณ์ 30 วัน นับจาก
วันรับทราบค าสั่ง ค่อยแต่งต้ังผู้/จดทะเบียนช าระบัญชี 
(3) แจ้งกลุ่มฯ ทราบการเลิก 
(4) ปิดประกาศการเลิกสหกรณ์/แจ้งชื่อผู้ช าระบัญชี         
ณ ที่ท าการสหกรณ์ ที่ว่าการอ าเภอท้องท่ีที่สหกรณ์ต้ังอยู่ 
(5) จัดส่งเอกสารถึงหน่วยงานต่าง ๆ กสส.กตส.สนง.สตส.
ภาค/จังหวัด 
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