
พระราชบัญญัติ
สหกรณ
พ.ศ. 2542

                            

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร.
ใหไว  ณ  วันที่  12  เมษายน  พ.ศ. 2542

เปนปที่  54  ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ  ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยสหกรณ
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  29

ประกอบกับมาตรา 35  และมาตรา 45  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา  ดังตอ
ไปนี้

มาตรา  1  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542”

มาตรา  2  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เปนตนไป

มาตรา  3  ใหยกเลิก
(1) พระราชบัญญัติสหกรณ  พ.ศ. 2511
(2) ประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  140  ลงวันที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ. 2515
(3) ประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  247  ลงวันที่  9  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2515
(4) พระราชบัญญัติสหกรณ  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2524

มาตรา  4  ในพระราชบัญญัตินี้
“สหกรณ”  หมายความวา  คณะบุคคลซึ่งรวมกันดําเนินกิจการเพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคม

โดยชวยตนเองและชวยเหลือซึงกันและกัน  และไดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้
“สมาชิก”  หมายความวา  สมาชิกของสหกรณ  หรือสมาชิกกลุมเกษตรกร
“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้



มาตรา  5  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และใหมี
อํานาจแตงตังพนักงานเจาหนาที่  กับออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวงนั้น  เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได

หมวด  1
บททั่วไป

มาตรา  6  ถาสหกรณเกี่ยวของในกิจการใดที่กฎหมายกําหนดใหจดทะเบียนสําหรับการไดมา  การ
จําหนาย  การยกขึ้นเปนขอตอสู  หรือการยึดหนวงซึ่งกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย  หรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย  การจดทะเบียนเชนวานั้นใหไดรับยกเวนไมตองเสียคาธรรมเนียม

มาตรา  7  หามมิใหผูใดนอกจากสหกรณและสันนิบาลสหกรณแหงประเทศไทย  ใชคําวา  “สหกรณ”
เปนช่ือหรือสวนหนึ่งของชื่อในทางธุรกิจ

มาตรา  8  ทุนกลางของบรรดาสหกรณไมจํากัดตามมาตรา  61 (2)  แหงพระราชบัญญัติสหกรณ  พ.ศ.
2511  ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณจัดการฝากไวที่ธนาคารออมสิน  ธนาคารกรุงไทย  จํากัด  (มหาชน)  หรือ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร  หรือฝากไวที่สถาบันการเงินอื่นใดโดยไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ  หรือลงทุนตามระเบียบที่กระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนด

ดอกผลที่เกิดขึ้นจากทุนกลางใหกระทรวงเกษตรและสหกรณมีอํานาจจายขาดใหแกสันนิบาตสหกรณ
แหงประเทศไทยเพื่อใชจายในกิจการตามที่กําหนดไวในมาตรา  110

หมวด  2
การกํากับและสงเสริมสหกรณ

                                
สวนที่  1

คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ
                                

มาตรา  9  ใหมีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติประกอบดวยรัฐมนตรี  เปนประธานกรรมการ
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  เปนรองประธานกรรมการ  เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  อธิบดี
กรมการคาภายใน  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ  อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร  อธิบดีกรมประมง  อธิบดีกรม
ปศุสัตว  อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม  ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ  ผูแทนกระทรวงการคลัง  ผูแทนสํานักงบ
ประมาณ  ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ผูแทนธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร  ผูแทนสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  ประธานกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณ
ระดับประเทศประเภทละหนึ่งคน  ประธานคณะกรรมการกลางกลุมเกษตรกรระดับประเทศหนึ่งคนเปนกรรมการ
โดยตําแหนง  และผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งไมเกินหาคนเปนกรรมการ



ใหอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณเปนกรรมการและเลขานุการ  ผูอํานวยการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศ
ไทย  เปนผูชวยเลขานุการ

ผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง  ใหคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติซึ่งเปนกรรมการโดยตําแหนง
คัดเลือกผูที่มีความเชี่ยวชาญเปนที่ประจักษดานการบริหารสหกรณ

มาตรา  10  คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้
(1)  เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีในเรื่องนโยบายและแนวทางในการพัฒนาการสหกรณใหสอด

คลองกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
(2)  กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาการสหกรณ  ใหสอดคลองกับระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ
(3)  กําหนดแนวทางในการสงเสริมและสนับสนุนการขยายธุรกิจและกิจการของสหกรณ  รวมทั้งการ

รวมมือกับภาคเอกชนใหมีสวนในการพัฒนาการสหกรณ
(4)  กําหนดแนวทางในการประสานงานระหวางสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือภาคเอกชนเพื่อใหการ

สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ
(5)  พิจารณาแกไขปญหาและอุปสรรคตลอดจนขอขัดของที่ทําใหนโยบายและแผนการพัฒนาการ 

สหกรณไมอาจบรรลุเปาหมาย
(6)  พิจารณาเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวกับสหกรณตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
(7)  มีอํานาจและหนาที่ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้

มาตรา  11  ใหกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งอยูในตําแหนงคราวละสองป
ในกรณีมีการแตงตั้งกรรมการในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง  ไมวาจะ

เปนการแตงตั้งเพิ่มขึ้นหรือแตงตั้งซอม  ใหผูไดรับแตงตั้งนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการ
ซึ่งไดแตงตั้งไวแลวนั้น

มาตรา  12  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา  11  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  พนจาก
ตําแหนงเมื่อ

(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) รัฐมนตรีใหออก
(4) เปนบุคคลลมละลาย
(5) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(6) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดย

ประมาทหรือความทผิดลหุโทษ

มาตรา  13  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ  ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอย
กวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม



ในการประชุมครั้งใดถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหรองประธาน
กรรมการเปนประธานในที่ประชุม  ในกรณีที่ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไม
อาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน  
ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด

ในกรณีที่ประธานออกเสียงช้ีขาด  ตองใหมีบันทึกเหตุผลทั้งสองฝายไวดวย

มาตรา  14  คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือ
ปฏิบัติตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติมอบหมายได

การประชุมของคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งใหนํามาตรา  13  มาใชบังคับโดยอนุโลม

สวนที่  2
นายทะเบียนสหกรณ
                                

มาตรา  15  ใหปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนนายทะเบียนสหกรณ
ใหนายทะเบียนสหกรณแตงตั้งขาราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ซึ่งมีตําแหนงไมตํ่ากวา

ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาเปนรองนายทะเบียนสหกรณ  มีอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้
หรือตามที่นายทะเบียนสหกรณมอบหมาย

การแตงตั้งตามวรรคสองใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา  16  ใหนายทะเบียนสหกรณมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้
(1) รับจดทะเบียน  สงเสริม  ชวยเหลือ  แนะนํา  และกํากับดูแลสหกรณใหเปนไปตามบทแหงพระราช

บัญญัตินี้และกฎหมายอื่น
(2) กําหนดระบบบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี  ตลอดจนสมุดและแบบรายงานตาง ๆ  ที่สหกรณ

ตองยื่นตอนายทะเบียนสหกรณ  รวมทั้งแบบพิมพอื่น ๆ  ที่ตองใชในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(3) แตงตั้งผูสอบบัญชี  ผูตรวจการสหกรณ  และผูชําระบัญชี
(4) ออกคําสั่งใหมีการตรวจสอบ  หรือไตสวนเกี่ยวกับการจัดตั้งการดําเนินงาน  หรือฐานะการเงิน

ของสหกรณ
(5) สั่งใหระงับการดําเนินงานทั้งหมดหรือบางสวนของสหกรณ  หรือใหเลิกสหกรณ  ถาเห็นวาส

หกรณกระทําการ  หรืองดเวนกระทําการอันอาจจะกอใหเกิดความเสียหายแกสหกรณหรือสมาชิก
(6) ถอนชื่อสหกรณออกจากทะเบียนสหกรณ
(7) จัดทํารายงานประจําปแยกตามประเภทสหกรณเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ
(8) ออกระเบียบ  หรือคําสั่ง  เพื่อใหมีการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้และเพื่อประโยชนในการ

ดําเนินกิจการของสหกรณ



(9) กระทําการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของนายทะเบียนสหกรณ  
หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย

บรรดาอํานาจของนายทะเบียนสหกรณในการสั่ง  การอนุญาต  การอนุมัติหรือการดําเนินการอื่นใดตาม
พระราชบัญญัตินี้  นายทะเบียนสหกรณอาจมอบอํานาจใหรองนายทะเบียนสหกรณ  ผูตรวจการสหกรณ  หรือ
พนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมายใหปฏิบัติการแทนได

การมอบอํานาจตามวรรคสองใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา

สวนที่  3
การกํากับดูแลสหกรณ

                                

มาตรา  17  นายทะเบียนสหกรณ  รองนายทะเบียนสหกรณ  ผูตรวจการสหกรณ  ผูสอบบัญชี  หรือ
พนักงานเจาหนาที่  ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย  มีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหคณะกรรมการดําเนินกา
รสหกรณ  ผูตรวจสอบกิจการ  ผูจัดการ  เจาหนาที่  หรือเชิญสมาชิกของสหกรณมาชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับกิจ
การของสหกรณ  หรือใหสงเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงาน  หรือรายงานการประชุมของสหกรณได

มาตรา  18  เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ใหนายทะเบียนสหกรณ  รองนายทะเบียนสหกรณ  ผู
ตรวจการสหกรณ  ผูสอบบัญชี  หรือพนักงานเจาหนาที่  ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย  มีอํานาจเขาไปตรวจ
สอบในสํานักงานของสหกรณในระหวางเวลาทํางานของสหกรณได  และใหผูซึ่งเกี่ยวของอํานวยความสะดวก
หรือชวยเหลือหรือใหคําช้ีแจงแกผูปฏิบัติการตามสมควร

ใหผูปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง  แสดงบัตรประจําตัวตอผูซึ่งเกี่ยวของ
บัตรประจําตัวตามวรรคสอง  ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนด

มาตรา  19  ใหผูตรวจการสหกรณมีอํานาจหนาที่ตรวจกสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณตามที่
นายทะเบียนสหกรณกําหนด  เมื่อตรวจสอบแลวใหเสนอรายงานการตรวจสอบตอนายทะเบียนสหกรณ

มาตรา  20  ถาที่ประชุมใหญหรือที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณลงมติอันเปนการฝาฝน
กฎหมาย  ขอบังคับระเบียบของสหกรณ  ระเบียบหรือคําสั่งของนายทะเบียนสหกรณ  ใหนายทะเบียนสหกรณ
หรือรองนายทะเบียนสหกรณมีอํานาจสั่งยับยั้งหรือเพิกถอนมตินั้นได

มาตรา  21  ในกรณีที่กรรมการ  ผูจัดการ  หรือเจาหนาที่ของสหกรณทําใหสหกรณเสียหาย  ถาสหกรณ
ไมรองทุกขหรือฟองคดี  ใหนายทะเบียนสหกรณหรือรองนายทะเบียนสหกรณรองทุกขหรือฟองคดีแทนสหกรณ
ได  และใหพนักงานอัยการรับวาตางใหสหกรณ  โดยใหสหกรณเปนผูออกคาใชจายที่เกี่ยวกับการรองทุกข  ฟอง
คดีหรือการวาตางแกนายทะเบียนสหกรณ  รองนายทะเบียนสหกรณ  หรือพนักงานอัยการแลวแตกรณี



มาตรา  22  ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณกระทําการ  หรืองดเวนกระทําการในการปฏิบัติ
หนาที่ของตน  จนทําใหเสื่อมเสียผลประโยชนของสหกรณหรือสมาชิก  หรือสหกรณมีขอบกพรองเกี่ยวกับการ
เงิน  การบัญชี  หรือกิจการ  หรือฐานะการเงิน  ตามรายงานการสอบบัญชีหรือตามรายงานการตรวจสอบ  ใหนาย
ทะเบียนสหกรณมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหปฏิบัติการ  ดังตอไปนี้

(1)  ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณแกไขขอบกพรองตามวิธีการและระยเวลาที่นายทะเบียนส
หกรณกําหนด

(2)  ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณระงับการปฏิบัติบางสวนที่เปนเหตุใหเกิดขอบกพรองหรือ
เสื่อมเสียผลประโยชนของสหกรณหรือสมาชิก

(3)  ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณหยุดปฏิบัติหนาที่เปนการชั่วคราวเพื่อแกไขขอบกพรองนั้นให
แลวเสร็จตามวิธีการ  และภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด

(4)  ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณพนจากตําแหนงทั้งคณะ  หรือใหกรรมการซึ่งเกี่ยวของกับการ
นั้นพนจากตําแหนงกรรมการ

มาตรา  23  สหกรณใดจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นยังไมเกินสามปหรือมีผลการดําเนินงานขาดทุนติดตอกันเกิน
สองป  เมื่อสหกรณรองขอ  หรือนายทะเบียนสหกรณหรือคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติเห็นวาจําเปน
ตองแกไข  นายทะเบียนสหกรณจะสั่งใหผูตรวจการสหกรณหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบ
หมายเขาชวยเหลือดําเนินกิจการของสหกรณนั้นทั้งหมดหรือบางสวนก็ได

การชวยเหลือดําเนินกิจการของสหกรณใหเปนไปตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนดโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ

มาตรา  24  ในกรณีที่นายทะเบียนสหกรณสั่งใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณพนจากตําแหนงทั้ง
คณะ  ใหนายทะเบียนสหกรณต้ังคณะกรรมการชั่วคราว  มีอํานาจหนาที่และสิทธิเชนเดียวกับคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ  และใหอยูในตําแหนงไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่แตงตั้ง

กอนที่จะพนจากตําแหนงใหคณะกรรมการชั่วคราวจัดใหมีการประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งกรรมการขึ้น
ใหมทั้งคณะตามวิธีการที่กําหนดในขอบังคับ

มาตรา  25  ในกรณีที่นายทะเบียนสหกรณใหกรรมการบางคนพนจากตําแหนง  ใหคณะกรรมการสวน
ที่เหลือเรียกประชุมใหญเลือกตั้งผูเปนกรรมการแทนภายในเวลาสามสิบวันนับแตวันที่กรรมการพนจากตําแหนง  
ถามิไดเลือกตั้งหรือเลือกตั่งผูเปนกรรมการไมไดตามกําหนดเวลาใหนายทะเบียนสหกรณต้ังสมาชิกเปนกรรมการ
แทน  ในการนี้ใหผูซึ่งไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งนั้นอยูในตําแหนงกรรมการเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตน
แทน

มาตรา  26  คําสั่งใด ๆ  ตามมาตรา  20  มาตรา  22  มาตรา  24  และมาตรา  25  ใหผูมีสวนไดเสีย
อุทธรณตอคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับทราบคําสั่ง

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติใหเปนที่สุด



สวนที่  4
กองทุนพัฒนาสหกรณ

มาตรา  27  ใหจัดตั้งกองทุนพัฒนาสหกรณขึ้นในกระทรวงเกษตรและสหกรณเรียกโดยยอวา  “กพส.”
เพื่อเปนทุนสงเสริมกิจการของสหกรณ  ประกอบดวยเงินและทรัพยสินตามมาตรา  28

มาตรา  28  กพส.  ประกอบดวย
(1) เงินอุดหนุนที่ไดรับจากงบประมาณแผนดิน
(2) เงินและทรัพยสินที่มีผูมอบให
(3) เงินและทรัพยสินที่ตกเปนของ  กพส.
(4) เงินที่ไดจากการจําหนายทรัพยสินที่ไดรับมาตาม  (2)  และ  (3)
(5) ดอกผล  รายได  หรือประโยชนอื่นใดของ  กพส.
เงินและทรัพยสินของ  กพส.  ตามวรรคหนึ่งใหนําสงเขาบัญชี  กพส.  โดยไมตองนําสงคลังเปนรายได

แผนดิน

มาตรา  29  การรับเงิน  การจายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การจัดหาผลประโยชน  การจัดการและการ
จําหนายทรัพยสินของ  กพส.  ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณแหงชาติ

มาตรา  30  ใหมีคณะกรรมการบริหาร  กพส.  ประกอบดวย  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเปน
ประธานกรรมการ  อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ  อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร
อธิบดีกรมประมง  อธิบดีกรมปศุสัตว  ผูแทนกรมบัญชีกลาง  ผูแทนสํานักงบประมาณเปนกรรมการโดยตําแหนง
กรรมการอื่นซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูแทนของสหกรณประเภทละหนึ่งคนและผูแทนกลุมเกษตรกรหนึ่งคนเปน
กรรมการ

ใหรองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณซึ่งอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณมอบหมายเปนกรรมการและเลขานุการ
การเลือกผูแทนของสหกรณเพื่อใหรัฐมนตรีแตงตั้งตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะ

กรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด
ใหคณะกรรมการบริหาร  กพส.  มีอํานาจหนาที่บริหาร  กพส.  ตลอดจนตรวจสอบติดตาม  และ

ประเมินผลงานของสหกรณที่ไดรับการสงเสริมกิจการจาก  กพส.  ตามหลักเกณฑที่กําหนดในระเบียบกระทรวง
เกษตรและสหกรณ

มาตรา  31  ใหนําความในมาตรา  11  และมาตรา  12  มาใชบังคับแกการดํารงตําแหนงของกรรมการ
บริหาร  กพส.  ซี่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูแทนของสหกรณโดยอนุโลม

มาตรา  32  ใหนําความในมาตรา  13  มาใชบังคับแกการประชุมของคณะกรรมการบริหาร  กพส.  โดย
อนุโลม



หมวด  3
สหกรณ

                                
สวนที่  1

การจัดตั้งและการจดทะเบียนสหกรณ
                                

มาตรา  33  สหกรณจะตั้งขึ้นไดโดยการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้  และตองมีวัตถุประสงคเพื่อ
สงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิกโดยวิธีชวยตนเองและ  ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ตามหลักการสหกรณ  และตอง

(1) มีกิจการรวมกันตามประเภทของสหกรณที่ขอจดทะเบียน
(2) มีสมาชิกเปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
(3) มีทุนซึ่งแบงเปนหุนมีมูลคาเทา ๆ  กัน  และสมาชิกแตละคนจะตองถือหุนอยางนอยหนึ่งหุน  แต

ไมเกินหนึ่งในหาของหุนที่ชําระแลวทั้งหมด
(4) มีสมาชิกซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กําหนดในขอบังคับภายใตบทบัญญัติมาตรา  43  (7)
ประเภทของสหกรณที่จะรับจดทะเบียนใหกําหนดโดยกฎกระทรวง

มาตรา  34  ผูซึ่งประสงคจะเปนสมาชิกของสหกรณที่จะขอจัดตั้งขึ้น  ตองประชุมกันเพื่อคัดเลือกผูที่มา
ประชุมใหเปนคณะผูจัดตั้งสหกรณจํานวนไมนอยกวาสิบคน   เพื่อดําเนินการจัดตั้งสหกรณ   โดยใหคณะผูจัด
ต้ังสหกรณดําเนินการ  ดังตอไปนี้

(1)  พิจารณาเลือกประเภทของสหกรณที่จะจัดตั้งตามที่กําหนดในกฎกระทรวงและพิจารณากําหนดวัตถุ
ประสงคของสหกรณที่จะจัดตั้งนั้น

(2)  กําหนดแผนดําเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณที่จะจัดตั้งขึ้นตามหลักเกณฑและวิธี
การที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด

(3)  ทําบัญชีรายช่ือผูซึ่งจะเปนสมาชิกพรอมดวยจํานวนหุนที่แตละคนจะถือเมื่อจัดตั้งสหกรณแลว
(4)  ดําเนินการรางขอบังคับภายใตบังคับบทบัญญัติมาตรา  43  และเสนอใหที่ประชุมผูซึ่งจะเปน

สมาชิกพิจารณากําหนดเปนขอบังคับของสหกรณที่จะจัดตั้งขึ้น

มาตรา  35  การขอจดทะเบียนสหกรณ  ใหคณะผูจัดตั้งสหกรณลงลายมือช่ือในคําขอจดทะเบียนตาม
แบบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด  ยื่นตอนายทะเบียนสหกรณพรอมเอกสาร  ดังตอไปนี้

(1)  สําเนารายงานการประชุมตามมาตรา  34  จํานวนสองชุด
(2)  แผนดําเนินการตามมาตรา  34 (2)  จํานวนสองชุด
(3)  บัญชีรายช่ือผูซึ่งจะเปนสมาชิกพรอมลายมือช่ือ  และจํานวนหุนที่แตละคนจะถือเมื่อจัดตั้งสหกรณ

แลวจํานวนสองชุด
(4)  ขอบังคับตามมาตรา  34  (4)  จํานวนสี่ชุด



มาตรา  36  นายทะเบียนสหกรณ  รองนายทะเบียนสหกรณ  หรือพนักงานเจาหนาที่  ซึ่งนายทะเบียน 
สหกรณมอบหมาย  มีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหบุคคลใด ๆ  ซึ่งเกี่ยวของมาช้ีแจงขอเท็จจริง  หรือใหสง
เอกสารมาเพื่อประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการรับจดทะเบียนสหกรณได

ในการพิจารณารายการที่เกี่ยวกับคําขอ  หรือรายการในขอบังคับของสหกรณที่จะจัดตั้งขึ้น  ถานาย
ทะเบียนสหกรณเห็นวารายการดังกลาวไมถูกตอง  หรือยังมิไดดําเนินการตามมาตรา  34  นายทะเบียนสหกรณมี
อํานาจสั่งใหคณะผูจัดตั้งสหกรณแกไขหรือดําเนินการใหถูกตองได

มาตรา  37  เมื่อนายทะเบียนสหกรณพิจารณาแลวเห็นวา  สหกรณตามที่ขอจดทะเบียนมีวัตถุประสงค
ตามมาตรา  33  คําขอจดทะเบียนมีเอกสารครบถวนถูกตองตามมาตรา  35  และการจัดตั้งสหกรณตามที่ขอจด
ทะเบียนจะไมเสียหายแกระบบสหกรณใหนายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนและออกใบสําคัญรับจดทะเบียนให
แกสหกรณนั้น

ใหสหกรณที่ไดจดทะเบียนแลวมีฐานะเปนนิติบุคคล

มาตรา  38  ในกรณีที่นายทะเบียนสหกรณมีคําสั่งไมรับจดทะเบียน  ใหแจงคําสั่งพรอมดวยเหตุผลเปน
หนังสือไปยังคณะผูจัดตั้งสหกรณโดยไมชักชา

คณะผูจัดตั้งสหกรณมีสิทธิยื่นคําอุทธรณคําสั่งไมรับจดทะเบียนตอคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ
แหงชาติโดยยื่นคําอุทธรณตอนายทะเบียนสหกรณภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติใหเปนที่สุด

มาตรา  39  เมื่อนายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนสหกรณแลว  ใหคณะผูจัดตั้งสหกรณมีอํานาจหนาที่
และสิทธิเชนเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณนั้นจนกวาจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการส
หกรณนั้นจนกวาจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณตามมาตรา  40

ใหผูซึ่งมีช่ืออยูในบัญชีรายช่ือผูจะเปนสมาชิกตามมาตรา  34  (3)  เปนสมาชิกสหกรณต้ังแตวันที่นาย
ทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนสหกรณและไดชําระคาหุนตามจํานวนที่จะถือครบถวนแลว

ในกรณีที่มผูีขอเขาเปนสมาชิกสหกรณภายหลังวันที่นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนสหกรณ  ใหถือ
วาเปนสมาชิกเมื่อไดชําระคาหุนตามจํานวนที่จะถือครบถวนแลว

มาตรา  40  ใหคณะผูจัดตั้งสหกรณนัดสมาชิกมาประชุมกันเปนการประชุมใหญสามัญครั้งแรกภายใน
เกาสิบวันนับแตวันที่จดทะเบียนสหกรณ  เพื่อต้ังคณะกรรมการดําเนินการสหกรณและมอบหมายการทั้งปวงให
แกคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ

มาตรา  41  ใหนายทะเบียนสหกรณประกาศกําหนดประเภทของสหกรณที่สามารถรับสมาชิกสมทบได
คุณสมบัติ  วิธีรับสมัคร  และการขาดจากสมาชิกภาพ  ตลอดจนสิทธิและหนาที่ของสมาชิกสมทบ  ให

เปนไปตามที่กําหนดไวในขอบังคับ



หามมิใหสหกรณใหสิทธิแกสมาชิกสมทบในการนับช่ือของสมาชิกสมทบเขาเปนองคประชุมในการ
ประชุมใหญ  การออกเสียงในเรื่องใด ๆ  หรือเปนกรรมการดําเนินการ

มาตรา  42  ในการชําระคาหุน  สมาชิกจะนําคาหุนหักกลบลบหนี้กับสหกรณไมไดและสมาชิกมีความ
รับผิดเพียงไมเกินจํานวนเงินคาหุนที่ยังสงใชไมครบมูลคาหุนที่ตนถือ

ในระหวางที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไมสิ้นสุดลง  หามมใิหเจาหนี้ของสมาชิกใชสิทธิเรียกรองในคา
หุนของสมาชิกผูนั้น

สวนที่  2
ขอบังคับและการแกไขเพิ่มเติม

                                

มาตรา  43  ขอบังคับของสหกรณอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้
(1) ช่ือสหกรณ  ซึ่งตองมีคําวา  “จํากัด” อยูทายช่ือ
(2) ประเภทของสหกรณ
(3) วัตถุประสงค
(4) ที่ต้ังสํานักงานใหญและที่ต้ังสํานักงานสาขา
(5) ทุนซึ่งแบงเปนหุน  มูลคาของหุน  การชําระคาหุนดวยเงินหรือทรัพยสินอื่น  การขายและการโอน

หุน  ตลอดจนการจายคืนคาหุน
(6) ขอกําหนดเกี่ยวกับการดําเนินงาน  การบัญชี  กรขาดจากสมาชิกภาพ  ตลอดจนสิทธิหนาที่ของ

สมาชิก
(7) คุณสมบัติของสมาชิก  วิธีรับสมาชิก  การขาดจากสมาชิกภาพ  ตลอดจนสิทธิหนาที่ของสมาชิก
(8) ขอกําหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ
(9) การเลือกตั้ง  การดํารงตําแหนง  การพนจากตําแหนง  และการประชุมของคณะกรรมการดําเนินกา

รสหกรณ
(10) การแตงตั้ง  การดํารงตําแหนง  การพนจากตําแหนง  การกําหนดอํานาจหนาที่  และความรับผิด

ชอบของผูจัดการ

มาตรา  44  การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ  จะกระทําไดก็แตโดยมติของที่ประชุมใหญ  และตองนําขอ
บังคับที่ไดแกไขเพิ่มเติมไปจดทะเบียนตอนายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญลงมติ  
เมื่อนายทะเบียนสหกรณไดจดทะเบียนแลวใหมีผลใชบังคับได

ในกรณีที่มีการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับโดยการเปลี่ยนช่ือสหกรณ  ใหสหกรณคืนใบสําคัญรับจด
ทะเบียน  และใหนายทะเบียนสหกรณออกใบสําคัญรับจดทะเบียนการเปลี่ยนช่ือใหแกสหกรณดวย

การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับและการเปลี่ยนช่ือของสหกรณนั้น  ยอมไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิหรือ
ความรับผิดใด ๆ  ของสหกรณ



ใหนําความในมาตรา  36  มาตรา  37  และมาตรา  38  มาใชบังคับแกการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับโดย
อนุโลม

มาตรา  45  กรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการตีความในขอบังคับ  ใหสหกรณขอคําวินิจฉัยจากนายทะเบียนส
หกรณ  และใหสหกรณถือปฏิบัติตามคําวินิจฉัยนั้น

สวนที่  3
การดําเนินงานของสหกรณ

                                

มาตรา  46  เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามวัตถุประสงค  ใหสหกรณมีอํานาจกระทําการ  ดังตอไปนี้ได
(1) ดําเนินธุรกิจ  การผลิต  การคา  การบริการ  และอุตสาหกรรมเพื่อประโยชนของสมาชิก
(2) ใหสวัสดิการหรือการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว
(3) ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก
(4) ขอหรือรับความชวยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ  หนวยงานของตางประเทศหรือบุคคลอื่นใด
(5) รับฝากเงินประเภทออมทรัพยหรือประเภทประจําจากสมาชิกหรือสหกรณอื่นไดตามระเบียบของ 

สหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
(6) ใหกู  ใหสินเชื่อ  ใหยืม  ใหเชา  ใหเชาซื้อ  โอน  รับ  จํานองหรือจํานํา  ซึ่งทรัพยสินแกสมาชิกหรือ

ของสมาชิก
(7) จัดใหไดมา  ซื้อ  ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิ  ครอบครอง  กู  ยืม  เชา  เชาซื้อ  รับโอนสิทธิการ

เชาหรือสิทธิการเชาซื้อ  จํานองหรือจํานํา  ขายหรือจําหนายดวยวิธีอื่นใดซึ่งทรัพยสิน
(8) ใหสหกรณอื่นกูยืมเงินไดตามระเบียบของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
(9) ดําเนินกิจการอยางอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับ  หรือเนื่องในการจัดใหสําเร็จตามวัตถุประสงคของสหกรณ

มาตรา  47  การกูยืมเงินหรือการค้ําประกันของสหกรณ  จะตองจํากัดอยูภายในวงเงินที่นายทะเบียนส
หกรณเห็นชอบ

มาตรา  48  ใหสหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา  49  การับเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินจากทางราชการ  หนวยงานของตางประเทศ  หรือบุคคลอื่น
ใด  ถาการใหเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินนั้นกําหนดไวเพื่อการใดใหใชเพื่อการนั้น  แตถามิไดกําหนดไวใหจัดสรร
เงินอุดหนุนหรือทรัพยสินนั้นเปนทุนสํารองของสหกรณ

มาตรา  50  ใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ  ประกอบดวย  ประธานกรรมการหนึ่งคน
และกรรมการอื่นอีกไมเกินสิบสี่คนซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก



คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ  มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปนับแตวันเลือกตั้ง  ในวาระเริ่ม
แรกเมื่อครบหนึ่งปนับแตวันเลือกตั้ง  ใหกรรมการดําเนินการสหกรณออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสอง
ของกรรมการดําเนินการสหกรณทั้งหมดโดยวิธีจับฉลาก  และใหถือวาเปนการพนจากตําแหนงตามวาระ

กรรมการดําเนินการสหกรณ  ซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งอีกได  แตตองไมเกินสองวาระติด
ตอกัน

ในกรณีที่มีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการสหกรณแทนตําแหนงที่วาง ใหกรรมการดําเนินการสหกรณ
ที่ไดรับเลือกตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูที่ตนแทน

มาตรา  51  ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเปนผูดําเนินกิจการและเปนผูแทนสหกรณในกิจการ
อันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก  เพื่อการนี้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณจะมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือ
หลายคนหรือผูจัดการทําการแทนก็ได

มาตรา  52  หามมิใหบุคคลซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้เปนหรือทําหนาที่กรรมการหรือผูจัดการ
(1) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่กระทําโดยทุจริต
(2) เคยถูกไลออก  ปลดออก   หรือใหออกจากราชการ   องคการ   หรือหนวยงานของรัฐหรือเอกชน  

ฐานทุจริตตอหนาที่
(3) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือมีคําวินิจฉัยเปนที่สุดใหพนจากตําแหนงกรรมการตาม

มาตรา  22 (4)
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการเพราะเหตุทุจริตตอหนาที่

มาตรา  53  ใหสหกรณมีผูตรวจสอบกิจการ  ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก  
เพื่อดําเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณแลวทํารายงานเสนอตอที่ประชุมใหญ

จํานวนผูตรวจสอบกิจการตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด

มาตรา  54  ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเรียกประชุมใหญสามัญปละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งรอย
หาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณนั้น

มาตรา  55  เมื่อมีเหตุอันสมควร  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณจะเรียกประชุมใหญวิสามัญเมื่อใดก็
ได  แตถานายทะเบียนสหกรณมีหนังสือแจงใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ  หรือในกรณีที่สหกรณขาดทุนเกินกึ่ง
ของจํานวนทุนเรือนหุนที่ชําระแลว       ตองเรียกประชุมใหญวิสามัญโดยมิชักชาแตไมเกินสามสิบวันนับแตวัน
ที่สหกรณทราบ

สมาชิกซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมด  หรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน  หรือ
ผูแทนสมาชิกในกรณีที่มีผูแทนสมาชิกตามมาตรา  56  ซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนผูแทน
สมาชิกทั้งหมด  หรือไมนอยกวาหาสิบคนลงลายมือช่ือทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ  
ใหเรียกประชุมใหญวิสามัญก็ได



ในกรณีที่สมาชิก  หรือผูแทนสมาชิกของสหกรณเปนผูรองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ  ใหคณะ
กรรมการดําเนินการสหกรณเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวันนับแตวันที่รับคํารองขอ  ถาคณะ
กรรมการดําเนินการสหกรณไมเรียกประชุมใหญวิสามัยภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว  ใหนายทะเบียนส
หกรณมีอํานาจเรียกประชุมใหญวิสามัยภายในระยะเวลาตามที่เห็นสมควรก็ได

มาตรา  56  สหกรณใดมีสมาชิกเกินกวาหารอยคน  จะกําหนดในขอบังคับใหมีการประชุมใหญโดยผู
แทนสมาชิกก็ได  จํานวนผูแทนสมาชิกจะมีนอยกวาหนึ่งรอยคนไมได

วิธีการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก  จํานวนผูแทนสมาชิก  และการดํารงตําแหนงใหเปนไปตามที่กําหนดใน
ขอบังคับ

มาตรา  57  การประชุมใหญของสหกรณตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมด  หรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคนในกรณีเปนการประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก  ตองมีผูแทนสมาชิกมา
ประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูแทนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน  จึงจะเปนองคประชุม

ในการประชุมใหญ  สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกจะมอบอํานาจใหผูอื่นมาประชุมแทนตนไมได

มาตรา  58  ในการประชุมใหญของสหกรณ  ถาสมาชิกหรือผูแทนสมาชิก  แลวแตกรณี  มาประชุมไม
ครบองคประชุมใหนัดประชุมใหญอีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วันนับแตวันที่นัดประชุมใหญครั้งแรก  ในการประชุม
ครั้งหลังนี้  ถามิใชการประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกรองขอใหเรียกประชุมแลว  เมื่อมีสมาชิก
หรือผูแทนสมาชิก  แลวแตกรณี  มาประชุมไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทั้งหมด  
หรือไมนอยกวาสามสิบคน  ก็ใหถือวาเปนองคประชุม

มาตรา  59  สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากัน  
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด  การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมใหญใหถือ
เสียงขางมาก  เวนแตในกรณีดังตอไปนี้  ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิก
ซึ่งมาประชุม

(1) การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
(2) การควบสหกรณ
(3) การแยกสหกรณ
(4) การเลิกสหกรณ
(5) การอื่นใดที่ขอบังคับกําหนดใหใชเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกหรือผูแทน

สมาชิกซึ่งมาประชุม

มาตรา  60  ในการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ  ใหจัดสรรเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ
สิบของกําไรสุทธิ  และเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยไมเกินรอยละหาของกําไรสุทธิ  แตตองไม
เกินอัตราที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด



กําไรสุทธิประจําปที่เหลือจากการจัดสรรเปนทุนสํารองและคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  
ที่ประชุมใหญอาจจัดสรรไดภายใตขอบังคับ  ดังตอไปนี้

(1)  จายเปนเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลว  แตตองไมเกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงสําหรับสหกรณ
แตละประเภท

(2)  จายเปนเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกตามสวนธุรกิจที่สมาชิกไดทําไวกับสหกรณในระหวางป
(3)  จายเปนเงินโบนัสแกกรรมการและเจาหนาที่ของสหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ
(4)  จายเปนทุนสะสมไว  เพื่อดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดของสหกรณตามที่กําหนดในขอบังคับ

มาตรา  61  ทุนสํารองตามมาตรา  60  วรรคหนึ่ง  จะถอนจากบัญชีทุนสํารองไดเพื่อชดเชยการขาดทุน
หรือเพื่อจัดสรรเขาบัญชีทุนสํารองใหแกสหกรณใหมที่ไดจดทะเบียนแบงแยกจากสหกรณเดิมตามมาตรา  100

มาตรา  62  เงินของสหกรณนั้น  สหกรณอาจฝากหรือลงทุนได  ดังตอไปนี้
(1) ฝากในชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอื่น
(2) ฝากในธนาคาร  หรือฝากในสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแก 

สหกรณ
(3) ซื้อหลักทรัพยของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
(4) ซื้อหุนของธนาคารที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ
(5) ซื้อหุนของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอื่น
(6) ซื้อหุนของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทําใหเกิดความสะดวกหรือสงเสริมความเจริญแกกิจการ

ของสหกรณโดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
(7) ฝากหรือลงทุนอยางอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด

มาตรา  63  ใหสหกรณที่มีวัตถุประสงคเพื่อการขายหรือแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรที่สมาชิกผลิตขึ้น  
พิจารณาซื้อหรือรวบรวมผลิตผลจากสมาชิกกอนผูอื่น

มาตรา  64  ใหสหกรณจัดทําทะเบียน  ดังตอไปนี้
(1) ทะเบียนสมาชิกซึ่งอยางนอยตองมีรายการ

(ก)  ช่ือ  ประเภท  และที่ต้ังสํานักงานของสหกรณ
(ข)  ช่ือ  สัญชาติ  และที่อยูของสมาชิก
(ค)  วันที่เขาเปนสมาชิก

(2) ทะเบียนหุนซึ่งอยางนอยตองมีรายการ
(ก)  ช่ือ  ประเภท  และที่ต้ังสํานักงานของสหกรณ
(ข)  ช่ือของสมาชิกซึ่งถือหุน  มูลคาหุน  จํานวนหุน  และเงินคาหุนที่ชําระแลว
(ค)  วันที่ถือหุน

ใหสหกรณเก็บรักษาทะเบียนตาม  (1)  และ  (2)  ไวที่สํานักงานของสหกรณและใหสงสําเนาทะเบียน
นั้นแกนายทะเบียนสหกรณภายในเกาสิบวันนับแตวันที่จดทะเบียน



ใหสหกรณรายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตอนายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวันนับแต
วันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ

มาตรา  65  ใหสหกรณจัดใหมีการทําบัญชีตามแบบ  และรายการที่นายทะเบียนสหกรณกําหนดใหถูก
ตองตามความเปนจริง  และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไวที่สํานักงานสหกรณภายในระยะ
เวลาที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด

เมื่อมีเหตุตองบันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณใหบันทึกรายการในวันที่เกิดเหตุ
นั้น  สําหรับเหตุอื่นที่ไมเกี่ยวกับกระแสเงินสด  ใหบันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแตวันที่มีเหตุอัน
จะตองบันทึกรายการนั้น

การลงรายการบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณโดยครบถวน

มาตรา  66  ใหสหกรณจัดทํางบดุลอยางนอยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดวาเปนรอบปทางบัญชี
ของสหกรณ

งบดุลนั้นตองมีรายการแสดงสินทรัพย  หนี้สิน  และทุนของสหกรณ  กับทั้งบัญชีกําไรขาดทุนตามแบบ
ที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด

งบดุลนั้นตองทําใหแลวเสร็จและใหผูสอบบัญชีตรวจสอบแลวนําเสนอเพื่อนุมัติในที่ประชุมใหญของส
หกรณภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชี

มาตรา  67  ใหสหกรณจัดทํารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณเสนอตอที่ประชุม
ใหญในคราวที่เสนองบดุล  และใหสงสําเนารายงานประจําปกับงบดุลไปยังนายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบ
วันนับแตวันที่มีการประชุม

มาตรา  68  ใหสหกรณเก็บรักษารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณและงบดุล  พรอม
ทั้งขอบังคับและกฎหมายวาดวยสหกรณไวที่สํานักงานของสหกรณ  เพื่อใหสมาชิกขอตรวจดูได

สวนที่  4
การสอบบัญชี

                                

มาตรา  69  ใหนายทะเบียนสหกรณแตงตั้งผูสอบบัญชี  เพื่อตรวจสอบบัญชีของสหกรณ
การตรวจสอบบัญชีนั้น  ใหปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่นาย

ทะเบียนสหกรณกําหนด

สวนที่  5
การเลิกสหกรณ

                                



มาตรา  70  สหกรณยอมเลิกดวยเหตุหนึ่งเหตุใด  ดังตอไปน้ี
(1) มีเหตุตามที่กําหนดในขอบังคับ
(2) สหกรณมีจํานวนสมาชิกนอยกวาสิบคน
(3) ที่ประชุมใหญลงมติใหเลิก
(4) ลมละลาย
(5) นายทะเบียนสหกรณสั่งใหเลิกตามมาตรา  71
ใหสหกรณที่เลิกตาม  (1)  (2)  (3)  หรือ  (4)  แจงใหนายทะเบียนสหกรณทราบภายในสิบหาวันนับแต

วันที่เลิก
ใหนายทะเบียนสหกรณปดประกาศการเลิกสหกรณไวที่สํานักงานของสหกรณ  ที่ทําการสหกรณอําเภอ

หรือหนวยสงเสริมสหกรณ  และที่วาการอําเภอหรือสํานักงานเขตแหงทองที่ที่สหกรณนั้นตั้งอยู

มาตรา  71  นายทะเบียนสหกรณมีอํานาจสั่งเลิกสหกรณไดเมื่อปรากฏวา
(1)  สหกรณไมเริ่มดําเนินการภายในหนึ่งปนับแตวันที่จดทะเบียนหรือหยุดดําเนินกิจการติดตอกันเปน

เวลาสองปนับแตวันที่หยุดดําเนินกิจการ
(2)  สหกรณไมสงสําเนางบดุลและรายงานประจําปตอนายทะเบียนสหกรณเปนเวลาสามปติดตอกัน
(3)  สหกรณไมอาจดําเนินกิจการใหเปนผลดี  หรือการดําเนินกิจการของสหกรณกอใหเกิดความเสียหาย

แกสหกรณ  หรือประโยชนสวนรวม

มาตรา  72  สหกรณที่ถูกสั่งเลิกตามมาตรา  71  มีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหง
ชาติ  โดยทําเปนหนังสือยื่นตอนายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่ง  และใหนาย
ทะเบียนสหกรณสงคําอุทธรณตอไปยังคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติโดยไมชักชา

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติใหเปนที่สุด

มาตรา  73  เมื่อสหกรณใดเลิกไปดวยเหตุหนึ่งเหตุใดตามที่ระบุไวในมาตรา  70  ใหจัดการชําระบัญชี
ตามบทบัญญัติในหมวด  4  วาดวยการชําระบัญชี

หมวด  4
การชําระบัญชี

มาตรา  74  การชําระบัญชีสหกรณที่ลมละลายนั้น  ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยลมละลาย

มาตรา  75  การชําระบัญชีสหกรณที่เลิกเพราะเหตุอื่นนอกจากลมละลายใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งผู
ชําระบัญชีโดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณขึ้นทําการชําระบัญชีสหกรณภายในสามสิบวันนับแต
วันที่เลิกสหกรณ  หรือนับแตวันที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติมีคําสั่งใหยกอุทธรณ  แลวแตกรณี



ในกรณีที่ที่ประชุมใหญไมเลือกตั้งผูชําระบัญชีภายในกําหนดเวลาดังกลาว  หรือนายทะเบียนสหกรณ
ไมใหความเห็นชอบในการเลือกตั้งผูชําระบัญชี  ใหนายทะเบียนสหกรณต้ังผูชําระบัญชีขึ้นทําการชําระบัญชีส
หกรณได

เมื่อนายทะเบียนสหกรณเห็นสมควรหรือเมื่อสมาชิกมีจํานวนไมนอยกวาสองในสามของสมาชิกทั้ง
หมดรองขอตอนายทะเบียนสหกรณ  นายทะเบียนสหกรณจะแตงตั้งผูชําระบัญชีคนใหมแทนผูชําระบัญชีซึ่งได
รับเลือกตั้งหรือซึ่งไดต้ังไวก็ได

ใหนายทะเบียนสหกรณจดทะเบียนผูชําระบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง  
หรือผูชําระบัญชีซึ่งไดรับแตงตั้งตามวรรคสองหรือวรรคสาม  และใหปดประกาศชื่อผูชําระบัญชีไวที่สํานักงาน
ของสหกรณนั้น  สํานักงานสหกรณอําเภอหรือหนวยสงเสริมสหกรณ  และที่วาการอําเภอหรือสํานักงานเขตแหง
ทองที่ที่สหกรณนั้นตั้งอยูภายในสิบสี่วันนับแตวันที่จดทะเบียนผูชําระบัญชี

ผูชําระบัญชีอาจไดรับคาตอบแทนตามที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด

มาตรา  76  สหกรณนั้นแมจะไดเลิกไปแลวก็ใหพึงถือวายังคงดํารงอยูตราบเทาเวลาที่จําเปนเพื่อการ
ชําระบัญชี

มาตรา  77  ใหผูชําระบัญชีมีหนาที่ชําระสะสางกิจการของสหกรณ  จัดการชําระหนี้และจําหนายทรัพย
สินของสหกรณนั้นใหเสร็จไป

มาตรา  78  เมื่อสหกรณเลิก  ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณและเจาหนาที่ของสหกรณมีหนาที่จัด
การรักษาทรัพยสินทั้งหมดของสหกรณไวจนกวาผูชําระบัญชีจะเรียกใหสงมอบ

ผูชําระบัญชีจะเรียกใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณหรือเจาหนาที่ของสหกรณสงมอบทรัพยสิน
ตามวรรคหนึ่งพรอมดวยสมุดบัญชี  เอกสาร  และสิ่งอื่นเมื่อใดก็ได

มาตรา  79  ภายในสามสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนสหกรณจดทะเบียนผูชําระบัญชี  ใหผูชําระบัญชี
ประกาศโฆษณาทางหนังสือพิมพรายวันอยางนอยสองวันติดตอกัน  หรือประกาศโฆษณาทางอื่นวาสหกรณได
เลิก  และแจงเปนหนังสือไปยังเจาหนี้ทุกคน  ซึ่งมีช่ือปรากฏในสมุดบัญชี  เอกสารของสหกรณ  หรือปรากฏจาก
ทางอื่น  เพื่อใหทราบวาสหกรณนั้นเลิก  และใหเจาหนี้ยื่นคําทวงหนี้แกผูชําระบัญชี

มาตรา  80  ผูชําระบัญชี  ตองทํางบดุลของสหกรณโดยไมชักชา  และใหนายทะเบียนสหกรณต้ังผูสอบ
บัญชีเพื่อตรวจสอบงบดุลนั้น

เมื่อผูสอบบัญชีรับรองงบดุลแลว  ใหผูชําระบัญชีเสนองบดุลตอที่ประชุมใหญเพื่อนอนุมัติแลวเสนองบ
ดุลนั้นตอนายทะเบียนสหกรณ

ในกรณีที่การประชุมใหญไมครบองคประชุม  ใหผูชําระบัญชีเสนองบดุลตอนายทะเบียนสหกรณเพื่อ
อนุมัติ

มาตรา  81  ผูชําระบัญชีมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้



(1) ดําเนินกิจการของสหกรณเทาที่จําเปนเพื่อระวังรักษาผลประโยชนของสหกรณในระหวางที่ยัง
ชําระบัญชีไมเสร็จ

(2) ดําเนินกิจการของสหกรณเทาที่จําเปนเพื่อชําระสะสางกิจการใหเสร็จไปดวยดี
(3) เรียกประชุมใหญ
(4) ดําเนินการทั้งปวงเกี่ยวกับคดีแพงหรือคดีอาญา  และประนีประนอมยอมความในเรื่องใด ๆ  ใน

นามของสหกรณ
(5) จําหนายทรัพยสินของสหกรณ
(6) เรียกใหสมาชิกหรือทายาทของสมาชิกผูตายชําระคาหุนที่ยังชําระไมครบมูลคาของหุนทั้งหมด
(7) รองขอตอศาลเพ่ือสั่งใหสหกรณลมละลายในกรณีที่เงินคาหุนหรือเงินลงทุนไดใชเสร็จแลว  แต

ทรัพยสินก็ยังไมเพียงพอแกการชําระหนี้สิน
(8) ดําเนินการอยางอื่นเทาที่จําเปนเพื่อใหการชําระบัญชีเสร็จสิ้น

มาตรา  82  ขอจํากัดอํานาจของผูชําระบัญชีอยางใด ๆ  หามมิใหยกขึ้นเปนขอตอสูบุคคลภายนอกผู
กระทําการโดยสุจริต

มาตรา  83  คาธรรมเนียม  คาภาระติดพัน  และคาใชจายที่ตองเสียตามสมควรในการชําระบัญชีนั้น  ผู
ชําระบัญชีตองจัดการชําระกอนหนี้รายอื่น

มาตรา  84  ถาเจาหนี้คนใดมิไดทวงถามใหชําระหนี้  ผูชําระบัญชีตองวางเงินสําหรับจํานวนหนี้นั้นไว
ตอนายทะเบียนสหกรณเพื่อประโยชนแกเจาหนี้  และใหผูชําระบัญชีมีหนังสือแจงการที่ไดวางเงินไปยังเจาหนี้
โดยไมชักชา

ถาเจาหนี้ไมรับเงินไปจนพนกําหนดสองปนับแตวันที่ผูชําระบัญชีวางเงินไวตอนายทะเบียนสหกรณ  
เจาหนี้ยอมหมดสิทธิในเงินจํานวนนั้น  และใหนายทะเบียนสหกรณจัดสงเปนรายไดของสันนิบาตสหกรณแหง
ประเทศไทยใหเสร็จภายในเวลาอันสมควร

มาตรา  85  ใหผูชําระบัญชีเสนอรายงานตอนายทะเบียนสหกรณทุกระยะหกเดือนวาไดจัดการไปอยาง
ใดบางและแสดงใหเห็นความเปนไปของบัญชีที่ชําระอยูนั้น  รายงานดังกลาวนี้ใหทําตามแบบที่นายทะเบียนส
หกรณกําหนด

รายงานตามวรรคหนึ่งใหสมาชิก  ทายาทของสมาชิกผูตายและเจาหนี้ทั้งหลายของสหกรณตรวจดูได
โดยไมตองเสียคาธรรมเนียม

ถาปรากฏขอบกพรองในการชําระบัญชี  นายทะเบียนสหกรณมีอํานาจสั่งใหผูชําระบัญชีแกไขขอบก
พรอง  และรายงานตอนายทะเบียนสหกรณภายในเวลาที่กําหนด

มาตรา  86  เมื่อไดชําระหนี้ของสหกรณแลว  ถามีทรัพยสินเหลืออยูเทาใดใหผูชําระบัญชีจายตามลําดับ
ดังตอไปนี้

(1) จายคืนเงินคาหุนใหแกสมาชิกไมเกินมูลคาหุนที่ชําระแลว



(2) จายเปนเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลวแตตองไมเกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณกําหนดตามความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณืแหงชาติสําหรับสหกรณแตละประเภท

(3) จายเปนเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกตามสวนธุรกิจที่สมาชิกไดทําไวกับสหกรณในระหวางปตามที่
กําหนดในขอบังคับ

ถายังมีทรัพยสินเหลืออยูอีก  ใหผูชําระบัญชีโอนใหแกสหกรณอื่น  หรือสันนิบาตสหกรณแหงประเทศ
ไทยตามมติของที่ประชุมใหญ  หรือดวยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ  ในกรณีที่ไมอาจเรียกประชุม
ใหญไดภายในสามเดือนนับแตวันที่ชําระบัญชีเสร็จ

มาตรา  87  เมื่อไดชําระบัญชีกิจการของสหกรณเสร็จแลว  ใหผูชําระบัญชีทํารายงานการชําระบัญชี
พรอมทั้งรายการยอของบัญชีที่ชําระนั้น  แสดงวาไดดําเนินการชําระบัญชีและจัดการทรัพยสินชองสหกรณไป
อยางใด  รวมทั้งคาใชจายในการชําระบัญชีและจํานวนทรัพยสินที่จายตามมาตรา  86  เสนอตอผูสอบบัญชี

เมื่อผูสอบบัญชีตรวจสอบและรับรองบัญชีที่ชําระนั้นแลว  ใหผูชําระบัญชีเสนอตอนายทะเบียนสหกรณ
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ผูสอบบัญชีรับรองบัญชีที่ชําระนั้นเมื่อนายทะเบียนสหกรณเห็นชอบดวยแลวใหถือ
วาเปนที่สุดแหงการชําระบัญชี  และใหนายทะเบียนสหกรณถอนช่ือสหกรณออกจากทะเบียน

มาตรา  88  เมื่อนายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบในการชําระบัญชีตามมาตรา  87  แลว  ใหผูชําระ
บัญชีมอบบรรดาสมุดบัญชีและเอกสารทั้งหลายของสหกรณที่ไดชําระบัญชีเสร็จแลวนั้นแกนายทะเบียนสหกรณ
ภายในสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบ

ใหนายทะเบียนสหกรณรักษาสมุดบัญชีและเอกสารเหลานี้ไวอีกสองปนับแตวันที่ถอนช่ือสหกรณนั้น
ออกจากทะเบียน

สมุดบัญชีและเอกสารตามวรรคหนึ่ง  ใหผูมีสวนไดเสียตรวจดูไดโดยไมตองเสียคาธรรมเนียม

มาตรา  89  ในคดีฟองเรียกหนี้สินที่สหกรณ  สมาชิก  หรือผูชําระบัญชีเปนลูกหนี้อยูในฐานะเชนนั้น  
หามมิใหฟองเมื่อพนกําหนดสองปนับแตวันที่นายทะเบียนสหกรณถอนช่ือสหกรณออกจากทะเบียน

หมวด  5
การควบสหกรณเขากัน

มาตรา  90  สหกรณต้ังแตสองสหกรณอาจควบเขากันเปนสหกรณเดียวได  โดยมติแหงที่ประชุมใหญ
ของแตละสหกรณ  และตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ

ในการขอความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณใหสงสําเนารายงานการประชุมใหญของสหกรณที่ลง
มติใหควบเขากันไปดวย

มาตรา  91  เมื่อนายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบตามมาตรา  90  แลวใหสหกรณแจงเปนหนังสือ
ไปยังเจาหนี้ทั้งปวงของสหกรณเพื่อใหทราบรายการที่ประสงคจะควบสหกรณเขากัน  และขอใหเจาหนี้ผูมีขอคัด
คานในการควบสหกรณเขากันนั้น  สงคําคัดคานไปยังสหกรณภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง



ถาไมมีเจาหนี้คัดคานภายในกําหนดเวลาดังกลาวนั้น  ใหถือวาไมมีคําคัดคาน
ถามีเจาหนี้คัดคาน  สหกรณจะควบเขากันมิได  จนกวาจะไดชําระหนี้หรือไดใหประกันเพื่อหนี้รายนั้น

มาตรา  92  ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณของแตละสหกรณที่ควบเขากัน  ต้ังผูแทนขึ้นสหกรณ
ละไมเกินสามคน  เพื่อดําเนินการจดทะเบียนตามมาตรา  93

มาตรา  93  สหกรณที่ต้ังขึ้นใหมโดยควบเขากันนั้น  ตองจดทะเบียนเปนสหกรณใหม  โดยยื่นคําขอจด
ทะเบียนตอนายทะเบียนสหกรณตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด

ในคําขอจดทะเบียนสหกรณใหม  ตองมีผูแทนของสหกรณที่ควบเขากันลงลายมือช่ืออยางนอยสหกรณ
ละสองคนทุกสหกรณ

คําขอจดทะเบียนสหกรณใหม  ตองมีเอกสารดังตอไปนี้ยื่นพรอมกับคําขอดวย
(1)  หนังสือของทุกสหกรณที่ควบเขากันนั้นรับรองวาไดแจงไปยังเจาหนี้ทั้งปวงตามมาตรา  91  วรรค

หนึ่ง  และไมมีเจาหนี้คัดคานภายในกําหนด  หรือในกรณีที่มีเจาหนี้คัดคานสหกรณไดชําระหนี้หรือไดใหประกัน
เพื่อหนี้รายนั้นแลว

(2)  ขอบังคับของสหกรณใหมที่ขอจดทะเบียนสี่ฉบับ
(3)  สําเนารายงานการประชุมผูแทนของสหกรณที่ควบเขากันหนึ่งฉบับ
เอกสารตาม  (2)  และ  (3)  นั้น   ผูแทนของสหกรณตองลงลายมือช่ือรับรองสองคน

มาตรา  94  เมื่อนายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนสหกรณที่ควบเขากันเปนสหกรณใหมแลว  ใหนาย
ทะเบียนสหกรณถอนชื่อสหกรณเดิมที่ไดควบเขากันนั้นออกจากทะเบียน

ใหผูแทนของสหกรณที่ควบเขากันมีอํานาจหนาที่และสิทธิเชนเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการ 
สหกรณจนกวาจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณตามมาตรา  40

มาตรา  95  สหกรณใหมนี้ยอมไดไปทั้งทรัพยสิน  หนี้สิน  สิทธิ  และความรับผิดของสหกรณเดิมที่ได
ควบเขากันนั้นทั้งสิ้น

หมวด  6
การแยกสหกรณ

มาตรา  96  การแยกสหกรณจะกระทํามิได  แตถามีการเปลี่ยนแปลงเขตการปกครองทองที่หรือแบง
หนวยงาน  หรือสถานประกอบการ  จะแยกสหกรณก็ไดหากมีความจําเปนหรือมีเหตุใหไมสะดวกแกการดําเนิน
งาน

การแยกสหกรณตามวรรคหนึ่งจะกระทําไดโดยสมาชิกของสหกรณนั้นจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหา
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด  หรือไมนอยกวาหารอยคนลงลายมือขื่อทําหนังสือรองขอแยกสหกรณตอคณะ
กรรมการดําเนินการสหกรณ



ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเรียกประชุมใหญภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคํารองขอตาม
วรรคสอง  เพื่อพิจารณาเรื่องการแยกสหกรณ  ถาที่ประชุมใหญไดมีมติเห็นชอบใหแยกสหกรณ  ใหพิจารณาแบง
แยกทรัพยสิน  ทุน  ทุนสํารอง  หนี้สิน  สิทธิ  และความรับผิดของสหกรณตามวิธีการที่นายทะเบียนสหกรณ
กําหนด

การวินิจฉัยช้ีขาดในเรื่องตาง ๆ  ของที่ประชุมใหญตามวรรคสาม  ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสาม
ของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกที่มาประชุม

ถาคณะกรรมการดําเนินการสหกรณไมเรียกประชุมใหญภายในกําหนดเวลาตามวรรคสาม  ใหนาย
ทะเบียนสหกรณมีอํานาจเรียกประชุมใหญภายในระยะเวลาตามที่เห็นสมควร

มาตรา  97  ในกรณีที่ที่ประชุมใหญไดมีมติไมเห็นชอบใหแยกสหกรณถาสมาชิกซึ่งลงลายมือช่ือทํา
หนังสือรองขอแยกสหกรณตามมาตรา  96  วรรคสอง  พิจารณาแลวไมเห็นดวยกับมติที่ประชุมใหญนั้น  ให
สมาชิกดังกลาวทุกคนลงลายมือช่ือทําหนังสือถึงนายทะเบียนสหกรณภายในกําหนดเวลาสามสิบวันนับแตวันที่ที่
ประชุมใหญลงมติ  เพื่อใหนายทะเบียนสหกรณพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดวาสมควรแยกสหกรณหรือไม  และเมื่อนาย
ทะเบียนสหกรณวินิจฉัยช้ีขาดเปนอยางไรแลวใหแจงคําวินิจฉัยใหสหกรณทราบ

คําวินิจฉัยของนายทะเบียนสหกรณใหเปนที่สุด

มาตรา  98  เมื่อที่ประชุมใหญไดมีมติเห็นชอบตามมาตรา  96  หรือนายทะเบียนสหกรณวินิจฉัยช้ีขาด
ใหแยกสหกรณตามมาตรา  97  แลว  ใหสหกรณแจงมติที่ประชุมใหญ  หรือคําวินิจฉัยของนายทะเบียนสหกรณ
เปนหนังสือไปยังเจาหนี้ทั้งปวงของสหกรณ  เพื่อใหทราบรายการที่ประสงคจะแยกสหกรณ  และใหเจาหนี้ผูมีขอ
คัดคานในการแยกสหกรณนั้นสงคําคัดคานไปยังสหกรณภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง

มาตรา  99  สหกรณที่จะจัดตั้งขึ้นใหมโดยการแยกจากสหกรณเดิมนั้นใหนําบทบัญญัติในหมวด  3  
สวนที่  1  วาดวยการจดทะเบียนสหกรณมาใชบังคับโดยอนุโลม

คําขอจดทะเบียนสหกรณใหม  ตองยื่นพรอมเอกสาร  ดังตอไปน้ี
(1)  สําเนาหนังสือรองขอแยกสหกรณ  และสําเนารายงานการประชุมใหญที่ไดมีมติเห็นชอบใหแยกส

หกรณตามมาตรา  96  วรรคสี่  หรือสําเนาหนังสือนายทะเบียนสหกรณซึ่งวินิจฉัยช้ีขาดใหแยกสหกรณตามมาตรา  
97  แลวแตกรณี

(2)  สําเนาหนังสือของสหกรณทุกฉบับที่แจงไปยังเจาหนี้ทั้งปวงของสหกรณตามมาตรา  98
(3)  หนังสือของสหกรณที่รับรองวาไมมีเจาหนี้คัดคานภายในกําหนดหรือสําเนาคําคัดคานของเจาหนี้

พรอมทั้งหลักฐานที่แสดงวาสหกรณไดชําระหนี้หรือไดใหประกันเพื่อหนี้รายนั้นแลว

มาตรา  100  บรรดาทรัพยสิน  ทุน  ทุนสํารอง  หนี้สิน  สิทธิ  และความรับผิดของสหกรณเดิมที่ที่
ประชุมใหญไดมีมติใหแบงแยกตามมาตรา  96  หรือนายทะเบียนสหกรณไดมีคําวินิจฉัยช้ีขาดใหแบงแยกตาม
มาตรา  97  แลวแตกรณี  ยอมโอนไปใหแกสหกรณใหมต้ังแตวันที่นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียน



หมวด  7
ชุมนุมสหกรณ

มาตรา  101  สหกรณต้ังแตหาสหกรณขึ้นไปที่ประสงคจะรวมกันดําเนินกิจการเพื่อใหเกิดประโยชน
ตามวัตถุประสงคของสหกรณที่เขารวมกันนั้น  อาจรวมกันจัดตั้งเปนชุมนุมสหกรณได

ชุมนุมสหกรณใดจะมีฐานะเปนชุมนุมสหกรณระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศจะตองตั้งขึ้นโดยมีวัตถุ
ประสงคเพื่ออํานวยประโยชนแกบรรดาสหกรณในภูมิภาคหรือทั่วประเทศที่เปนสหกรณประเภทเดียวกัน  หรือ
ประเภทธุรกิจการผลิต  การคา  อุตสาหกรรมหรือบริการอยางเดียวกัน  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะ
กรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด

มาตรา  102  การจัดตั้งชุมนุมสหกรณจะกระทําไดตอเมื่อที่ประชุมใหญของสหกรณแตละสหกรณไดมี
มติใหเขารวมในการจัดตั้งชุมนุมสหกรณนั้นได

มาตรา  103  ในการดําเนินการจัดตั้งชุมนุมสหกรณ  ใหคณะกรรมการดําเนินการของแตละสหกรณต้ังผู
แทนขึ้นสหกรณละหนึ่งคน  ประกอบเปนคณะผูจัดตั้งชุมนุมสหกรณเพื่อดําเนินการจัดตั้งชุมนุมสหกรณ

การจัดตั้งและการจดทะเบียนชุมนุมสหกรณใหนําบทบัญญัติในหมวด  3  วาดวยสหกรณมาใชบังคับ
โดยอนุโลม

มาตรา  104  การขอจดทะเบียนชุมนุมสหกรณนั้น  ใหคณะผูจัดตั้งชุมนุมสหกรณอยางนอยหาคน  ลง
ลายมือช่ือยื่นคําขอตอนายทะเบียนสหกรณ

มาตรา  105  ใหชุมนุมสหกรณที่ไดจดทะเบียนแลวเปนนิติบุคคลและเปนสหกรณตามพระราชบัญญัตินี้
เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคใหชุมนุมสหกรณมีอํานาจกระทําการไดตามมาตรา  46  และตามที่

กําหนดไวในกฎกระทรวง
ใหนําบทบัญญัติในหมวด  3  หมวด  4  หมวด  5  และหมวด  6  มาใชบังคับกับชุมนุมสหกรณโดย

อนุโลม

มาตรา  106  การประชุมใหญชุมนุมสหกรณใหประกอบดวยผูแทนสหกรณที่เปนสมาชิกของชุมนุมส
หกรณ  ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการของแตละสหกรณเลือกตั้งขึ้นสหกรณละหนึ่งคน  ตามที่กําหนดในขอบังคับ
ของชุมนุมสหกรณ  ในการประชุมตองมีผูแทนสหกรณมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูแทนสหกรณ
ทั้งหมดหรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน  แลวแตกรณี  จึงจะเปนองคประชุม

ผูแทนสหกรณคนหนึ่งใหมีเสียงในการลงคะแนนหนึ่งเสียง  หรือจะใหมีเสียงเพิ่มขึ้นตามระบบสัดสวน
ตามที่กําหนดในขอบังคับของชุมนุมสหกรณนั้นก็ได



มาตรา  107  ในการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณ  ใหที่ประชุมใหญชุมนุมสหกรณ
เลือกตั้งจากผูแทนสหกรณที่เปนสมาชิกของชุมนุมสหกรณเปนกรรมการ  ตามจํานวนหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดในขอบังคับของชุมนุมสหกรณ

หมวด  8
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย

มาตรา  108  ใหมี  “สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย” ประกอบดวยสมาชิกที่เปนสหกรณ มีวัตถุ
ประสงคเพื่อสงเสริมกิจการสหกรณทุกประเภททั่วราชอาณาจักร ใหมีความเจริญกาวหนาอันมิใชเปนการหาผล
กําไร หรือรายไดมาแบงปนกัน

มาตรา  109  ใหสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยเปนนิติบุคคล
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยมีสํานักงานใหญในกรุงเทพมหานคร  และจะตั้งสํานักงานสาขาขึ้น  

ณ  ที่อื่นใดก็ได

มาตรา  110  สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  มีอํานาจกระทําการตาง ๆ  ภายในขอบวัตถุประสงค
ตามที่ระบุไวในมาตรา  108  และอํานาจเชนวานี้ใหรวมถึง

(1) สงเสริมและเผยแพรกิจการสหกรณ  ตลอดจนทําการวิจัยและรวบรวมสถิติเกี่ยวกับกิจการสหกรณ
(2) แนะนําชวยเหลือทางวิชาการแกสหกรณ  และอํานวยความสะดวกในการติดตอประสานงาน

ระหวางสหกรณกับสวนราชการหรือบุคคลอื่น
(3) ใหการศึกษาฝกอบรมวิชาการเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ
(4) สงเสริมสัมพันธภาพระหวางสหกรณ  ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ  หรือสันนิบาตสหกรณ

ของตางประเทศ  หรือองคการตางประเทศ  หรือองคการระหวางประเทศที่มีวัตถุประสงคทํานองเดียวกัน
(5) ซื้อ  จัดหา  จําหนาย  ถือกรรมสิทธิ์  ครอบครอง  หรือทํานิติกรรมเกี่ยวกับทรัพยสินใด ๆ
(6) สงเสริมธุรกิจการคา  อุตสาหกรรม  หรือบริการของสหกรณ
(7) สนับสนุนและชวยเหลือสหกรณเพื่อแกไขอุปสรรคขอขัดของที่เกี่ยวกับกิจการของสหกรณ  ซึ่ง

เปนการกระทําเพื่อประโยชนสวนรวม
(8) เปนตัวแทนของสหกรณ  เพื่อรักษาประโยชนอันพึงมีพึงไดจากการสนับสนุนของรัฐ  องคการ

ระหวางประเทศ  หรือภาคเอกชนอื่น
(9) รวมมือกับรัฐบาลในการสงเสริมสหกรณเพอใหเกิดประโยชนแกบรรดาสหกรณอยางแทจริง
(10) ดําเนินการอื่นเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค  หรือตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหง

ชาติมอบหมาย

มาตรา  111  สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยอาจมีรายได  ดังตอไปนี้
(1) คาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
(2) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล



(3) ดอกผลที่เกิดจากทุนกลางของสหกรณไมจํากัดตามมาตรา  8
(4) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศให
(5) เงินหรือทรัพยสินที่เหลือจากการชําระบัญชีสหกรณตามมาตรา  84  และมาตรา  86  วรรคสอง
(6) เงินที่ไดจากการจําหนายหนังสือวิชาการ  เอกสาร  หรือสิ่งอื่น
(7) เงินหรือทรัพยสินที่ไดรับเปนคาตอบแทนในการใหบริการ
(8) ผลประโยชนที่ไดจากทรัพยสินของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย

มาตรา  112  ใหมีคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  ประกอบดวยกรรมการ
ซึ่งที่ประชุมใหญของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยเลือกตั้งจากผูแทนของสหกรณจํานวนไมเกินสิบหาคน

ใหคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยเลือกตั้งกรรมการเปนประธานกรรมการ
คนหนึ่ง  และรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน

ใหคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยแตงตั้งผูอํานวยการสันนิบาตสหกรณ
แหงประเทศไทย  และใหผูอํานวยการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยเปนเลขานุการของคณะกรรมการดําเนิน
การสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย

ใหนําบทบัญญัติในมาตรา  52  มาใชบังคับแกคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศ
ไทย  และผูอํานวยการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  โดยอนุโลม

มาตรา  113  ใหคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  มีหนาที่บริหารกิจการ
ตลอดจนมีอํานาจออกระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามวัตถุประสงคของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย

การออกระเบียบเกี่ยวกับเรื่องดังตอไปนี้  ตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญของสันนิบาต 
สหกรณแหงประเทศไทยกอนจึงใชบังคับได

(1) ระเบียบวาดวยการใชจายและการเก็บรักษาเงิน
(2) ระเบียบวาดวยการประชุมใหญของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  และหลักเกณฑการจัดสงผู

แทนของสหกรณเขารวมประชุมใหญ
(3) ระเบียบวาดวยการเลือกตั้ง  การประชุม  และการดําเนินกิจการของคณะกรรมการดําเนินการ

สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย

มาตรา  114  ใหกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยอยูในตําแหนงคราวละสี่ป
เมื่อครบวาระดังกลาวตามวรรคหนึ่ง  หากยังมิไดมีการเลือกตั้งกรรมการขึ้นใหม  ใหกรรมการซึ่งพน

จากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปจนกวากรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้งใหมเขารับหนาที่
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งอีกได  แตไมเกินสองวาระติดตอกัน

มาตรา  115  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา  114  กรรมการสันนิบาตสหกรณแหง
ประเทศไทยพนจากตําแหนง  เมื่อ

(1) ตาย
(2) ลาออก



(3) เปนบุคคลลมละลาย
(4) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(5) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดย

ประมาท  หรือความผิดลหุโทษ
(6) พนจากการเปนสมาชิกของสหกรณ
ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ  ใหคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหง

ประเทศไทยเลิอกตัวแทนของสหกรณผูอื่นเปนกรรมการแทน  และใหผูซึ่งไดรับเลือกแทนนั้นอยูในตําแหนงได
เพียงเทาวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน

มาตรา  116  ใหคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยจัดใหมีการประชุมใหญ
สามัญปละหนึ่งครุงภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย

เมื่อมีเหตุอันสมควร  คณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยจะเรียกประชุมใหญ
วิสามัญเมื่อใดก็ได  หรือเมื่อสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่ในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดทําหนังสือรองขอตอ
คณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ  ในหนังสือรองขอนั้น
ตองระบุวาประสงคใหเรียกประชุมเพื่อการใด

ในกรณีที่สมาชิกเปนผูรองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ  ใหคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาต 
สหกรณแหงประเทศไทยเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือรองขอ

มาตรา  117  ใหผูอํานวยการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยมีหนาที่บริหารกิจการของสันนิบาตส
หกรณแหงประเทศไทยตามระเบียบและนโยบายที่คณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
กําหนด  และมีอํานาจบังคับบัญชาเจาหนาที่ของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย

ในสวนกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก  ใหผูอํานวยการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยเปนตัวแทน
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  เพื่อการนี้ผูอํานวยการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยจะมอบอํานาจให
บุคคลใดกระทํากิจการเฉพาะอยางแทนตามระเบียบที่คณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศ
ไทยกําหนดก็ได

มาตรา  118  ใหนาํบทบัญญัติในหมวด  3  สวนที่  4  วาดวยการสอบบัญชีมาใชบังคับแกสันนิบาตส
หกรณแหงประเทศไทยโดยอนุโลม

หมวด  9
กลุมเกษตรกร

มาตรา  119  ในกรณีที่คณะบุคคลผูประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ซึ่งรวมกันดําเนินการโดยมีวัตถุ
ประสงคเพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกันในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแตยังไมอาจรวมกันจัดตั้งเปนสหกรณตาม
พระราชบัญญัตินี้ได  จะจัดตั้งเปนกลุมเกษตรกรขึ้นตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาก็ได



พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง  ใหกําหนดการดําเนินการของกลุมเกษตรกร  การกํากับกลุมเกษตรกร
การเลิกกลุมเกษตรกร  และการควบกลุมเกษตรกรเขากัน  ทั้งนี้  ตามความเหมาะสมแกประเภทของกลุมเกษตรกร
ดวย

มาตรา  120  กลุมเกษตรกรที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา  119  ใหมีฐานะเปนนิติบุคคล

มาตรา  121  ใหนายทะเบียนสหกรณเปนนายทะเบียนกลุมเกษตรกรและมีอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติไว
ในพระราชบัญญัตินี้  และมีรองนายทะเบียนสหกรณเปนผูชวย  มีอํานาจหนาที่ตามที่นายทะเบียนสหกรณมอบ
หมาย

ใหเกษตรและสหกรณจังหวัด  เปนนายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจําจังหวัดที่กลุมเกษตรกรตั้งอยู  และ
มีอํานาจหนาที่ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

สําหรับกรุงเทพมหานครใหนายทะเบียนสหกรณเปนนายทะเบียนกลุมเกษตรกรกรุงเทพมหานคร

มาตรา  122  ในกรณีที่กลุมเกษตรกร  โดยมติของที่ประชุมใหญไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกที่
มาประชุม  แสดงความจํานงขอเปลี่ยนฐานะเปนสหกรณเมื่อนายทะเบียนสหกรณพิจารณาเห็นวา  ขอบังคับของ
กลุมเกษตรกรมีรายการถูกตองตามมาตรา  43  ใหนายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนและดําเนินการตามพระราช
บัญญัตินี้

มาตรา  123  เมื่อนายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนกลุมเกษตรกรเปนสหกรณ  ใหคณะกรรมการกลุม
เกษตรกรมีฐานะเปนคณะกรรมการดําเนินการสหกรณจนกวาจะมีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณซึ่งที่ประชุม
ใหญไดเลือกตั้งขึ้นใหมตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้

สหกรณตามวรรคหนึ่งยอมไดไปทั้งทรัพยสิน  หนี้สิน  สิทธิ  และความรับผิดของกลุมเกษตรกรเดิม

มาตรา  124  เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ใหนายทะเบียนกลุมเกษตรกรและพนักงานเจาหนาที่
ซึ่งนายทะเบียนกลุมเกษตรกรมอบหมายมีอํานาจเขาไปตรวจสอบในสํานักงานของกลุมเกษตรกรในเวลาทํางาน
ของกลุมเกษตรกร  ใหผูซึ่งเกี่ยวของอํานวยความสะดวก  ชวยเหลือ  และใหคําช้ีแจงแกผูเขาไปตรวจสอบตามสม
ควร

ใหผูเขาไปตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง  แสดงบัตรประจําตัวตอผูซึ่งเกี่ยวของ
บัตรประจําตัวตามวรรคสอง  ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนด

มาตรา  125  ในคดีฟองเรียกหนี้ที่กลุมเกษตรกร  สมาชิกหรือผูชําระบัญชีเปนลูกหนี้อยูในฐานะเชนนั้น  
หามมิใหฟองเมื่อพนกําหนดสองปนับแตวันที่นายทะเบียนกลุมเกษตรกรถอนชื่อกลุมเกษตรกรออกจากทะเบียน

มาตรา  126  ถากลุมเกษตรกรเกี่ยวของในกิจการใดที่กฎหมายกําหนดใหจดทะเบียนสําหรับการไดมา  
การจําหนาย  การยกขึ้นเปนขอตอสู  หรือการยึดหนวง  ซึ่งกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย  หรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยว
กับอสังหาริมทรัพย  ในการจดทะเบียนเชนวานั้นใหกลุมเกษตรกรไดรับยกเวนไมตองเสียคาธรรมเนียม



มาตรา  127  หามมิใหผูใดใชคําวา  “กลุมเกษตรกร” เปนช่ือหรือสวนหนึ่งของชื่อในทางธุรกิจ เวนแต
กลุมเกษตรกรที่ไดจดทะเบียนตามพระราชกฤษฎีกาออกตามมาตรา 119

มาตรา  128  ใหนายทะเบียนกลุมเกษตรกรและพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนกลุมเกษตรกรมอบ
หมาย  มีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหกรรมการ  สมาชิกและเจาหนาที่ของกลุมเกษตรกรมาชี้แจงขอเท็จจริง
เกี่ยวกับกิจการของกลุมเกษตรกร  หรือใหสงเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินกิจการ  หรือรายงานการประชุมของกลุม
เกษตรกร

หมวด  10
บทกําหนดโทษ

มาตรา  129  ผูใดใชคําวา  “สหกรณ”  หรือ  “กลุมเกษตรกร”  ประกอบกับช่ือหรือสวนหนึ่งของชื่อใน
ทางธุรกิจ  โดยมิไดเปนสหกรณ  หรือกลุมเกษตรกรที่ไดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้  ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และปรับอีกตั้งแตวันละหารอยถึงหนึ่งพัน
บาทจนกวาจะไดเลิกใช

มาตรา  130  ผูใดไมมาชี้แจงขอเท็จจริงหรือไมสงเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงาน  หรือรายงานการ
ประชุมของสหกรณหรือชุมนุมสหกรณตามคําสั่งของนายทะเบียนสหกรณ  รองนายทะเบียนสหกรณ  ผูตรวจกา
รสหกรณ  ผูสอบบัญชี  หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมายซึ่งสั่งการตามมาตรา  17  หรือ
ไมมาชี้แจงขอเท็จจริง  หรือไมสงเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงานหรือรายงานการประชุมของกลุมเกษตรกรตามคํา
สั่งของนายทะเบียนกลุมเกษตรกร  หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนกลุมเกษตรกรมอบหมายตามมาตรา
128  แลวแตกรณี  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท

มาตรา  131  ผูใดขัดขวาง  หรือไมใหคําช้ีแจงแกนายทะเบียนสหกรณ  รองนายทะเบียนสหกรณ  ผู
ตรวจการสหกรณ  ผูสอบบัญชี  หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมายตามมาตรา  18  หรือขัด
ขวางหรือไมใหคําช้ีแจงแกนายทะเบียน  กลุมเกษตรกรหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนกลุมเกษตรกรมอบ
หมายตามมาตรา  124  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท

มาตรา  132  ผูใดฝาฝนไมจัดการรักษาทรัพยสินของสหกรณ  หรือไมสงมอบทรัพยสิน  สมุดบัญชี
เอกสาร  และสิ่งอื่นของสหกรณใหแกผูชําระบัญชีตามมาตรา  78  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท

มาตรา  133  ผูใดฝาฝนไมแกไขขอบกพรองตามที่นายทะเบียนสหกรณสั่งการตามมาตรา  22 (1)  ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท

บทเฉพาะกาล



มาตรา  134  ใหถือวาบรรดาสหกรณจํากัด  ชุมนุมสหกรณ  สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  และ
กลุมเกษตรกรตามพระราชบัญญัติสหกรณ  พ.ศ. 2511  ที่มีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  เปนสหกรณ
ชุมนุมสหกรณ  สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  และกลุมเกษตรกร  ตามพระราชบัญญัตินี้

ใหโอนเงินทุนหมุนเวียนสงเสริมการสหกรณมาเปนของกองทุนพัฒนาสหกรณตามมาตรา  27

มาตรา  135  ชุมนุมสหกรณที่มีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  แตมีจํานวนสหกรณเปนสมาชิก
ตํ่ากวาอัตราที่กําหนดไวในมาตรา  101  ใหเปนชุมนุสหกรณตอไปได

มาตรา  136  ขอบังคับของสหกรณที่ใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ยังคงใชบังคับตอ
ไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้

ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ  คงดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระตามที่กําหนดไวในขอ
บังคับของสหกรณนั้น  โดยใหถือวาเปนการดํารงตําแหนงในวาระแรก

มาตรา  137  สหกรณไมจํากัดตามพระราชบัญญัติสหกรณ  พ.ศ. 2511  ที่มีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ  ถาประสงคจะจัดตั้งเปนสหกรณตามพระราชบัญญัตินี้  ตองยื่นคําขอจดทะเบียนตามหมวด  3  สวนที่  1
วาดวยการจัดตั้งและการจดทะเบียนสหกรณภายในหนี่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

ถาไมมีการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง  ใหนายทะเบียนสหกรณสั่งเลิกสหกรณไมจํากัดนั้น  และตั้งผู
ชําระบัญชีขึ้นทําการชําระบัญชี  โดยใหนําบทบัญญัติในหมวด  4  วาดวยการชําระบัญชีมาใชบังคับโดยอนุโลม

มาตรา  138  ใหบรรดาพระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง  ประกาศ  ระเบียบหรือคําสั่งที่ออกตามกฎหมาย
วาดวยสหกรณ  ที่ใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับยังคงใชบังคับตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบท
แหงพระราชบัญญัตินี้  จนกวาจะมีพระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง  ประกาศ  ระเบียบหรือคําสั่งที่ออกตามพระ
ราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน  หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

                                                
หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติสหกรณ  พ.ศ. 2511  ได
ใชบังคับมาเปนเวลานานแลว  ทําใหมีบทบัญญัติหลายประการไมเอื้อประโยชนตอการพัฒนาสหกรณใหทันตอ
สภาพการแขงขันกับระบบธุรกิจในปจจุบัน  ประกอบกับพระราชบัญญัติดังกลาวไดรวมบทบัญญัติเกี่ยวกับกลุม
เกษตรกร  ซึ่งสมควรปรับปรุงใหเหมาะสมยิ่งขึ้นเชนเดียวกัน  ดังนั้น  จึงเห็นสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยส
หกรณที่ใชบังคับอยูเดิมทั้งฉบับ  โดยจัดระบบสหกรณใหสหกรณมีชนิดเดียวคือสหกรณที่สมาชิกมีความรับผิด



จํากัดเทาจํานวนหุนที่ถือ  เพื่อใหสหกรณพัฒนาไปดวยความมั่นคงในดานการกํากับและสงเสริมกิจการสหกรณ
ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติขึ้น  เพื่อทําหนาที่เสนอความเห็นตอรัฐบาลเกี่ยวกับ
นโยบายและแนวทางในการสงเสริมและพัฒนาสหกรณ  จัดใหมีกองทุนเพื่อพัฒนาสหกรณเพื่อใหความชวยเหลือ
ดานการเงินแกบรรดาสหกรณ  ปรับปรุงองคประกอบและวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการดําเนินการ
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  นอกจากนี้ไดปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับกลุมเกษตรกร  เพื่อใหมีการพัฒนา
ไปสูการจัดตั้งสหกรณอยางเปนระบบ  ตลอดจนปรับปรุงกําหนดโทษใหเหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจําเปนตองตราพระ
ราชบัญญัตินี้
(ราชกิจจานุเบกษา  ฉบับกฤษฎีกา  เลม  116  ตอนที่  30  ก  ลงวันที่  23  เมษายน  2542)
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