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พระราชบัญญตัิสหกรณ์ 

ฉบับสมบูรณ์ 

(รวมฉบบัท่ี 1 พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบบัท่ี 2 พ.ศ. ๒๕๕๓) 

------------------------------------- 

       ( พระราชบัญญตัิสหกรณ์ทีน่ าเสนอนีเ้ป็นพระราชบัญญตัิสหกรณ์ฉบับสมบูรณ์  คือ รวมฉบับปี 

๒๕๔๒ (ฉบับที ่๑) และผลจากการแก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ทัง้น้ีบทบัญญติัทีใ่ช้ตัวอักษรตัว
เอนสีน ้ำเงิน คือส่วนทีม่ีกำรแก้ไขเพิม่เติมคร้ังล่ำสุดในปีพ.ศ.๒๕๕๓ และข้อความตัวเอนท่ีมี
เคร่ืองหมาย ** น าหน้า เป็นส่วนของการขยายความ) 

 --------------------------------------- 

พระราชบัญญตัิสหกรณ์ 

พ.ศ. 2542 

---------------- 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี 12 เมษายน พ.ศ.2542 

เป็นปีท่ี 54 ในรัชกาลปัจจุบนั 

---------------------------------------- 

พระราชบัญญตัิสหกรณ์ (ฉบับที่2) 

พ.ศ. 2553 

--------------- 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี  9 เมษายน พ.ศ.2553 

เป็นปีท่ี 65 ในรัชกาลปัจจุบนั 
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      พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศวา่ 

      โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์   

       พระราชบญัญติัมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของ บุคคล ซ่ึงมาตรา 
๒๙  ประกอบกบัตามมาตรา ๔๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัใหก้ระท าได ้ โดยอาศยั
อ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 

      มาตรา ๑ พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่ "พระราชบญัญติัสหกรณ์ ...“  ** (ฉบับท่ี ๑) พ.ศ.๒๕๔๒ 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓    

     มาตรา ๒ พระ ราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป ** 
(ฉบบัแกไ้ขปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวนัท่ี 21  เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓) 
      มาตรา ๓ ใหย้กเลิก 
(๑) พระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๑๑ 

(๒) ประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี ๑๔๐ ลงวนัท่ี ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๕ 

(๓) ประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี ๒๔๗ ลงวนัท่ี ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๕ 

(๔) พระราชบญัญติัสหกรณ์ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๒๔ 

      มาตรา ๔ ในพระราชบญัญติัน้ี 

"สหกรณ์" หมายความวา่ คณะบุคคลซ่ึงร่วมกนัด าเนินกิจการเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม โดย
ช่วยตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และไดจ้ดทะเบียนตามพระราชบญัญติัน้ี 

"สมาชิก" หมายความวา่ สมาชิกของสหกรณ์ หรือสมาชิกกลุ่มเกษตรกร 
"พนกังาน เจา้หนา้ท่ี" หมายความวา่ ผูซ่ึ้งรัฐมนตรีแต่งตั้งใหป้ฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 

"รัฐมนตรี" หมายความวา่ รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี   

 

      มาตรา ๕ ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี และใหมี้
อ านาจแต่งตั้งพนกังานเจา้หนา้ท่ี กบัออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 

      กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
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หมวด ๑ 
บททัว่ไป 

      มาตรา ๖  ถา้สหกรณ์เก่ียวขอ้งในกิจการใดท่ีกฎหมายก าหนดใหจ้ดทะเบียนส าหรับการไดม้า การ
จ าหน่าย การยกข้ึนเป็นขอ้ต่อสู้ หรือการยดึหน่วงซ่ึงกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพยห์รือทรัพยสิทธิ อนัเก่ียว 
กบัอสังหาริมทรัพย ์การจดทะเบียนเช่นวา่นั้น ใหไ้ดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียม 

 

      มาตรา ๗ หา้มมิใหผู้ใ้ดนอกจากสหกรณ์และสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ใชค้  าวา่ "สหกรณ์" 
เป็นช่ือหรือส่วนหน่ึงของช่ือในทางธุรกิจ 
 

      มาตรา ๘ ทุนกลางของบรรดาสหกรณ์ไม่จ  ากดัตามมาตรา ๖๑(๒) แห่งพระราชบญัญติัสหกรณ์  พ.ศ.
๒๕๑๑ ใหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์จดัการฝากไวท่ี้ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือฝากไวท่ี้สถาบนัการเงินอ่ืนใด  โดยไดรั้บความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ หรือลงทุนตามระเบียบท่ีกระทรวง เกษตรและ
สหกรณ์ก าหนด  ดอกผลท่ีเกิดข้ึนจากทุนกลางใหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอ านาจจ่ายขาดใหแ้ก่ 
สันนิบาตสหกรณ์ แห่งประเทศไทย เพื่อใชจ่้ายในกิจการตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา ๑๑๐ 
 

 

หมวด ๒ 

การก ากบัและส่งเสริมสหกรณ์ 

---------------------------- 

ส่วนที ่๑ 
คณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ 

      มาตรา ๙ ใหมี้คณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ ประกอบดว้ย รัฐมนตรี เป็นประธาน
กรรมการ ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองประธานกรรมการ ปลัด กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่คงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อธิบดีกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ผู้อ านวยการ
ส านักงบประมาณ ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ผู้จัดการใหญ่ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร ประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ผูแ้ทนสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทยซ่ึงเป็นกรรมการด าเนินการ ประธานกรรมการด าเนินการชุมนุมสหกรณ์ระดบัประเทศประเภท
ละหน่ึงคน ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดบัประเทศหน่ึงคน เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 
และผูท้รงคุณวฒิุซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกินหา้คนเป็นกรรมการ 
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      ใหอ้ธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นกรรมการและเลขานุการ ผูอ้  านวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย เป็นผูช่้วยเลขานุการ 

      ผูท้รงคุณวุฒิตามวรรคหน่ึง ใหค้ณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติซ่ึงเป็นกรรมการโดย
ต าแหน่ง คดัเลือกผูท่ี้มีความเช่ียวชาญเป็นท่ีประจกัษด์า้นการบริหารสหกรณ์ 

      มาตรา ๑๐ คณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ มีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

(๑) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในเร่ืองนโยบายและแนวทางในการพฒันาการสหกรณ์ ใหส้อดคลอ้ง
กบัภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

(๒) ก าหนดนโยบายและแผนพฒันาการสหกรณ์ ใหส้อดคลอ้งกบัระยะเวลาของแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

(๓) ก าหนดแนวทางในการส่งเสริมและสนบัสนุนการขยายธุรกิจและกิจการของสหกรณ์ รวมทั้งการ
ร่วมมือกบัภาคเอกชนใหมี้ส่วนในการพฒันาการสหกรณ์ 

(๔) ก าหนดแนวทางในการประสานงานระหวา่งส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจหรือภาคเอกชน เพื่อใหก้าร
ส่งเสริมสนบัสนุนกิจการของสหกรณ์ 

(๕) พิจารณาแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคตลอดจนขอ้ขดัขอ้งท่ีท าใหน้โยบายและแผนการพฒันาการสหกรณ์
ไม่อาจบรรลุเป้าหมาย 

(๖) พิจารณาเร่ืองอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัสหกรณ์ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

(๗) มีอ านาจและหนา้ท่ีตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี 

      มาตรา ๑๑ ใหก้รรมการซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งอยูใ่นต าแหน่งคราวละสองปี 

      ในกรณีมีการแต่งตั้งกรรมการในระหวา่งท่ีกรรมการซ่ึงแต่งตั้งไวแ้ลว้ยงัมี วาระอยูใ่นต าแหน่ง ไม่วา่
จะเป็นการแต่งตั้งเพิ่มข้ึนหรือแต่งตั้งซ่อม ใหผู้ไ้ดรั้บแต่งตั้งนั้นอยูใ่นต าแหน่งเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยูข่อง
กรรมการ ซ่ึงไดแ้ต่งตั้งไวแ้ลว้นั้น 

       มาตรา ๑๒ นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๑ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิพน้จาก
ต าแหน่งเม่ือ 
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 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 

 (๓) รัฐมนตรีให้ออก 

 (๔) เป็นบุคคลลม้ละลาย 
 (๕) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

 (๖) ไดรั้บโทษจ าคุกโดยค า พิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีไดก้ระท า
โดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 

      มาตรา ๑๓ การประชุมคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ย
กวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

      ในการประชุมคร้ังใดถา้ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือ ไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ ใหร้องประธาน
กรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการไม่มาประชุม
หรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

      การวนิิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก กรรมการคนหน่ึงใหมี้เสียงหน่ึงในการลงคะแนน 
ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

ในกรณีท่ีประธานออกเสียงช้ีขาด ตอ้งใหมี้บนัทึกเหตุผลทั้งสองฝ่ายไวด้ว้ย 

      มาตรา ๑๔ คณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือ 
ปฏิบติัการตามท่ีคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติมอบหมายได ้

การประชุมของคณะอนุกรรมการตามวรรคหน่ึงใหน้ ามาตรา ๑๓ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

  

ส่วนที ่๒ 

นายทะเบียนสหกรณ์ 

      มาตรา ๑๕ ใหอ้ธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นนายทะเบียนสหกรณ์ 

      ใหน้ายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้งขา้ราชการในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซ่ึงมีต าแหน่งไม่ต ่า
กวา่ผูอ้  านวยการกองหรือเทียบเท่าเป็นรองนายทะเบียน สหกรณ์ มีอ านาจหนา้ท่ีตามท่ีบญัญติัไวใ้น
พระราชบญัญติัน้ี หรือตามท่ีนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 

      การแต่งตั้งตามวรรคสองใหป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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      มาตรา ๑๖ ใหน้ายทะเบียนสหกรณ์มีอ านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 

(๑) รับจดทะเบียน ส่งเสริม ช่วยเหลือ แนะน า และก ากบัดูแลสหกรณ์ใหเ้ป็นไปตามบทแห่งพระราชบญัญติั
น้ีและกฎหมายอ่ืน 

(๒) ก าหนดระบบบญัชีและมาตรฐานการสอบบญัชีตลอดจนสมุดและแบบรายงานต่าง ๆท่ีสหกรณ์ตอ้งยืน่
ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ รวมทั้งแบบพิมพอ่ื์น ๆ ท่ีตอ้งใชใ้นการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี 

(๓) แต่งตั้งผูส้อบบญัชี ผูต้รวจการสหกรณ์ และผูช้  าระบญัชี 

(๔) ออกค าสั่งใหมี้การตรวจสอบ หรือไต่สวนเก่ียวกบัการจดัตั้งการด าเนินงาน หรือฐานะการเงินของ
สหกรณ์ 

(๕) สั่งใหร้ะงบัการด าเนินงานทั้งหมด หรือบางส่วนของสหกรณ์ หรือใหเ้ลิกสหกรณ์ ถา้เห็นวา่สหกรณ์
กระท าการ หรืองดเวน้กระท าการอนัอาจจะก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่สหกรณ์หรือสมาชิก 

(๖) ถอนช่ือสหกรณ์ออกจาก ทะเบียนสหกรณ์ 

(๗) จดัท ารายงานประจ าปีแยก ตามประเภทสหกรณ์เสนอต่อคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ 

(๘) ออกระเบียบ หรือค าสั่ง เพื่อใหมี้การปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี และเพื่อประโยชน์ในการด าเนิน
กิจการของสหกรณ์ 

(๙) กระท าการอ่ืนใดตามท่ี พระราชบญัญติัน้ีก าหนดใหเ้ป็นอ านาจหนา้ท่ีของนายทะเบียนสหกรณ์ หรือ
ตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย 

      บรรดาอ านาจของนายทะเบียนสหกรณ์ในการสั่ง การอนุญาต การอนุมติัหรือการด าเนินการอ่ืนใดตาม
พระราชบญัญติัน้ี นายทะเบียนสหกรณ์อาจมอบอ านาจให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผูต้รวจการสหกรณ์ หรือ
พนกังานเจา้หนา้ท่ีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายใหป้ฏิบติัการแทนได ้

      การมอบอ านาจตามวรรคสองใหป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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ส่วนที ่๓ 

การก ากบัดูแลสหกรณ์ 

      มาตรา ๑๗ นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผูต้รวจการสหกรณ์ ผูส้อบบญัชี หรือ
พนกังานเจา้หนา้ท่ีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนงัสือใหค้ณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ ผูต้รวจสอบกิจการ ผูจ้ดัการ เจา้หนา้ท่ีหรือเชิญสมาชิกของสหกรณ์มาช้ีแจงขอ้เทจ็จริง
เก่ียวกบักิจการของ สหกรณ์ หรือใหส่้งเอกสารเก่ียวกบัการด าเนินงาน หรือรายงานการประชุมของสหกรณ์
ได ้
      มาตรา ๑๘ เพื่อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี ใหน้ายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ 
ผูต้รวจการสหกรณ์ ผูส้อบบญัชี หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอ านาจเขา้ไป
ตรวจสอบในส านกังานของสหกรณ์ในระหวา่งเวลาท างานของสหกรณ์ได ้ และใหผู้ซ่ึ้งเก่ียวขอ้งอ านวย
ความสะดวกหรือช่วยเหลือ หรือให้ค  าช้ีแจงแก่ผูป้ฏิบติัการตามสมควร 
      ใหผู้ป้ฏิบติัการตามวรรคหน่ึง แสดงบตัรประจ าตวัต่อผูซ่ึ้งเก่ียวขอ้ง 

      บตัรประจ าตวัตามวรรคสอง ใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีรัฐมนตรีก าหนด 

      มาตรา ๑๙ ใหผู้ต้รวจการสหกรณ์มีอ านาจหนา้ท่ีตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ ตามท่ี
นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด เม่ือตรวจสอบแลว้ใหเ้สนอรายงานการตรวจสอบต่อนายทะเบียนสหกรณ์ 

       มาตรา ๒๐ ถา้ท่ีประชุมใหญ่หรือท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ลงมติอนัเป็นการ ฝ่าฝืน
กฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบของสหกรณ์ ระเบียบหรือค าสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์ ใหน้ายทะเบียน
สหกรณ์หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์มีอ านาจสั่งยบัย ั้งหรือเพิกถอน มตินั้นได ้

      มาตรา ๒๑ ในกรณีท่ีกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ท าใหส้หกรณ์เสียหาย ถา้สหกรณ์
ไม่ร้องทุกขห์รือฟ้องคดี ใหน้ายทะเบียนสหกรณ์หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ร้องทุกขห์รือฟ้องคดีแทน
สหกรณ์ ได ้ และใหพ้นกังานอยัการรับวา่ต่างใหส้หกรณ์ โดยใหส้หกรณ์เป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการ
ร้องทุกข ์ ฟ้องคดีหรือการวา่ต่างแก่นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ หรือพนกังานอยัการ
แลว้แต่กรณี 

      มาตรา ๒๒ ในกรณีท่ีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์กระท าการ หรืองดเวน้กระท าการในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีของตน จนท าใหเ้ส่ือมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก หรือสหกรณ์มีขอ้บกพร่อง
เก่ียวกบัการเงิน การบญัชี หรือกิจการหรือฐานะการเงิน ตามรายงานการสอบบญัชี หรือตามรายงานการ
ตรวจสอบ ใหน้ายทะเบียนสหกรณ์มีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนงัสือใหป้ฏิบติัการ ดงัต่อไปน้ี 

 (๑) ใหค้ณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์แกไ้ขขอ้บกพร่องตามวธีิการและระยะเวลาท่ีนายทะเบียน
สหกรณ์ก าหนด 
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 (๒) ใหค้ณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ระงบัการปฏิบติับางส่วนท่ีเป็นเหตุให้เกิดขอ้บกพร่อง
หรือเส่ือมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก 

 (๓) ใหค้ณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์หยดุปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นการชัว่คราว เพื่อแกไ้ขขอ้บกพร่อง
นั้นใหแ้ลว้เสร็จตามวธีิการและภายในระยะเวลาท่ีนาย ทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

 (๔) ใหค้ณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์พน้จากต าแหน่งทั้งคณะ หรือใหก้รรมการซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั
การนั้นพน้จากต าแหน่งกรรมการ 

       มาตรา ๒๓ สหกรณ์ใดจดทะเบียนจดัตั้งข้ึนยงัไม่เกินสามปีหรือมีผลการด าเนินงานขาดทุน ติดต่อกนั
เกินสองปี เม่ือสหกรณ์ร้องขอ หรือนายทะเบียนสหกรณ์ หรือคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติเห็น
วา่จ าเป็นตอ้งแกไ้ข นายทะเบียนสหกรณ์จะสั่งใหผู้ต้รวจการสหกรณ์หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีซ่ึงนาย 
ทะเบียนสหกรณ์มอบหมายเขา้ช่วยเหลือด าเนินกิจการของสหกรณ์นั้นทั้งหมด หรือบางส่วนก็ได ้
      การช่วยเหลือด าเนินกิจการของสหกรณ์ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ ก าหนด โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ 

      มาตรา ๒๔ ในกรณีท่ีนายทะเบียนสหกรณ์สั่งใหค้ณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์พน้จากต าแหน่ง ทั้ง
คณะ ใหน้ายทะเบียนสหกรณ์ตั้งคณะกรรมการชัว่คราว มีอ านาจหนา้ท่ีและสิทธิเช่นเดียวกบัคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ และใหอ้ยูใ่นต าแหน่งไม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวนันบัแต่วนัท่ีแต่งตั้ง 
      ก่อนท่ีจะพน้จากต าแหน่งใหค้ณะกรรมการชัว่คราวจดัใหมี้การประชุมใหญ่ เพื่อเลือกตั้งกรรมการข้ึน
ใหม่ทั้งคณะตามวธีิการท่ีก าหนดในขอ้บงัคบั 

      มาตรา ๒๕ ในกรณีท่ีนายทะเบียนสหกรณ์สั่งใหก้รรมการบางคนพน้จากต าแหน่ง ใหค้ณะกรรมการ 
ส่วนท่ีเหลือเรียกประชุมใหญ่เลือกตั้งผูเ้ป็นกรรมการแทนภายในเวลาสามสิบวนั นบัแต่วนัท่ีกรรมการพน้
จากต าแหน่ง ถา้มิไดเ้ลือกตั้งหรือเลือกตั้งผูเ้ป็นกรรมการไม่ไดต้ามก าหนดเวลาใหน้าย ทะเบียนสหกรณ์ตั้ง
สมาชิกเป็นกรรมการแทนในการน้ีใหผู้ซ่ึ้งไดรั้บเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งนั้นอยูใ่นต าแหน่งกรรกมารเท่ากบัวาระ
ท่ีเหลืออยูข่องผูซ่ึ้งตน แทน 

      มาตรา ๒๖ ค าสั่งใด ๆ ตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ ใหผู้มี้ส่วนไดเ้สีย
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติไดภ้ายในสาม สิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บทราบค าสั่ง 
     ค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติใหเ้ป็นท่ีสุด 
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ส่วนที ่๔ 

กองทุนพฒันาสหกรณ์ 

      มาตรา ๒๗ ใหจ้ดัตั้งกองทุนพฒันาสหกรณ์ข้ึนในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรียกโดยยอ่วา่ "กพส." 
เพื่อเป็นทุนส่งเสริมกิจการของสหกรณ์ ประกอบดว้ยเงินและทรัพยสิ์นตามมาตรา ๒๘ 

      มาตรา ๒๘ กพส. ประกอบดว้ย 
(๑) เงินอุดหนุนท่ีไดรั้บจากงบประมาณแผน่ดิน 

(๒) เงินและทรัพยสิ์นท่ีมีผูม้อบให้ 

(๓) เงินและทรัพยสิ์นท่ีตกเป็นของ กพส. 

(๔) เงินท่ีไดจ้ากการจ าหน่ายทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บมาตาม (๒) และ (๓) 

(๕) ดอกผล รายได ้หรือประโยชน์อ่ืนใดของ กพส. 

      เงินและทรัพยสิ์นของ กพส. ตามวรรคหน่ึงใหน้ าส่งเขา้บญัชี กพส. โดยไม่ตอ้งน าส่งคลงัเป็นรายได้
แผน่ดิน 

      มาตรา ๒๙ การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจดัหาผลประโยชน์ การจดัการ และการ
จ าหน่ายทรัพยสิ์นของ กพส. ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
พฒันาการ สหกรณ์แห่งชาติ 

       มาตรา ๓๐ ใหมี้คณะกรรมการบริหาร กพส. ประกอบดว้ย อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็น ประธาน
กรรมการ อธิบดีกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมปศุสัตว ์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
ผูแ้ทนกรมบญัชีกลาง ผูแ้ทนส านกังบประมาณ เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง กรรมการอ่ืนซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้ง
จากผูแ้ทนของสหกรณ์ประเภทละหน่ึงคนและผู ้แทนกลุ่มเกษตรกรหน่ึงคน เป็นกรรมการ 
      ใหร้องอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ซ่ึงอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์มอบหมาย เป็นกรรมการและ
เลขานุการ 

      การเลือกผูแ้ทนของสหกรณ์และผู้แทนกลุ่มเกษตรกรเพื่อใหรั้ฐมนตรีแต่งตั้งตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติก าหนด 

      ใหค้ณะกรรมการบริหาร กพส. มีอ านาจหนา้ท่ีบริหาร กพส. ตลอดจนตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผลงานของสหกรณ์ท่ีไดรั้บการส่งเสริมกิจการจาก กพส. ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในระเบียบกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
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      มาตรา ๓๑ ใหน้ าความในมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใชบ้งัคบัแก่การด ารงต าแหน่งของ
กรรมการบริหาร กพส. ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผูแ้ทนของสหกรณ์และผู้แทนกลุ่มเกษตรกร โดยอนุโลม 

      มาตรา ๓๒ ใหน้ าความในมาตรา ๑๓ มาใชบ้งัคบัแก่การประชุมของคณะกรรมการบริหาร กพส. โดย
อนุโลม 

  

หมวด ๓ 

สหกรณ์ 

  

ส่วนที ่๑ 
การจัดตั้งและการจดทะเบียนสหกรณ์ 

      มาตรา ๓๓ สหกรณ์จะตั้งข้ึนไดโ้ดยการจดทะเบียนตามพระราชบญัญติัน้ี และตอ้งมีวตัถุประสงค ์เพื่อ
ส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดา สมาชิก โดยวธีิช่วยตนเองและช่วยเหลือ ซ่ึงกนั
และกนัตามหลกัการสหกรณ์ และตอ้ง 
(๑) มีกิจการร่วมกนัตามประเภทของสหกรณ์ท่ีขอจดทะเบียน 

(๒) มีสมาชิกเป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 

(๓) มีทุนซ่ึงแบ่งเป็นหุน้มีมูลค่าเท่า ๆ กนั และสมาชิกแต่ละคนจะตอ้งถือหุ้นอยา่งนอ้ยหน่ึงหุน้ แต่ไม่เกิน
หน่ึงในหา้ของหุน้ท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

(๔) มีสมาชิกซ่ึงมีคุณสมบติัตามท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัภายใตบ้ทบญัญติัมาตรา ๔๓(๗) 

      ประเภทของสหกรณ์ท่ีจะรับจดทะเบียนใหก้ าหนดโดยกฎกระทรวง 

       มาตรา ๓๔ ผูซ่ึ้งประสงคจ์ะเป็นสมาชิกของสหกรณ์ท่ีจะขอจดัตั้งข้ึนตอ้งประชุมกนัเพื่อ คดัเลือกผู ้
ท่ีมาประชุมใหเ้ป็นคณะผูจ้ดัตั้งสหกรณ์จ านวนไม่นอ้ยกวา่สิบคน เพื่อด าเนินการจดัตั้งสหกรณ์ โดยใหค้ณะ
ผูจ้ดัตั้งสหกรณ์ด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี 

(๑) พิจารณาเลือกประเภทของสหกรณ์ท่ีจะจดัตั้งตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงและพิจารณาก าหนด
วตัถุประสงคข์องสหกรณ์ท่ีจะจดัตั้งนั้น 

(๒) ก าหนดแผนด าเนินการเก่ียวกบัธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์ท่ีจะจดัตั้งข้ึนตามหลกัเกณฑ ์และวธีิการ
ท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
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(๓) ท าบญัชีรายช่ือผูซ่ึ้งจะเป็นสมาชิกพร้อมดว้ยจ านวนหุ้นท่ีแต่ละคนจะถือเม่ือจดัตั้งสหกรณ์แลว้ 

(๔) ด าเนินการร่างขอ้บงัคบัภายใตบ้งัคบับทบญัญติัมาตรา ๔๓ และเสนอใหท่ี้ประชุมผูซ่ึ้งจะเป็นสมาชิก
พิจารณาก าหนดเป็นขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ท่ีจะจดัตั้งข้ึน 

      มาตรา ๓๕ การขอจดทะเบียนสหกรณ์ ใหค้ณะผูจ้ดัตั้งสหกรณ์ลงลายมือช่ือในค าขอจดทะเบียนตาม
แบบท่ีนายทะเบียน สหกรณ์ก าหนด ยืน่ต่อนายทะเบียนสหกรณ์พร้อมเอกสาร ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ส าเนารายงานการประชุมตามมาตรา ๓๔ จ านวนสองชุด 

(๒) แผนด าเนินการตามมาตรา ๓๔(๒) จ านวนสองชุด 

(๓) บญัชีรายช่ือผูซ่ึ้งจะเป็นสมาชิกพร้อมลายมือช่ือและจ านวนหุ้นท่ีแต่ละคนจะถือเม่ือจดัตั้งสหกรณ์แลว้
จ านวนสองชุด 

(๔) ขอ้บงัคบัตามมาตรา ๓๔(๔) จ านวนส่ีชุด 

       มาตรา ๓๖ นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีซ่ึงนายทะเบียน
สหกรณ์มอบหมาย มีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนงัสือใหบุ้คคลใด ๆ ซ่ึงเก่ียวขอ้งมาช้ีแจงขอ้เทจ็จริง หรือใหส่้ง
เอกสารมาเพื่อประกอบการพิจารณาเก่ียวกบัการรับจดทะเบียนสหกรณ์ได ้

      ในการพิจารณารายการท่ีเก่ียวกบัค าขอ หรือรายการในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ท่ีจะจดัตั้งข้ึน ถา้นาย
ทะเบียนสหกรณ์เห็นวา่รายการดงักล่าวไม่ถูกตอ้ง หรือยงัมิไดด้ าเนินการตามมาตรา ๓๔ นายทะเบียน
สหกรณ์มีอ านาจสั่งใหค้ณะผูจ้ดัตั้งสหกรณ์แกไ้ข หรือด าเนินการใหถู้กตอ้งได ้

      มาตรา ๓๗ เม่ือนายทะเบียนสหกรณ์พิจารณาแลว้เห็นวา่ สหกรณ์ตามท่ีขอจดทะเบียน มีวตัถุประสงค์
ตามมาตรา ๓๓ ค าขอจดทะเบียนมีเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามมาตรา ๓๕ และการจดัตั้งสหกรณ์ตามท่ีขอ
จดทะเบียนจะไม่เสียหายแก่ระบบสหกรณ์ใหน้าย ทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนและออกใบส าคญัรับจด
ทะเบียนใหแ้ก่สหกรณ์นั้น 

      ใหส้หกรณ์ท่ีไดจ้ดทะเบียนแลว้มีฐานะเป็นนิติบุคคล 

      มาตรา ๓๘ ในกรณีท่ีนายทะเบียนสหกรณ์มีค าสั่งไม่รับจดทะเบียนใหแ้จง้ค าสั่งพร้อมดว้ยเหตุผลเป็น
หนงัสือไปยงัคณะผูจ้ดัตั้งสหกรณ์โดยไม่ชกัชา้ 
      คณะผูจ้ดัตั้งสหกรณ์มีสิทธิยืน่ค  าอุทธรณ์ค าสั่งไม่รับจดทะเบียนต่อคณะ กรรมการพฒันาการสหกรณ์
แห่งชาติโดยยืน่ค  าอุทธรณ์ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในหก สิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค าสั่ง 
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      ค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติใหเ้ป็นท่ีสุด 

      มาตรา ๓๙ เม่ือนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนสหกรณ์แลว้ ใหค้ณะผูจ้ดัตั้งสหกรณ์ มีอ านาจ
หนา้ท่ีและสิทธิเช่นเดียวกบัคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์นั้นจนกวา่จะ มีการเลือกตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ตามมาตรา ๔๐ 

      ใหผู้ซ่ึ้งมีช่ืออยูใ่นบญัชีรายช่ือผูจ้ะเป็นสมาชิกตามมาตรา ๓๔(๓) เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่วนัท่ีนาย
ทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนสหกรณ์และได ้ช าระค่าหุ้นตามจ านวนท่ีจะถือครบถว้นแลว้ 

      ในกรณีท่ีมีผูข้อเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ภายหลงัวนัท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ รับจดทะเบียนสหกรณ์ ให้
ถือวา่เป็นสมาชิกเม่ือไดช้ าระค่าหุน้ตามจ านวนท่ีจะถือครบถว้นแลว้ 

      มาตรา ๔๐ ใหค้ณะผูจ้ดัตั้งสหกรณ์นดัสมาชิกมาประชุมกนัเป็นการประชุมใหญ่สามญัคร้ังแรก ภายใน
เกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีจดทะเบียนสหกรณ์ เพื่อตั้งคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์และมอบหมายการทั้งปวง
ใหแ้ก่คณะกรรมการ ด าเนินการสหกรณ์ 

      มาตรา ๔๑ ใหน้ายทะเบียนสหกรณ์ประกาศก าหนดประเภทของสหกรณ์ท่ีสามารถรับสมาชิกสมทบ
ได ้
      คุณสมบติั วธีิรับสมคัร และการขาดจากสมาชิกภาพ ตลอดจนสิทธิและหนา้ท่ีของสมาชิกสมทบ ให้
เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบั 

      หา้มมิใหส้หกรณ์ใหสิ้ทธิแก่สมาชิกสมทบในการนบัช่ือของสมาชิกสมทบเขา้เป็น องคป์ระชุม ในการ
ประชุมใหญ่ การออกเสียงในเร่ืองใด ๆ หรือเป็นกรรมการด าเนินการ 

       มาตรา ๔๒ ในการช าระค่าหุน้ สมาชิกจะน าค่าหุ้นหกักลบลบหน้ีกบัสหกรณ์ไม่ไดแ้ละสมาชิกมี
ความรับผดิเพียง ไม่เกินจ านวนเงินค่าหุน้ท่ียงัส่งใชไ้ม่ครบมูลค่าหุน้ท่ีตนถือ 
       ในระหวา่งท่ีสมาชิกภาพของสมาชิกยงัไม่ส้ินสุดลง หา้มมิใหเ้จา้หน้ีของสมาชิกใชสิ้ทธิเรียกร้องหรือ
อายดัค่าหุน้ของสมาชิกผูน้ั้น และ เม่ือสมาชิกภาพของสมาชิกส้ินสุดลง สหกรณ์มีสิทธ์ิน าเงินตามมลูค่าหุ้น
ท่ีสมาชิกมีอยู่มาหักกลบลบหนีท่ี้สมาชิก ผกูพันต้องช าระหนีแ้ก่สหกรณ์ได้ และให้สหกรณ์มีสถานะเป็น
เจ้าหนีบุ้ริมสิทธิพิเศษเหนือเงินค่าหุ้นนั้น 

        มำตรำ ๔๒/๑ เม่ือสมาชิกได้ท าความยินยอมเป็นหนังสือไว้กับสหกรณ์ ให้ผู้บังคับบัญชาใน
หน่วยงานของรัฐ หรือนายจ้างในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีสมาชิกปฏิบัติหน้าท่ีอยู่หัก
เงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือเงินอ่ืนใด ท่ีถึงก าหนดจ่ายแก่สมาชิกนั้น เพ่ือช าระหนีห้รือภาระผกูพันอ่ืนท่ีมีต่อ
สหกรณ์ ให้แก่สหกรณ์ตามจ านวนท่ีสหกรณ์แจ้งไป ให้หน่วยงานนั้นหักเงินดังกล่าวและส่งเงินท่ีหักไว้นั้น
ให้แก่สมาชิกโดยพลัน 
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       การแสดงเจตนายินยอมตามวรรคหน่ึง มิอาจจะถอนคืนได้ เว้นแต่สหกรณ์จะให้ความยินยอม 

การ หักเงินตามวรรคหน่ึง ต้องหักให้สหกรณ์เป็นล าดับแรก ถดัจากหนีภ้าษีอากรและการหักเงินเข้ากองทุน
ท่ีสมาชิกต้องถกูหักตามกฎหมายว่า ด้วยกองทุนบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนส ารอง
เลีย้งชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม 

       มำตรำ ๔๒/๒ สมาชิกอาจท าหนังสือตั้งบุคคลหน่ึงหรือหลายคนเป็นผู้ รับโอนประโยชน์ในเงินค่า 
หุ้น เงินฝาก หรือเงินอ่ืนใดจากสหกรณ์เม่ือตนถึงแก่ความตาย โดยมอบไว้ให้แก่สหกรณ์เป็นหลักฐาน 

  

  

ส่วนที ่๒ 

ข้อบังคับและการแก้ไขเพิม่เติม 

      มาตรา ๔๓ ขอ้บงัคบัของสหกรณ์อยา่งนอ้ยตอ้งมีรายการ ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ช่ือสหกรณ์ ซ่ึงตอ้งมีค าวา่ "จ ากดั" อยูท่า้ยช่ือ 

(๒) ประเภทของสหกรณ์ 

(๓) วตัถุประสงค ์

(๔) ท่ีตั้งส านกังานใหญ่และท่ีตั้งส านกังานสาขา 

(๕) ทุนซ่ึงแบ่งเป็นหุ้น มูลค่าของหุน้ การช าระค่าหุ้นดว้ยเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืน การขาย และการโอนหุน้ 
ตลอดจนการจ่ายคืนค่าหุน้ 

(๖) ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการด าเนินงาน การบญัชี และการเงินของสหกรณ์ 

(๗) คุณสมบติัของสมาชิก วิธีรับสมาชิก การขาดจากสมาชิกภาพ ตลอดจนสิทธิหนา้ท่ีของสมาชิก 

(๘) ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการประชุมใหญ่ 

(๙) การเลือกตั้ง การด ารงต าแหน่ง การพน้จากต าแหน่งและการประชุมของคณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ 

(๑๐) การแต่งตั้ง การด ารงต าแหน่ง การพน้จากต าแหน่ง การก าหนดอ านาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของ
ผูจ้ดัการ 
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       มาตรา ๔๔ การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั จะกระท าไดก้็แต่โดยมติของท่ีประชุมใหญ่ และตอ้งน า
ขอ้บงัคบัท่ีไดแ้กไ้ขเพิ่มเติมไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภาย ในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีท่ีประชุม
ใหญ่ลงมติ เม่ือนายทะเบียนสหกรณ์ไดจ้ดทะเบียนแลว้ ใหมี้ผลใชบ้งัคบัได ้
       ในกรณีท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัโดยการเปล่ียนช่ือสหกรณ์ ใหส้หกรณ์คืนใบส าคญัรับจด
ทะเบียน และใหน้ายทะเบียนสหกรณ์ออกใบส าคญัรับจดทะเบียนการเปล่ียนช่ือให้แก่สหกรณ์ ดว้ย 

      การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัและการเปล่ียนช่ือของสหกรณ์นั้น ยอ่มไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิ หรือ
ความรับผดิใด ๆ ของสหกรณ์ 

      ใหน้ าความในมาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ มาใชบ้งัคบัแก่การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัโดย
อนุโลม 

      มาตรา ๔๕ ในกรณีมีปัญหาเก่ียวกบัการตีความในขอ้บงัคบั ใหส้หกรณ์ขอค าวนิิจฉยัจากนายทะเบียน
สหกรณ์ และใหส้หกรณ์ถือปฏิบติัตามค าวนิิจฉยันั้น 

  

ส่วนที ่๓ 

การด าเนินงานของสหกรณ์ 

      มาตรา ๔๖ เพื่อปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ใหส้หกรณ์มีอ านาจกระท าการ ดงัต่อไปน้ีได ้

(๑) ด าเนินธุรกิจ การผลิต การคา้ การบริการ และอุตสาหกรรม เพื่อประโยชน์ของสมาชิก 

(๒) ใหส้วสัดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว 

(๓) ใหค้วามช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก 

(๔) ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวชิาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ หรือบุคคลอ่ืนใด 

(๕) รับฝากเงินประเภทออมทรัพยห์รือประเภทประจ าจากสมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืน หรือสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ซ่ึงมีสมาชิกของสมาคมนั้นไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงเป็นสมาชิกของสหกรณ์ผู้ รับฝากเงิน ทั้งน้ีตาม
ระเบียบของสหกรณ์ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

(๖) ใหกู้ ้ใหสิ้นเช่ือ ใหย้มื ใหเ้ช่า ใหเ้ช่าซ้ือ โอน รับจ านองหรือรับจ าน า ซ่ึงทรัพยสิ์นแก่สมาชิกหรือของ
สมาชิก 

(๗) จดัใหไ้ดม้า ซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิหรือทรัพยสิทธิ ครอบครอง กู ้ยมื เช่า เช่าซ้ือ รับโอนสิทธิการเช่าหรือ
สิทธิการเช่าซ้ือ จ านอง หรือจ าน า ขาย หรือจ าหน่ายดว้ยวิธีอ่ืนใดซ่ึงทรัพยสิ์น 
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(๘) ใหส้หกรณ์อ่ืนกูย้มืเงินไดต้ามระเบียบของสหกรณ์ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

(๙) ด าเนินกิจการอยา่งอ่ืนบรรดาท่ีเก่ียวกบั หรือเน่ืองในการจดัใหส้ าเร็จตามวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 

       มาตรา ๔๗ การกูย้มืเงินหรือการค ้าประกนัของสหกรณ์ จะตอ้งจ ากดัอยูภ่ายในวงเงินท่ีนายทะเบียน
สหกรณ์เห็นชอบ 

      มาตรา ๔๘ ใหส้หกรณ์ด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่องตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
      มาตรา ๔๙ การรับเงินอุดหนุน หรือทรัพยสิ์นจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศหรือบุคคล
อ่ืนใด ถา้การให้เงินอุดหนุนหรือทรัพยสิ์นนั้น ก าหนดไวเ้พื่อการใดใหใ้ชเ้พื่อการนั้น แต่ถา้มิไดก้ าหนดไว ้
ใหจ้ดัสรรเงินอุดหนุนหรือทรัพยสิ์นนั้นเป็นทุนส ารองของสหกรณ์ 

      มาตรา ๕๐ ใหส้หกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ประกอบดว้ย ประธานกรรมการหน่ึงคน 
และกรรมการอ่ืนอีกไม่เกินสิบส่ีคนซ่ึงท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก 
      คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ มีวาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละสองปีนบัแต่วนัเลือกตั้ง ในวาระ
เร่ิมแรกเม่ือครบหน่ึงปีนบัแต่วนัเลือกตั้ง ใหก้รรมการด าเนินการสหกรณ์ออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหน่ึง
ในสองของกรรมการ ด าเนินการสหกรณ์ทั้งหมดโดยวธีิจบัฉลาก และใหถื้อวา่เป็นการพน้จากต าแหน่งตาม
วาระ 

      กรรมการด าเนินการสหกรณ์ ซ่ึงพน้จากต าแหน่งอาจไดรั้บเลือกตั้งอีกได ้แต่ตอ้งไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกนั 

ใน กรณีท่ีมีการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการสหกรณ์แทนต าแหน่งท่ีวา่งให ้กรรมการ ด าเนินการสหกรณ์ท่ี
ไดรั้บเลือกตั้งอยูใ่นต าแหน่งเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยูข่อง ผูท่ี้ตนแทน 

       มาตรา ๕๑ ใหค้ณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เป็นผูด้  าเนินกิจการ และเป็นผูแ้ทนสหกรณ์ในกิจการ
อนัเก่ียวกบับุคคลภายนอก เพื่อการน้ีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์จะมอบหมายใหก้รรมการคนหน่ึง
หรือหลายคน หรือผูจ้ดัการท าการแทนก็ได ้

      มาตรา ๕๒ หา้มมิใหบุ้คคลซ่ึงมีลกัษณะดงัต่อไปน้ีเป็นหรือท าหนา้ท่ีกรรมการหรือผูจ้ดัการ 
(๑) เคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๒) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องคก์ารหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ฐานทุจริต
ต่อหนา้ท่ี 
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(๓) เคยถูกใหพ้น้จากต าแหน่งกรรมการหรือมีค าวนิิจฉยัเป็นท่ีสุดใหพ้น้จากต าแหน่งกรรมการตามมาตรา 
๒๒(๔) 

(๔) เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติใหถ้อดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหนา้ท่ี 

      มาตรา ๕๓ ใหส้หกรณ์มีผูต้รวจสอบกิจการ ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก 
เพื่อด าเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์แลว้ท ารายงานเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ 

      จ านวนผูต้รวจสอบกิจการตามวรรคหน่ึง ใหเ้ป็นไปตามท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

      มาตรา ๕๔ ใหค้ณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่สามญัปีละหน่ึงคร้ังภายในหน่ึงร้อย
หา้สิบวนันบัแต่วนัส้ินปีทางบญัชีของสหกรณ์นั้น 

      มาตรา ๕๖ สหกรณ์ใดมีสมาชิกเกินกวา่หา้ร้อยคน จะก าหนดในขอ้บงัคบัใหมี้การประชุมใหญ่โดย
ผูแ้ทนสมาชิกก็ได ้จ  านวนผูแ้ทนสมาชิกจะมีนอ้ยกวา่หน่ึงร้อยคนไม่ได ้

      วธีิการเลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิก จ านวนผูแ้ทนสมาชิกและการด ารงต าแหน่งให้เป็นไปตามท่ีก าหนดใน
ขอ้บงัคบั 

      มาตรา ๕๗ การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ตอ้งมีสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวน 
สมาชิกทั้งหมดหรือไม่นอ้ยกวา่หน่ึงร้อยคนในกรณีเป็นการประชุมใหญ่โดยผูแ้ทน สมาชิก ตอ้งมีผูแ้ทน
สมาชิกมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูแ้ทนสมาชิกทั้ง หมดหรือไม่นอ้ยกวา่หน่ึงร้อยคน จึงจะ
เป็นองคป์ระชุม 

      ในการประชุมใหญ่ สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกจะมอบอ านาจใหผู้อ่ื้นมาประชุมแทนตนไม่ได ้

      มาตรา ๕๘ ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ถา้สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกแลว้แต่กรณี มาประชุมไม่
ครบองคป์ระชุม ใหน้ดัประชุมใหญ่อีกคร้ังหน่ึงภายในสิบส่ีวนันบัแต่วนัท่ีนดัประชุมใหญ่ คร้ังแรก ในการ
ประชุมคร้ังหลงัน้ี ถา้มิใช่การประชุมใหญ่วสิามญัท่ีสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกร้องขอใหเ้รียก ประชุมแลว้ 
เม่ือมีสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิก แลว้แต่กรณีมาประชุมไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสิบของจ านวนสมาชิกหรือผูแ้ทน
สมาชิก ทั้งหมด หรือไม่นอ้ยกวา่สามสิบคน ก็ใหถื้อวา่เป็นองคป์ระชุม 

      มาตรา ๕๙ สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกคนหน่ึงใหมี้เสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั 
ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด การวนิิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมใหญ่ให้
ถือเสียงขา้งมาก เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนสมาชิกหรือผูแ้ทน
สมาชิกซ่ึงมาประชุม 
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(๑) การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั 

(๒) การควบสหกรณ์ 

(๓) การแยกสหกรณ์ 

(๔) การเลิกสหกรณ์ 

(๕) การอ่ืนใดท่ีขอ้บงัคบัก าหนดใหใ้ชเ้สียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกซ่ึง
มาประชุม 

      มาตรา ๖๐ ในการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ ใหจ้ดัสรรเป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ
สิบของก าไรสุทธิ และเป็นค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามอัตราท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง แต่ตอ้งไม่เกินร้อยละหา้ของก าไรสุทธิ 
      ก าไรสุทธิประจ าปีท่ีเหลือจากการจดัสรรเป็นทุนส ารองและค่าบ ารุงสันนิบาต สหกรณ์แห่งประเทศ
ไทย ท่ีประชุมใหญ่อาจจดัสรรไดภ้ายใตข้อ้บงัคบั ดงัต่อไปน้ี 

(๑) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นท่ีช าระแลว้ แต่ตอ้งไม่เกินอตัราท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ส าหรับสหกรณ์แต่
ละประเภท 

(๒) จ่ายเป็นเงินเฉล่ียคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจท่ีสมาชิกไดท้  าไวก้บัสหกรณ์ในระหวา่งปี 

(๓) จ่ายเป็นเงินโบนสัแก่กรรมการและเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ 

(๔) จ่ายเป็นทุนสะสมไว ้เพื่อด าเนินการอยา่งหน่ึงอยา่งใดของสหกรณ์ตามท่ีก าหนดในขอ้บงัคบั 

      มาตรา ๖๑ ทุนส ารองตามมาตรา ๖๐ วรรคหน่ึง จะถอนจากบญัชีทุนส ารองไดเ้พื่อชดเชยการขาดทุน
หรือเพื่อจดัสรรเขา้บญัชีเงิน ส ารองใหแ้ก่สหกรณ์ใหม่ท่ีไดจ้ดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิมตามมาตรา 
๑๐๐ 
      มาตรา ๖๒ เงินของสหกรณ์นั้น สหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได ้ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ฝากในชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน 

(๒) ฝากในธนาคาร หรือฝากในสถาบนัการเงินท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่
สหกรณ์ 
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(๓) ซ้ือหลกัทรัพยข์องรัฐบาลหรือรัฐวสิาหกิจ 

(๔) ซ้ือหุ้นของธนาคารท่ีวตัถุประสงคเ์พื่อใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 

(๕) ซ้ือหุน้ของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน 

(๖) ซ้ือหุน้ของสถาบนัท่ีประกอบธุรกิจอนัท าใหเ้กิดความสะดวกหรือส่งเสริมความ เจริญแก่กิจการของ
สหกรณ์โดยไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

(๗) ฝากหรือลงทุนอยา่งอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติก าหนด 

      มาตรา ๖๓ ใหส้หกรณ์ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการขายหรือแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรท่ี สมาชิกผลิต
ข้ึน พิจารณาซ้ือหรือรวบรวมผลิตผลจากสมาชิกก่อนผูอ่ื้น 

      มาตรา ๖๔ ใหส้หกรณ์จดัท าทะเบียน ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ทะเบียนสมาชิกซ่ึงอยา่งนอ้ยตอ้งมีรายการ 

(ก) ช่ือ ประเภท และท่ีตั้งส านกังานของสหกรณ์ 

(ข) ช่ือ สัญชาติ และท่ีอยูข่องสมาชิก 

(ค) วนัท่ีเขา้เป็นสมาชิก 

(๒) ทะเบียนหุน้ซ่ึงอยา่งนอ้ยตอ้งมีรายการ 

(ก) ช่ือ ประเภท และท่ีตั้งส านกังานของสหกรณ์ 

(ข) ช่ือของสมาชิกซ่ึงถือหุน้ มูลค่าหุน้ จ  านวนหุน้ และเงินค่าหุน้ท่ีช าระแลว้ 

(ค) วนัท่ีถือหุน้ 

      ใหส้หกรณ์เก็บรักษาทะเบียนตาม (๑) และ (๒) ไวท่ี้ส านกังานของสหกรณ์และใหส่้งส าเนาทะเบียน
นั้นแก่นายทะเบียนสหกรณ์ภายใน เกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีจดทะเบียน 

      ใหส้หกรณ์รายงานการเปล่ียนแปลงรายการในทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวนันบั
แต่วนัส้ินปีทางบญัชีของสหกรณ์ 
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      มาตรา ๖๕ ใหส้หกรณ์จดัใหมี้การท าบญัชีตามแบบและรายการท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดใหถู้ก 
ตอ้งตามความเป็นจริง และเก็บรักษาบญัชีและเอกสารประกอบการลงบญัชีไวท่ี้ส านกังานสหกรณ์ภายใน
ระยะ เวลาท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

      เม่ือมีเหตุตอ้งบนัทึกรายการในบญัชีเก่ียวกบักระแสเงินสดของสหกรณ์ใหบ้นัทึก รายการในวนัท่ีเกิด
เหตุนั้น ส าหรับเหตุอ่ืนท่ีไม่เก่ียวกบักระแสเงินสด ใหบ้นัทึกรายการในสมุดบญัชีภายในสามวนันบัแต่วนัท่ี
มีเหตุอนัจะตอ้งบนัทึก รายการนั้น 

      การลงรายการบญัชีตอ้งมีเอกสารประกอบการลงบญัชีท่ีสมบูรณ์โดยครบถว้น 

      มาตรา ๖๖ ใหส้หกรณ์จดัท างบดุลอยา่งนอ้ยคร้ังหน่ึงทุกรอบสิบสองเดือนอนัจดัวา่เป็นรอบปีทางบญัชี
ของสหกรณ์ 

      งบดุลนั้นตอ้งมีรายการแสดงสินทรัพย ์หน้ีสิน และทุนของสหกรณ์ กบัทั้งบญัชีก าไรขาดทุนตามแบบ
ท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

      งบดุลนั้นตอ้งท าใหแ้ลว้เสร็จและใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้น าเสนอเพื่อ อนุมติัในท่ีประชุมใหญ่
ของสหกรณ์ภายในหน่ึงร้อยหา้สิบวนันบัแต่วนัส้ินปีทาง บญัชี 

      มาตรา ๖๗ ใหส้หกรณ์จดัท ารายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์เสนอต่อท่ีประชุม 
ใหญ่ในคราวท่ีเสนองบดุล และใหส่้งส าเนารายงานประจ าปีกบังบดุลไปยงันายทะเบียนสหกรณ์ภายใน
สามสิบวนั นบัแต่วนัท่ีมีการประชุม 

       มาตรา ๖๘ ใหส้หกรณ์เก็บรักษารายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์และงบดุล 
พร้อมทั้งขอ้บงัคบัและกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์ไวท่ี้ส านกังานของสหกรณ์เพื่อให ้สมาชิกขอตรวจดูได ้

  

ส่วนที๔่ 

การสอบบัญชี 

       มาตรา๖๙ใหน้ายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้งผูส้อบบญัชี เพื่อตรวจสอบบญัชีของสหกรณ์ 

      การตรวจสอบบญัชีนั้น ใหป้ฏิบติัตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปและตามระเบียบท่ีนาย
ทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
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ส่วนที ่๕ 

การเลกิสหกรณ์ 

      มาตรา ๗๐ สหกรณ์ยอ่มเลิกดว้ยเหตุหน่ึงเหตุใด ดงัต่อไปน้ี 

(๑) มีเหตุตามท่ีก าหนดในขอ้บงัคบั 

(๒) สหกรณ์มีจ านวนสมาชิกนอ้ยกวา่สิบคน 

(๓) ท่ีประชุมใหญ่ลงมติใหเ้ลิก 

(๔) ลม้ละลาย 

(๕) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งใหเ้ลิกตามมาตรา ๗๑ 

      ใหส้หกรณ์ท่ีเลิกตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) แจง้ให้นายทะเบียนสหกรณ์ทราบภายในสิบหา้วนันบัแต่
วนัท่ีเลิก 

      ใหน้ายทะเบียนสหกรณ์ปิดประกาศการเลิกสหกรณ์ไวท่ี้ส านกังานของสหกรณ์ท่ีท าการ สหกรณ์
อ าเภอ หรือหน่วยส่งเสริมสหกรณ์ และท่ีวา่การอ าเภอหรือส านกังานเขตแห่งทอ้งท่ีท่ีสหกรณ์นั้นตั้งอยู ่

      มาตรา ๗๑ นายทะเบียนสหกรณ์มีอ านาจสั่งเลิกสหกรณ์ไดเ้ม่ือปรากฏวา่ 
(๑) สหกรณ์ไม่เร่ิมด าเนินกิจการภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีจดทะเบียน หรือหยดุด าเนินกิจการติดต่อกนัเป็น
เวลาสองปีนบัแต่วนัท่ีหยดุด าเนินกิจการ 

(๒) สหกรณ์ไม่ส่งส าเนางบดุลและรายงานประจ าปีต่อนายทะเบียนสหกรณ์เป็นเวลาสามปีติดต่อกนั 

(๓) สหกรณ์ไม่อาจด าเนินกิจการใหเ้ป็นผลดี หรือการด าเนินกิจการของสหกรณ์ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
สหกรณ์ หรือประโยชน์ส่วนรวม 

      มาตรา ๗๒ สหกรณ์ท่ีถูกสั่งเลิกตามมาตรา ๗๑ มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์
แห่งชาติ โดยท าเป็นหนงัสือยืน่ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บ ค าสั่ง และให้
นายทะเบียนสหกรณ์ส่งค าอุทธรณ์ต่อไปยงัคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่ง ชาติโดยไม่ชกัชา้ 
      ค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติใหเ้ป็นท่ีสุด 

      มาตรา ๗๓ เม่ือสหกรณ์ใดเลิกไปดว้ยเหตุหน่ึงเหตุใดตามท่ีระบุไวใ้นมาตรา ๗๐ ใหจ้ดัการช าระบญัชี
ตามบทบญัญติัในหมวด ๔ วา่ดว้ยการช าระบญัชี 
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หมวด ๔ 

การช าระบัญชี 

      มาตรา ๗๔ การช าระบญัชีสหกรณ์ท่ีลม้ละลายนั้น ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยลม้ละลาย 
      มาตรา ๗๕ การช าระบญัชีสหกรณ์ท่ีเลิกเพราะเหตุอ่ืน นอกจากลม้ละลายใหท่ี้ประชุมใหญ่เลือกตั้งผู ้
ช าระบญัชีโดยไดรั้บความเห็นชอบ จากนายทะเบียนสหกรณ์ข้ึนท าการช าระบญัชีสหกรณ์ภายในสามสิบวนั
นบัแต่วนัท่ี เลิกสหกรณ์ หรือนบัแต่วนัท่ีคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติมีค าสั่งใหย้กอุทธรณ์แลว้ 
แต่กรณี 

      ในกรณีท่ีท่ีประชุมใหญ่ไม่เลือกตั้งผูช้  าระบญัชีภายในก าหนดเวลาดงักล่าว หรือนายทะเบียนสหกรณ์ 
ไม่ใหค้วามเห็นชอบในการเลือกตั้งผูช้  าระบญัชี ใหน้ายทะเบียนสหกรณ์ตั้งผูช้  าระบญัชีข้ึนท าการช าระบญัชี
สหกรณ์ได ้

      เม่ือนายทะเบียนสหกรณ์เห็นสมควรหรือเม่ือสมาชิกมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่สองในสาม ของสมาชิก
ทั้งหมดร้องขอต่อนายทะเบียนสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์จะแต่งตั้งผูช้  าระบญัชีคนใหม่แทนผูช้  าระบญัชี
ซ่ึงไดรั้บ เลือกตั้งหรือซ่ึงไดต้ั้งไวก้็ได ้

      ใหน้ายทะเบียนสหกรณ์จดทะเบียนผูช้  าระบญัชีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์ใหค้วามเห็น ชอบตามวรรค
หน่ึง หรือผูช้  าระบญัชีซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งตามวรรคสองหรือวรรคสาม และใหปิ้ดประกาศช่ือผูช้  าระบญัชีไวท่ี้
ส านกังานของสหกรณ์นั้น ส านกังานสหกรณ์อ าเภอหรือหน่วยส่งเสริมสหกรณ์ และท่ีวา่การอ าเภอหรือ
ส านกังานเขตแห่งทอ้งท่ีท่ีสหกรณ์นั้นตั้งอยูภ่ายในสิบ ส่ีวนันบัแต่วนัท่ีจดทะเบียนผูช้  าระบญัชี 

      ผูช้  าระบญัชีอาจไดรั้บค่าตอบแทนตามท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

      มาตรา ๗๖ สหกรณ์นั้นแมจ้ะไดเ้ลิกไปแลว้ก็ใหพ้ึงถือวา่ยงัคงด ารงอยูต่ราบเท่าเวลาท่ีจ าเป็นเพื่อการ
ช าระบญัชี 

      มาตรา ๗๗ ใหผู้ช้  าระบญัชีมีหนา้ท่ีช าระสะสางกิจการของสหกรณ์ จดัการช าระหน้ีและจ าหน่าย
ทรัพยสิ์นของสหกรณ์นั้นให้เสร็จไป 

      มาตรา ๗๘ เม่ือสหกรณ์เลิก ใหค้ณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์และเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์มีหนา้ท่ี
จดัการรักษา ทรัพยสิ์นทั้งหมดของสหกรณ์ไวจ้นกวา่ผูช้  าระบญัชีจะเรียกใหส่้งมอบ 

      ผูช้  าระบญัชีจะเรียกให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์หรือเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ ส่งมอบทรัพยสิ์น
ตามวรรคหน่ึงพร้อมดว้ยสมุดบญัชี เอกสาร และส่ิงอ่ืนเม่ือใดก็ได ้

      มาตรา ๗๙ ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีนายทะเบียนสหกรณ์จดทะเบียนผูช้  าระบญัชีใหผู้ ้ช าระบญัชี
ประกาศโฆษณาทางหนงัสือพิมพร์ายวนัอยา่งนอ้ยสองวนัติดต่อกนั หรือประกาศโฆษณาทางอ่ืนวา่สหกรณ์
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ไดเ้ลิก และแจง้เป็นหนงัสือไปยงัเจา้หน้ีทุกคน ซ่ึงมีช่ือปรากฏในสมุดบญัชี เอกสารของสหกรณ์หรือปรากฏ
จากทางอ่ืน เพื่อใหท้ราบวา่สหกรณ์นั้นเลิก และใหเ้จา้หน้ียืน่ค  าทวงหน้ีแก่ผูช้  าระบญัชี 

      มาตรา ๘๐ ผูช้  าระบญัชีตอ้งท างบดุลของสหกรณ์โดยไม่ชกัชา้ และใหน้ายทะเบียนสหกรณ์ตั้งผูส้อบ
บญัชีเพื่อตรวจสอบงบดุลนั้น 

      เม่ือผูส้อบบญัชีรับรองงบดุลแลว้ ใหผู้ช้  าระบญัชีเสนองบดุลต่อท่ีประชุมใหญ่เพื่ออนุมติัแลว้เสนองบ
ดุลนั้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์ 

      ในกรณีท่ีการประชุมใหญ่ไม่ครบองคป์ระชุม ใหผู้ช้  าระบญัชีเสนองบดุลต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อ
อนุมติั 

      มาตรา ๘๑ ผูช้  าระบญัชีมีอ านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ด าเนินกิจการของสหกรณ์เท่าท่ีจ  าเป็นเพื่อระวงัรักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์ในระหวา่งท่ียงัช าระ
บญัชีไม่เสร็จ 

(๒) ด าเนินกิจการของสหกรณ์เท่าท่ีจ  าเป็นเพื่อช าระสะสางกิจการใหเ้สร็จไปดว้ยดี 

(๓) เรียกประชุมใหญ่ 

(๔) ด าเนินการทั้งปวงเก่ียวกบัคดีแพง่หรือคดีอาญา และประนีประนอมยอมความในเร่ืองใด ๆในนามของ
สหกรณ์ 

(๕) จ าหน่ายทรัพยสิ์นของสหกรณ์ 

(๖) เรียกใหส้มาชิกหรือทายาทของสมาชิกผูต้ายช าระค่าหุน้ท่ียงัช าระไม่ครบมูลค่าของหุน้ทั้งหมด 

(๗) ร้องขอต่อศาลเพื่อสั่งให้สหกรณ์ลม้ละลายในกรณีท่ีเงินค่าหุน้หรือเงินลงทุน ไดใ้ชเ้สร็จแลว้แต่
ทรัพยสิ์นก็ยงัไม่เพียงพอแก่การช าระหน้ีสิน 

(๘) ด าเนินการอยา่งอ่ืนเท่าท่ีจ  าเป็นเพื่อใหก้ารช าระบญัชีเสร็จส้ิน 

      มาตรา ๘๒ ขอ้จ ากดัอ านาจของผูช้  าระบญัชีอยา่งใด ๆ หา้มมิใหย้กข้ึนเป็นขอ้ต่อสู้บุคคลภายนอก 
ผูก้ระท าการโดยสุจริต 

      มาตรา ๘๓ ค่าธรรมเนียม ค่าภาระติดพนั และค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งเสียตามสมควรในการช าระบญัชีนั้น ผู ้
ช าระบญัชีตอ้งจดัการช าระก่อนหน้ีรายอ่ืน 
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       มาตรา ๘๔ ถา้เจา้หน้ีคนใดมิไดท้วงถามใหช้ าระหน้ี ผูช้  าระบญัชีตอ้งวางเงินส าหรับจ านวนหน้ีนั้นไว้
ต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อ ประโยชน์แก่เจา้หน้ี และใหผู้ช้  าระบญัชีมีหนงัสือแจง้การท่ีไดว้างเงินไปยงั
เจา้หน้ีโดยไม่ชกัชา้ 
      ถา้เจา้หน้ีไม่รับเงินไปจนพน้ก าหนดสองปีนบัแต่วนัท่ีผูช้  าระบญัชีวางเงินไว ้ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ 
เจา้หน้ียอ่มหมดสิทธิในเงินจ านวนนั้น และใหน้ายทะเบียนสหกรณ์จดัส่งเป็นรายไดข้องสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทยให ้เสร็จภายในเวลาอนัสมควร 

      มาตรา ๘๕ ใหผู้ช้  าระบญัชีเสนอรายงานต่อนายทะเบียนสหกรณ์ทุกระยะหกเดือนวา่ไดจ้ดัการไป 
อยา่งใดบา้งและแสดงใหเ้ห็นความเป็นไปของบญัชีท่ีช าระอยูน่ั้นรายงานดงักล่าว น้ีให้ท าตามแบบท่ีนาย
ทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

      รายงานตามวรรคหน่ึงใหส้มาชิก ทายาทของสมาชิกผูต้าย และเจา้หน้ีทั้งหลายของสหกรณ์ตรวจดูได้
โดยไม่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียม 

      ถา้ปรากฏขอ้บกพร่องในการช าระบญัชี นายทะเบียนสหกรณ์มีอ านาจสั่งใหผู้ช้  าระบญัชีแกไ้ข
ขอ้บกพร่อง และรายงานต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในเวลาท่ีก าหนด 

      มาตรา ๘๖ เม่ือไดช้ าระหน้ีของสหกรณ์แลว้ ถา้มีทรัพยสิ์นเหลืออยูเ่ท่าใดให้ผูช้  าระบญัชีจ่ายตามล าดบั 
ดงัต่อไปน้ี 

(๑) จ่ายคืนเงินค่าหุน้ใหแ้ก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุน้ท่ีช าระแลว้ 

(๒) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นท่ีช าระแลว้แต่ตอ้งไม่เกินอตัราท่ีนายทะเบียน สหกรณ์ก าหนดตามความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติส าหรับสหกรณ์ แต่ละประเภท 

(๓) จ่ายเป็นเงินเฉล่ียคืนใหแ้ก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจท่ีสมาชิกไดท้  าไวก้บัสหกรณ์ในระหวา่งปีตามท่ี
ก าหนดในขอ้บงัคบั 

      ถา้ยงัมีทรัพยสิ์นเหลืออยูอี่ก ใหผู้ช้  าระบญัชีโอนใหแ้ก่สหกรณ์อ่ืน หรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ
ไทย ตามมติของท่ีประชุมใหญ่ หรือดว้ยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ในกรณีท่ีไม่อาจเรียก
ประชุมใหญ่ได ้ภายในสามเดือนนบัแต่วนัท่ีช าระบญัชีเสร็จ 

      มาตรา ๘๗ เม่ือไดช้ าระบญัชีกิจการของสหกรณ์เสร็จแลว้ ใหผู้ช้  าระบญัชีท ารายงานการช าระบญัชี
พร้อมทั้งรายการยอ่ของบญัชีท่ีช าระนั้น แสดงวา่ไดด้ าเนินการช าระบญัชีและจดัการทรัพยสิ์นของสหกรณ์
ไปอยา่งใด รวมทั้งค่าใชจ่้ายในการช าระบญัชี และจ านวนทรัพยสิ์นท่ีจ่ายตามมาตรา ๘๖ เสนอต่อผูส้อบ
บญัชี 
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      เม่ือผูส้อบบญัชีตรวจสอบและรับรองบญัชีท่ีช าระนั้นแลว้ ใหผู้ช้  าระบญัชีเสนอต่อนายทะเบียน
สหกรณ์ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีผูส้อบ บญัชีรับรองบญัชีท่ีช าระนั้น เม่ือนายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ
ดว้ยแลว้ ใหถื้อวา่เป็นท่ีสุดแห่งการช าระบญัชี และใหน้ายทะเบียนสหกรณ์ถอนช่ือสหกรณ์ออกจากทะเบียน 

      มาตรา ๘๘ เม่ือนายทะเบียนสหกรณ์ใหค้วามเห็นชอบในการช าระบญัชีตามมาตรา ๘๗ แลว้ ใหผู้ ้
ช าระบญัชีมอบบรรดาสมุดบญัชีและเอกสารทั้งหลายของสหกรณ์ท่ีไดช้ าระ บญัชีเสร็จแลว้นั้นแก่นาย
ทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีนาย ทะเบียนสหกรณ์ใหค้วามเห็นชอบ 

      ใหน้ายทะเบียนสหกรณ์รักษาสมุดบญัชีและเอกสารเหล่าน้ีไวอี้กสองปี นบัแต่วนัท่ีถอนช่ือสหกรณ์นั้น
ออกจากทะเบียน 

      สมุดบญัชีและเอกสารตามวรรคหน่ึง ใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียตรวจดูไดโ้ดยไม่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียม 

      มาตรา ๘๙ ในคดีฟ้องเรียกหน้ีสินท่ีสหกรณ์ สมาชิก หรือผูช้  าระบญัชีเป็นลูกหน้ีอยูใ่นฐานะเช่นนั้น 
หา้มมิใหฟ้้องเม่ือพน้ก าหนดสองปีนบัแต่วนัท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ถอนช่ือสหกรณ์ ออกจากทะเบียน 

 

 

  

หมวด ๕ 

การควบสหกรณ์เข้ากัน 

      มาตรา ๙๐ สหกรณ์ตั้งแต่สองสหกรณ์อาจควบเขา้กนัเป็นสหกรณ์เดียวได ้โดยมติแห่งท่ีประชุมใหญ่
ของแต่ละสหกรณ์ และตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

      ในการขอความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ใหส่้งส าเนารายงานการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ท่ี
ลงมติใหค้วบเขา้กนัไปดว้ย 

      มาตรา ๙๑ เม่ือนายทะเบียนสหกรณ์ใหค้วามเห็นชอบตามมาตรา ๙๐ แลว้ ใหส้หกรณ์แจง้เป็นหนงัสือ
ไปยงัเจา้หน้ีทั้งปวงของสหกรณ์เพื่อใหท้ราบรายการ ท่ีประสงคจ์ะควบสหกรณ์เขา้กนั และขอใหเ้จา้หน้ีผูมี้
ขอ้คดัคา้นในการควบสหกรณ์เขา้กนันั้นส่งค าคดัคา้นไป ยงัสหกรณ์ภายในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ 
      ถา้ไม่มีเจา้หน้ีคดัคา้นภายในก าหนดเวลาดงักล่าวนั้น ใหถื้อวา่ไม่มีค  าคดัคา้น 

ถา้มีเจา้หน้ีคดัคา้น สหกรณ์จะควบเขา้กนัมิได ้จนกวา่จะไดช้ าระหน้ีแลว้ไดใ้หป้ระกนัเพื่อหน้ีรายนั้น 

      มาตรา ๙๒ ใหค้ณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ของแต่ละสหกรณ์ท่ีควบเขา้กนัตั้งผูแ้ทนข้ึน  สหกรณ์
ละไม่เกินสามคนเพื่อด าเนินการจดทะเบียนตามมาตรา ๙๓ 
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      มาตรา ๙๓ สหกรณ์ท่ีตั้งข้ึนใหม่โดยควบเขา้กนันั้น ตอ้งจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ใหม่ โดยยืน่ค  าขอจด
ทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์ตามแบบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

      ในค าขอจดทะเบียนสหกรณ์ใหม่ ตอ้งมีผูแ้ทนของสหกรณ์ท่ีควบเขา้กนัลงลายมือช่ืออยา่งนอ้ยสหกรณ์
ละสองคนทุกสหกรณ์ 

      ค าขอจดทะเบียนสหกรณ์ใหม่ ตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปน้ียืน่พร้อมกบัค าขอดว้ย 

(๑) หนงัสือของทุกสหกรณ์ท่ีควบเขา้กนันั้นรับรองวา่ไดแ้จง้ไปยงัเจา้หน้ีทั้งปวง ตามมาตรา ๙๑ วรรคหน่ึง 
และไม่มีเจา้หน้ีคดัคา้นภายในก าหนด หรือในกรณีท่ีมีเจา้หน้ีคดัคา้นสหกรณ์ไดช้ าระหน้ี หรือไดใ้หป้ระกนั
เพื่อหน้ีรายนั้นแลว้ 

(๒) ขอ้บงัคบัของสหกรณ์ใหม่ท่ีขอจดทะเบียนส่ีฉบบั 

(๓) ส าเนารายงานการประชุมผูแ้ทนของสหกรณ์ท่ีควบเขา้กนัหน่ึงฉบบั 

      เอกสารตาม (๒) และ (๓) นั้น ผูแ้ทนของสหกรณ์ตอ้งลงลายมือช่ือรับรองสองคน 

      มาตรา ๙๔ เม่ือนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนสหกรณ์ท่ีควบเขา้กนัเป็นสหกรณ์ใหม่แลว้ ใหน้าย
ทะเบียนสหกรณ์ถอนช่ือสหกรณ์เดิมท่ีไดค้วบเขา้กนันั้นออกจากทะเบียน 

      ใหผู้แ้ทนของสหกรณ์ท่ีควบเขา้กนัมีอ านาจหนา้ท่ีและสิทธิเช่นเดียวกบัคณะ กรรมการด าเนินการ
สหกรณ์จนกวา่จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ตาม มาตรา ๔๐ 

       มาตรา ๙๕ สหกรณ์ใหม่น้ียอ่มไดไ้ปทั้งทรัพยสิ์น หน้ีสิน สิทธิ และความรับผดิของสหกรณ์เดิมท่ีได้
ควบเขา้กนันั้นทั้งส้ิน 

 

 

  

หมวด ๖ 
การแยกสหกรณ์ 

      มาตรา ๙๖ การแยกสหกรณ์จะกระท ามิได ้แต่ถา้มีการเปล่ียนแปลงเขตการปกครองทอ้งท่ี หรือแบ่ง
หน่วยงาน หรือสถานประกอบการ จะแยกสหกรณ์ก็ไดห้ากมีความจ าเป็นหรือมีเหตุให้ไม่สะดวกแก่การ
ด าเนินงาน 
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      การแยกสหกรณ์ตามวรรคหน่ึงจะกระท าไดโ้ดยสมาชิกของสหกรณ์นั้นจ านวนไม่นอ้ยกวา่ หน่ึงในหา้
ของจ านวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่นอ้ยกวา่หา้ร้อยคนลงลายมือช่ือท าหนงัสือร้องขอแยกสหกรณ์ต่อคณะ 
กรรมการด าเนินการสหกรณ์ 

      ใหค้ณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีได ้รับค าร้องขอ
ตามวรรคสอง เพื่อพิจารณาเร่ืองการแยกสหกรณ์ ถา้ท่ีประชุมใหญ่ไดมี้มติเห็นชอบใหแ้ยกสหกรณ์ให้
พิจารณาแบ่งแยกทรัพยสิ์น ทุน ทุนส ารอง หน้ีสิน สิทธิ และความรับผดิของสหกรณ์ตามวธีิการท่ีนาย
ทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

      การวนิิจฉยัช้ีขาดในเร่ืองต่าง ๆ ของท่ีประชุมใหญ่ตามวรรคสาม ใหถื้อเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม
ของจ านวนสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกท่ีมาประชุม 

      ถา้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ไม่เรียกประชุมใหญ่ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสาม ให้นาย
ทะเบียนสหกรณ์มีอ านาจเรียกประชุมใหญ่ภายในระยะเวลาตามท่ีเห็นสมควร 

       มาตรา ๙๗ ในกรณีท่ีท่ีประชุมใหญ่ไดมี้มติไม่เห็นชอบใหแ้ยกสหกรณ์ ถา้สมาชิกซ่ึงลงลายมือช่ือ ท า
หนงัสือร้องขอแยกสหกรณ์ตามมาตรา ๙๖ วรรคสอง พิจารณาแลว้ไม่เห็นดว้ยกบัมติท่ีประชุมใหญ่นั้น ให้
สมาชิกดงักล่าวทุกคนลงลายมือช่ือท าหนงัสือถึงนายทะเบียนสหกรณ์ภายในก าหนด เวลาสามสิบวนั นบัแต่
วนัท่ีท่ีประชุมใหญ่ลงมติเพื่อใหน้ายทะเบียนสหกรณ์พิจารณาวนิิจฉยัช้ี ขาดวา่สมควรแยกสหกรณ์หรือไม่ 
และเม่ือนายทะเบียนสหกรณ์วนิิจฉยัช้ีขาดเป็นอยา่งไรแลว้ใหแ้จง้ค าวนิิจฉยั ใหส้หกรณ์ทราบ 

      ค าวนิิจฉยัของนายทะเบียนสหกรณ์ใหเ้ป็นท่ีสุด 

      มาตรา ๙๘ เม่ือท่ีประชุมใหญ่ไดมี้มติเห็นชอบตามมาตรา ๙๖ หรือนายทะเบียนสหกรณ์วนิิจฉยัช้ีขาด
ใหแ้ยกสหกรณ์ตามมาตรา ๙๗ แลว้ ใหส้หกรณ์แจง้มติท่ีประชุมใหญ่ หรือค าวนิิจฉยัของนายทะเบียน
สหกรณ์เป็นหนงัสือไปยงัเจา้หน้ีทั้งปวงของ สหกรณ์ เพื่อใหท้ราบรายการท่ีประสงคจ์ะแยกสหกรณ์ และให้
เจา้หน้ีผูมี้ขอ้คดัคา้นในการแยกสหกรณ์นั้นส่งค าคดัคา้นไปยงัสหกรณ์ ภายในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บ
แจง้ 
      มาตรา ๙๙ สหกรณ์ท่ีจะจดัตั้งข้ึนใหม่โดยการแยกจากสหกรณ์เดิมนั้น ใหน้ าบทบญัญติัในหมวด ๓ 
ส่วนท่ี ๑ วา่ดว้ยการจดทะเบียนสหกรณ์มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

      ค าขอจดทะเบียนสหกรณ์ใหม่ ตอ้งยืน่พร้อมเอกสาร ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ส าเนาหนงัสือร้องขอแยกสหกรณ์ และส าเนารายงานการประชุมใหญ่ท่ีไดมี้มติเห็นชอบใหแ้ยกสหกรณ์
ตามมาตรา ๙๖ วรรคส่ี หรือส าเนาหนงัสือนายทะเบียนสหกรณ์ซ่ึงวนิิจฉยัช้ีขาดใหแ้ยกสหกรณ์ตามมาตรา 
๙๗ แลว้แต่กรณี 
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(๒) ส าเนาหนงัสือของสหกรณ์ทุกฉบบัท่ีแจง้ไปยงัเจา้หน้ีทั้งปวงของสหกรณ์ตามมาตรา ๙๘ 

(๓) หนงัสือของสหกรณ์ท่ีรับรองวา่ไม่มีเจา้หน้ีคดัคา้นภายในก าหนด หรือส าเนาค าคดัคา้นของเจา้หน้ี
พร้อมทั้งหลกัฐานท่ีแสดงวา่สหกรณ์ไดช้ าระหน้ี หรือไดใ้หป้ระกนัเพื่อหน้ีรายนั้นแลว้ 

      มาตรา ๑๐๐ บรรดาทรัพยสิ์น ทุน ทุนส ารอง หน้ีสิน สิทธิ และความรับผดิของสหกรณ์เดิมท่ีท่ีประชุม
ใหญ่ไดมี้มติให้แบ่งแยกตามมาตรา ๙๖ หรือนายทะเบียนสหกรณ์ไดมี้ค าวนิิจฉยัช้ีขาดใหแ้บ่งแยกตามมาตรา 
๙๗ แลว้แต่กรณี ยอ่มโอนไปใหแ้ก่สหกรณ์ใหม่ตั้งแต่วนัท่ีนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน 

 

 

  

หมวด ๗ 

ชุมนุมสหกรณ์ 

      มาตรา ๑๐๑ สหกรณ์ตั้งแต่หา้สหกรณ์ข้ึนไปท่ีประสงคจ์ะร่วมกนัด าเนินกิจการ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์
ตามวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ท่ีเขา้ร่วมกนันั้น อาจรวมกนัจดัตั้งเป็นชุมนุมสหกรณ์ได ้

      ชุมนุมสหกรณ์ใดจะมีฐานะเป็นชุมนุมสหกรณ์ระดบัภูมิภาคหรือระดบัประเทศจะตอ้ง ตั้งข้ึนโดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่ออ านวยประโยชน์แก่บรรดาสหกรณ์ในภูมิภาคหรือ ทัว่ประเทศท่ีเป็นสหกรณ์ประเภท
เดียวกนั หรือประกอบธุรกิจการผลิต การคา้ อุตสาหกรรม หรือบริการอยา่งเดียวกนั ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ์
และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติก าหนด 

      มาตรา ๑๐๒ การจดัตั้งชุมนุมสหกรณ์จะกระท าไดต่้อเม่ือท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์แต่ละสหกรณ์ได้
มีมติใหเ้ขา้ร่วมในการจดัตั้งชุมนุมสหกรณ์นั้นได ้

      มาตรา ๑๐๓ ในการด าเนินการจดัตั้งชุมนุมสหกรณ์ ใหค้ณะกรรมการด าเนินการของแต่ละสหกรณ์ตั้ง
ผูแ้ทนข้ึนสหกรณ์ละหน่ึงคน ประกอบเป็นคณะผูจ้ดัตั้งชุมนุมสหกรณ์เพื่อด าเนินการจดัตั้งชุมนุมสหกรณ์ 

      การจดัตั้งและการจดทะเบียนชุมนุมสหกรณ์ใหน้ าบทบญัญติัในหมวด ๓ วา่ดว้ยสหกรณ์มาใชบ้งัคบั
โดยอนุโลม 

       มาตรา ๑๐๔ การขอจดทะเบียนชุมนุมสหกรณ์นั้น ใหค้ณะผูจ้ดัตั้งชุมนุมสหกรณ์อยา่งนอ้ยหา้คนลง
ลายมือช่ือยืน่ค  าขอต่อนายทะเบียนสหกรณ์ 

      มาตรา ๑๐๕ ใหชุ้มนุมสหกรณ์ท่ีไดจ้ดทะเบียนแลว้เป็นนิติบุคคลและเป็นสหกรณ์ตามพระราชบญัญติั
น้ี 

      เพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคใ์หชุ้มนุมสหกรณ์มีอ านาจกระท าการไดต้ามมาตรา ๔๖ และตามท่ี
ก าหนดไวใ้นกฎกระทรวง 
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      ใหน้ าบทบญัญติัในหมวด ๓ หมวด ๔ หมวด ๕ และหมวด ๖ มาใชบ้งัคบักบัชุมนุมสหกรณ์โดย
อนุโลม 

      มาตรา ๑๐๖ การประชุมใหญ่ชุมนุมสหกรณ์ใหป้ระกอบดว้ยผูแ้ทนสหกรณ์ท่ีเป็นสมาชิกของชุมนุม 
สหกรณ์ ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการของแต่ละสหกรณ์เลือกตั้งข้ึนสหกรณ์ละหน่ึงคน ตามท่ีก าหนดใน
ขอ้บงัคบัของชุมนุมสหกรณ์ ในการประชุมตอ้งมีผูแ้ทนสหกรณ์มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวน
ผูแ้ทน สหกรณ์ทั้งหมด หรือไม่นอ้ยกวา่หน่ึงร้อยคนแลว้แต่กรณี จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

      ผูแ้ทนสหกรณ์คนหน่ึงใหมี้เสียงในการลงคะแนนหน่ึงเสียง หรือจะใหมี้เสียงเพิ่มข้ึนตามระบบ
สัดส่วน ตามท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัของชุมนุมสหกรณ์นั้นก็ได ้

      มาตรา ๑๐๗ ในการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการชุมนุมสหกรณ์ใหท่ี้ประชุมใหญ่ชุมนุม สหกรณ์
เลือกตั้งจากผูแ้ทนสหกรณ์ท่ีเป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์เป็นกรรมการ ตามจ านวนหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ
ท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัของชุมนุมสหกรณ์ 

 

 

  

หมวด ๘ 

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
      มาตรา ๑๐๘ ใหมี้ "สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย" ประกอบดว้ยสมาชิกท่ีเป็นสหกรณ์ มี
วตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมกิจการสหกรณ์ทุกประเภททัว่ราชอาณาจกัร ใหมี้ความเจริญกา้วหนา้อนัมิใช่เป็น
การหาผลก าไร หรือรายไดม้าแบ่งปันกนั 

      มาตรา ๑๐๙ ใหส้ันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเป็นนิติบุคคล 

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยมีส านกังานใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และจะตั้งส านกังานสาขาข้ึน ณ ท่ี
อ่ืนใดก็ได ้

      มาตรา ๑๑๐ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย มีอ านาจกระท าการต่าง ๆ ภายในขอบวตัถุประสงค์
ตามท่ีระบุไวใ้นมาตรา ๑๐๘ และอ านาจเช่นวา่น้ีให้รวมถึง 
(๑) ส่งเสริมและเผยแพร่กิจการสหกรณ์ ตลอดจนท าการวิจยัและรวบรวมสถิติเก่ียวกบักิจการสหกรณ์ 

(๒) แนะน าช่วยเหลือทางวชิาการแก่สหกรณ์ และอ านวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานระหวา่ง
สหกรณ์กบัส่วนราชการหรือบุคคลอ่ืน 

(๓) ใหก้ารศึกษาฝึกอบรมวิชาการเก่ียวกบักิจการของสหกรณ์ 
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(๔) ส่งเสริมสัมพนัธภาพระหวา่งสหกรณ์ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ หรือสันนิบาตสหกรณ์ของ
ต่างประเทศ หรือองคก์ารต่างประเทศ หรือองคก์ารระหวา่งประเทศท่ีมีวตัถุประสงคท์  านองเดียวกนั 

(๕) ซ้ือ จดัหา จ าหน่าย ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง หรือท านิติกรรมเก่ียวกบัทรัพยสิ์นใด ๆ 

(๖) ส่งเสริมธุรกิจการคา้ อุตสาหกรรม หรือบริการของสหกรณ์ 

(๗) สนบัสนุนและช่วยเหลือสหกรณ์เพื่อแกไ้ขอุปสรรคขอ้ขดัขอ้งท่ีเก่ียวกบักิจการของสหกรณ์ ซ่ึงเป็นการ
กระท าเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

(๘) เป็นตวัแทนของสหกรณ์ เพื่อรักษาผลประโยชน์อนัพึงมีพึงไดจ้ากการสนบัสนุนของรัฐ องคก์าร
ระหวา่งประเทศ หรือภาคเอกชนอ่ืน 

(๙) ร่วมมือกบัรัฐบาลในการส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์แก่บรรดาสหกรณ์อยา่งแทจ้ริง 

(๑๐) ด าเนินการอ่ืนเพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์หรือตามท่ีคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ
มอบหมาย 

      มาตรา ๑๑๑ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยอาจมีรายได ้ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

(๒) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

(๓) ดอกผลท่ีเกิดจากทุนกลางของสหกรณ์ไม่จ  ากดัตามมาตรา ๘ 

(๔) เงินหรือทรัพยสิ์นท่ีมีผูอุ้ทิศให ้

(๕) เงินหรือทรัพยสิ์นท่ีเหลือจากการช าระบญัชีสหกรณ์ตามมาตรา ๘๔ และมาตรา ๘๖ วรรคสอง 

(๖) เงินท่ีไดจ้ากการจ าหน่ายหนงัสือวชิาการ เอกสาร หรือส่ิงอ่ืน 

(๗) เงินหรือทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บเป็นค่าตอบแทนในการให้บริการ 

(๘) ผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากทรัพยสิ์นของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
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       มาตรา ๑๑๒ ใหมี้คณะกรรมการด าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
ประกอบดว้ย ประธาน ด าเนินการชุมนุม สหกรณ์ระดับประเทศประเภทละหน่ึงคน ในกรณีท่ีสหกรณ์
ประเภทใดไม่มีชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ ให้มีผู้แทนสหกรณ์ประเภทนั้นจ านวนหน่ึงคน เป็นกรรมการ
โดยต าแหน่ง และกรรมการอ่ืนซ่ึงท่ีประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเลือกตั้ง จากผู้แทน
ของสหกรณ์ซ่ึงเป็นกรรมการด าเนินการ มีจ านวนเท่ากับกรรมการโดยต าแหน่ง เป็นกรรมการ 
      ใหค้ณะกรรมการด าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเลือกตั้งกรรมการ เป็นประธาน
กรรมการคนหน่ึง และรองประธานกรรมการคนหน่ึงหรือหลายคน 

      ใหค้ณะกรรมการด าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยแต่งตั้งผูอ้  านวยการ สันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย และใหผู้อ้  านวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเป็นเลขานุการของคณะกรรมการ 
ด าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

       หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซ่ึงผู้แทนสหกรณ์ท่ีไม่มีชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
       การก าหนดสัดส่วนผู้แทนสหกรณ์ท่ีจะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอ่ืนให้เป็นไปตามระเบียบใน
มาตรา ๑๑๓ (๓) 
      ใหน้ าบทบญัญติัในมาตรา ๕๒ มาใชบ้งัคบัแก่คณะกรรมการด าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ
ไทย และผูอ้  านวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย โดยอนุโลม 

       มาตรา ๑๑๓ ใหค้ณะกรรมการด าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย มีหนา้ท่ีบริหารกิจการ 
ตลอดจนมีอ านาจออกระเบียบเพื่อปฏิบติัการตามวตัถุประสงคข์องสันนิบาตสหกรณ์ แห่งประเทศไทย 
      การออกระเบียบเก่ียวกบัเร่ืองดงัต่อไปน้ี ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่ของสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทยก่อน จึงใชบ้งัคบัได ้

(๑) ระเบียบวา่ดว้ยการใชจ่้ายและการเก็บรักษาเงิน 

(๒) ระเบียบวา่ดว้ยการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหลกัเกณฑก์ารจดัส่งผูแ้ทน
ของสหกรณ์เขา้ร่วมประชุมใหญ่ 

(๓) ระเบียบวา่ดว้ยการเลือกตั้ง การประชุม และการด าเนินกิจการของคณะกรรมการด าเนินการสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย 
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      มาตรา ๑๑๔ ใหก้รรมการด าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยอยูใ่นต าแหน่งคราวละส่ีปี 

      เม่ือครบวาระดงักล่าวตามวรรคหน่ึง หากยงัมิไดมี้การเลือกตั้งกรรมการข้ึนใหม่ ใหก้รรมการซ่ึงพน้
จากต าแหน่งตามวาระนั้นอยูใ่นต าแหน่งเพื่อด าเนินงานต่อไปจน กวา่กรรมการซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งใหม่เขา้
รับหนา้ท่ี 

      กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งอาจไดรั้บเลือกตั้งอีกได ้แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกนั 

       มาตรา ๑๑๕ นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๑๔ กรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทยพน้จากต าแหน่ง เม่ือ 
(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) เป็นบุคคลลม้ละลาย 

(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๕) ไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีไดก้ระท าโดย
ประมาท หรือความผดิลหุโทษ 

(๖) พน้จากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ 

       ภาย ใต้บังคับตามวรรคหน่ึง กรรมการด าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยซ่ึงท่ีประชุมใหญ่
เลือกตั้งพ้น จากต าแหน่งเม่ือท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งด้วยคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่า
สองในสามของจ านวนผู้แทนสหกรณ์ซ่ึงมาประชุม 

       เม่ือ มีกรณีตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง ให้กรรมการเท่าท่ีเหลืออยู่ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปได้ และให้ถือ
ว่าคณะกรรมการด าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยประกอบด้วย กรรมการเท่าท่ีมีอยู่  เว้นแต่มี
กรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงสองในสาม 

      ในกรณีท่ีกรรมการด าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยซ่ึงท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งพน้จาก
ต าแหน่งก่อนวาระ  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเลือกตวัแทนของ
สหกรณ์ เป็นกรรมการแทน เว้นแต่วาระของกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวนั จะไม่
ด าเนินการเลือกตั้งกรรมการแทนต าแหน่งท่ีว่างกไ็ด้ และใหผู้ไ้ดรั้บเลือกแทนนั้นอยูใ่นต าแหน่งเท่ากบัวาระ
ท่ีเหลืออยูข่องกรรมการซ่ึงตนแทน 
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       มาตรา ๑๑๖ ใหค้ณะกรรมการด าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยจดัใหมี้การประชุมใหญ่ 
สามญัปีละหน่ึงคร้ังภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัส้ินปีทางบญัชีของสันนิบาต สหกรณ์แห่งประเทศไทย 
      เม่ือมีเหตุอนัสมควร คณะกรรมการด าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยจะเรียกประชุมใหญ่
วสิามญั เม่ือใดก็ได ้หรือเม่ือสมาชิกจ านวนไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสิบของจ านวนสมาชิกทั้งหมดท าหนงัสือ ร้อง
ขอต่อคณะกรรมการด าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยใหเ้รียกประชุม ใหญ่วสิามญั ในหนงัสือ
ร้องขอนั้นตอ้งระบุวา่ประสงคใ์หเ้รียกประชุมเพื่อการใด 

      ในกรณีท่ีสมาชิกเป็นผูร้้องขอใหเ้รียกประชุมใหญ่วิสามญั ใหค้ณะกรรมการด าเนินการสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทยเรียกประชุมใหญ่วสิามญั ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือร้องขอ 

      ในกรณีท่ีคณะกรรมการด าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยไม่เรียกประชุม ใหญ่วิสามญั
ตามวรรคสาม สมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบของจ านวนสมาชิกท้ังหมดอาจท าหนังสือร้องขอ 
ภายในหกสิบวนันับแต่วนัพ้นก าหนดเวลาตามวรรคสาม เพ่ือให้รัฐมนตรีเรียกประชุมใหญ่วิสามญัได้ ใน
กรณีเช่นนีใ้ห้รัฐมนตรีเรียกประชุมใหญ่วิสามญัภายในสามสิบวนันับแต่วันท่ี ได้รับหนังสือร้องขอ 
      มาตรา ๑๑๗ ใหผู้อ้  านวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยมีหนา้ท่ีบริหารกิจการของ สันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทยตามระเบียบและนโยบายท่ีคณะกรรมการด าเนินการ สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทยก าหนด และมีอ านาจบงัคบับญัชาเจา้หนา้ท่ีของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
      ในส่วนกิจการท่ีเก่ียวกบับุคคลภายนอก ใหผู้อ้  านวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเป็น
ตวัแทนสันนิบาตสหกรณ์แห่ง ประเทศไทย เพื่อการน้ีผูอ้  านวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยจะ
มอบอ านาจใหบุ้คคลใด กระท ากิจการเฉพาะอยา่งแทนตามระเบียบท่ีคณะกรรมการด าเนินการสันนิบาต
สหกรณ์ แห่งประเทศไทยก าหนดก็ได ้

       มำตรำ ๑๑๗/๑ ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกับการด าเนินการของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ให้
ประธานด าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย หรือกรรมการด าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทยจ านวนไม่น้อยกว่าหน่ึงใน สามของกรรมการด าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
หรือสหกรณ์ท่ีเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่าหน่ึงร้อยสหกรณ์ ร้องขอให้คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
วินิจฉัยได้ 
       ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติให้เป็นท่ีสุด 

      มาตรา ๑๑๘ ใหน้ าบทบญัญติัในหมวด ๓ ส่วนท่ี ๔ วา่ดว้ยการสอบบญัชีมาใชบ้งัคบัแก่สันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทยโดยอนุโลม 
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หมวด ๙ 
กลุ่มเกษตรกร 

      มาตรา ๑๑๙ ในกรณีท่ีคณะบุคคลผูป้ระกอบอาชีพเกษตรกรรม ซ่ึงร่วมกนัด าเนินกิจการ โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม แต่ยงัไม่อาจรวมกนัจดัตั้งเป็น
สหกรณ์ตามพระราชบญัญติัน้ีได ้จะจดัตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกรข้ึนตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนดโดยพระ
ราช กฤษฎีกาก็ได ้
      พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหน่ึง ใหก้ าหนดการด าเนินการของกลุ่มเกษตรกร การก ากบักลุ่มเกษตรกร 
การเลิกกลุ่มเกษตรกร และการควบกลุ่มเกษตรกรเขา้กนั ทั้งน้ี ตามความเหมาะสมแก่ประเภทของกลุ่ม
เกษตรกรดว้ย 

      มาตรา ๑๒๐ กลุ่มเกษตรกรท่ีจดัตั้งข้ึนตามมาตรา ๑๑๙ ใหมี้ฐานะเป็นนิติบุคคล 
      มาตรา ๑๒๑ ใหน้ายทะเบียนสหกรณ์เป็นนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกร และมีอ านาจหนา้ท่ีตามท่ีบญัญติั
ไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี และมีรองนายทะเบียนสหกรณ์เป็นผูช่้วย มีอ านาจหนา้ท่ีตามท่ีนายทะเบียนสหกรณ์
มอบหมาย 
      ใหเ้กษตรและสหกรณ์จงัหวดั เป็นนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ าจงัหวดัท่ีกลุ่มเกษตรกรตั้งอยู ่และ
มีอ านาจหนา้ท่ีตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจา นุเบกษา 

      ส าหรับกรุงเทพมหานครใหน้ายทะเบียนสหกรณ์เป็นนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรกรุงเทพมหานคร 

      มาตรา ๑๒๒ ในกรณีท่ีกลุ่มเกษตรกร โดยมติของท่ีประชุมใหญ่ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิก
ท่ีมาประชุม แสดงความจ านงขอเปล่ียนฐานะเป็นสหกรณ์ เม่ือนายทะเบียนสหกรณ์พิจารณาเห็นวา่ขอ้บงัคบั
ของกลุ่มเกษตรกรมีรายการถูก ตอ้งตามมาตรา ๔๓ ใหน้ายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน และด าเนินการ
ตามพระราชบญัญติัน้ี 

      มาตรา ๑๒๓ เม่ือนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกรเป็นสหกรณ์ใหค้ณะ กรรมการ
กลุ่มเกษตรกรมีฐานะเป็นคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์จนกวา่จะมีคณะ กรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่ไดเ้ลือกตั้งข้ึนใหม่ตามบทแห่งพระราชบญัญติัน้ี 

      สหกรณ์ตามวรรคหน่ึงยอ่มไดไ้ปทั้งทรัพยสิ์น หน้ีสิน สิทธิ และความรับผดิของกลุ่มเกษตรกรเดิม 

      มาตรา ๑๒๔ เพื่อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี ใหน้ายทะเบียนกลุ่มเกษตรกร และพนกังาน
เจา้หนา้ท่ีซ่ึงนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรมอบหมายมีอ านาจเขา้ไปตรวจ สอบในส านกังานของกลุ่มเกษตรกร
ในเวลาท างานของกลุ่มเกษตรกร ใหผู้ซ่ึ้งเก่ียวขอ้งอ านวยความสะดวก ช่วยเหลือ และใหค้  าช้ีแจงแก่ผูเ้ขา้ไป
ตรวจสอบตามสมควร 
      ใหผู้เ้ขา้ไปตรวจสอบตามวรรคหน่ึง แสดงบตัรประจ าตวัต่อผูซ่ึ้งเก่ียวขอ้ง 
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      บตัรประจ าตวัตามวรรคสอง ใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีรัฐมนตรีก าหนด 

      มาตรา ๑๒๕ ในคดีฟ้องเรียกหน้ีท่ีกลุ่มเกษตรกร สมาชิก หรือผูช้  าระบญัชีเป็นลูกหน้ีอยูใ่นฐานะ
เช่นนั้น หา้มมิใหฟ้้องเม่ือพน้ก าหนดสองปีนบัแต่วนัท่ีนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรถอนช่ือ กลุ่มเกษตรกร
ออกจากทะเบียน 

      มาตรา ๑๒๖ ถา้กลุ่มเกษตรกรเก่ียวขอ้งในกิจการใดท่ีกฎหมายก าหนดใหจ้ดทะเบียนส าหรับการ ไดม้า 
การจ าหน่าย การยกข้ึนเป็นขอ้ต่อสู้ หรือการยดึหน่วง ซ่ึงกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพยห์รือทรัพยสิทธิอนั
เก่ียวกบัอสังหาริมทรัพย ์ในการจดทะเบียนเช่นวา่นั้นให้กลุ่มเกษตรกรไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งเสียค่า ธรรมเนียม 

     มาตรา ๑๒๗ หา้มมิใหผู้ใ้ดใชค้  าวา่ "กลุ่มเกษตรกร" เป็นช่ือหรือส่วนหน่ึงของช่ือในทางธุรกิจ เวน้แต่
กลุ่มเกษตรกรท่ีไดจ้ดทะเบียนตามพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามมาตรา ๑๑๙ 

     มาตรา ๑๒๘ ใหน้ายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรและพนกังานเจา้หนา้ท่ี ซ่ึงนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกร
มอบหมาย มีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนงัสือใหก้รรมการ สมาชิกและเจา้หนา้ท่ีของกลุ่มเกษตรกรมาช้ีแจง
ขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบักิจการของ กลุ่มเกษตรกร หรือใหส่้งเอกสารเก่ียวกบัการด าเนินกิจการ หรือรายงานการ
ประชุมของกลุ่มเกษตรกร 

  

หมวด ๑๐ 
บทก าหนดโทษ 

      มาตรา ๑๒๙ ผูใ้ดใชค้  าวา่ "สหกรณ์" หรือ "กลุ่มเกษตรกร" ประกอบกบัช่ือหรือส่วนหน่ึงของช่ือ
ในทางธุรกิจ โดยดเ้ป็นสหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกรท่ีไดจ้ดทะเบียนตามพระราชบญัญติัน้ี ตอ้งระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ และปรับอีกตั้งแต่วนัละหา้ร้อยถึง
หน่ึงพนับาทจนกวา่จะไดเ้ลิกใช ้

     มาตรา ๑๓๐ ผูใ้ดไม่มาช้ีแจงขอ้เทจ็จริงหรือไม่ส่งเอกสารเก่ียวกบัการด าเนินงาน หรือรายงานการ
ประชุมของสหกรณ์หรือชุมนุมสหกรณ์ตามค าสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ 
ผูต้รวจการสหกรณ์ ผูส้อบบญัชี หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายซ่ึงสั่งการตาม
มาตรา ๑๗ หรือไม่มาช้ีแจงขอ้เทจ็จริง หรือไม่ส่งเอกสารเก่ียวกบัการด าเนินงานหรือรายงานประชุมของ
กลุ่มเกษตรกรตาม ค าสั่งของนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกร หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีซ่ึงนายทะเบียนกลุ่ม
เกษตรกรมอบหมายตามมาตรา ๑๒๘ แลว้แต่กรณี ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท 

      มาตรา ๑๓๑ ผูใ้ดขดัขวาง หรือไม่ใหค้  าช้ีแจงแก่นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ 
ผูต้รวจการสหกรณ์ ผูส้อบบญัชี หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายตามมาตรา ๑๘ 
หรือขดัขวางหรือไม่ใหค้  าช้ีแจงแก่นายทะเบียน กลุ่มเกษตรกรหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีซ่ึงนายทะเบียนกลุ่ม
เกษตรกรมอบหมายตาม มาตรา ๑๒๔ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท 
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       มาตรา ๑๓๒ ผูใ้ดฝ่าฝืนไม่จดัการรักษาทรัพยสิ์นของสหกรณ์ หรือไม่ส่งมอบทรัพยสิ์น สมุดบญัชี 
เอกสารและส่ิงอ่ืนของสหกรณ์ใหแ้ก่ผูช้  าระบญัชีตามมาตรา ๗๘ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท 

     มาตรา ๑๓๓ ผูใ้ดฝ่าฝืนไม่แกไ้ขขอ้บกพร่องตามท่ีนายทะเบียนสหกรณ์สั่งการตามมาตรา ๒๒(๑) ตอ้ง
ระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท 

  

บทเฉพาะกาล 
     มาตรา ๑๓๔ ใหถื้อวา่บรรดาสหกรณ์จ ากดั ชุมนุมสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และ
กลุ่มเกษตรกรตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๑๑ ท่ีมีอยูใ่นวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบัเป็น
สหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และกลุ่มเกษตรกร ตามพระราชบญัญติัน้ี 

     ใหโ้อนเงินทุนหมุนเวยีนส่งเสริมการสหกรณ์มาเป็นของกองทุนพฒันาสหกรณ์ตามมาตรา ๒๗ 

      มาตรา ๑๓๕ ชุมนุมสหกรณ์ท่ีมีอยูใ่นวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั แต่มีจ านวนสหกรณ์เป็นสมาชิก
ต ่ากวา่อตัราท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา ๑๐๑ ใหเ้ป็นชุมนุมสหกรณ์ต่อไปได ้

      มาตรา ๑๓๖ ขอ้บงัคบัของสหกรณ์ท่ีใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั ยงัคงใชบ้งัคบั
ต่อไปเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัพระราชบญัญติัน้ี 

      ใหค้ณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ คงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกวา่จะครบวาระตามท่ีก าหนดไวใ้น
ขอ้บงัคบัของสหกรณ์นั้น โดยใหถื้อวา่เป็นการด ารงต าแหน่งในวาระแรก 

      มาตรา ๑๓๗ สหกรณ์ไม่จ  ากดัตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๑๑ ท่ีมีอยูใ่นวนัท่ีพระราชบญัญติั
สหกรณ์ พ.ศ.๒๕๑๑ ท่ีมีอยูใ่นวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั ถา้ประสงคจ์ะจดัตั้งเป็นสหกรณ์ตาม
พระราชบญัญติัน้ีตอ้งยืน่ค  าขอจดทะเบียนตาม หมวด ๓ ส่วนท่ี ๑ วา่ดว้ยการจดัตั้งและการจดทะเบียน
สหกรณ์ภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวนันบัแต่วนั ท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 

      ถา้ไม่มีการจดทะเบียนตามวรรคหน่ึง ใหน้ายทะเบียนสหกรณ์สั่งเลิกสหกรณ์ไม่จ  ากดันั้น และตั้งผูช้  าระ
บญัชีข้ึนท าการช าระบญัชี โดยใหน้ าบทบญัญติัในหมวด ๔ วา่ดว้ยการช าระบญัชีมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

      มาตรา ๑๓๘ ใหบ้รรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่งท่ีอออกตาม
กฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์ ท่ีใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั ยงัคงใชบ้งัคบัต่อไปเท่าท่ีไม่ขดั
หรือแยง้กบับทแห่งพระราชบญัญติัน้ี จนกวา่จะมีพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศระเบียบ หรือ
ค าสั่งท่ีออกตามพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั  
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