พระราชบัญญัติ
สหกรณ
พ.ศ. 2542
----------------ภูมิพลอดุลยเดช ปร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒
เปนปที่ ๕๔ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยสหกรณ
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติให
กระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอม
ของรัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบงั คับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๑๑
(2) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๔๐ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
(๓) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๔๗ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕
(๔) พระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๔
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“สหกรณ” หมายความวา คณะบุคคลซึ่งรวมกันดําเนินกิจการเพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจ
และสังคม โดยชวยตนเองและชวยเหลือซึง่ กันและกัน และไดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้
“สมาชิก” หมายความวา สมาชิกของสหกรณ หรือสมาชิกกลุมเกษตรกร
“พนักงานเจาหนาที”่ หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ กับออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบงั คับได
หมวด ๑
บททั่วไป
------------มาตรา ๖ ถาสหกรณเกี่ยวของในกิจการใดที่กฎหมายกําหนดใหจดทะเบียนสําหรับการ
ไดมา การจําหนาย การยกขึ้นเปนขอตอสู หรือการยึดหนวงซึง่ กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยหรือทรัพยสิทธิ
อันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย การจดทะเบียนเชนวานัน้ ใหไดรับยกเวนไมตองเสียคาธรรมเนียม
มาตรา ๗ หามมิใหผูใดนอกจากสหกรณและสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ใชคําวา
“สหกรณ” เปนชื่อหรือสวนหนึง่ ของชื่อในทางธุรกิจ
มาตรา ๘ ทุนกลางของบรรดาสหกรณไมจํากัดตามมาตรา ๖๑ (๒) แหงพระราชบัญญัติ
สหกรณ พ.ศ. ๒๕๑๑ ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณจดั การฝากไวทธี่ นาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย
จํากัด (มหาชน) หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร หรือฝากไวที่สถาบันการเงินอื่นใด
โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ หรือลงทุนตามระเบียบทีก่ ระทรวง
เกษตรและสหกรณกําหนด
ดอกผลที่เกิดขึ้นจากทุนกลางใหกระทรวงเกษตรและสหกรณมีอํานาจจายขาดใหแก
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย เพื่อใชจายในกิจการตามทีก่ ําหนดไวในมาตรา ๑๑๐
หมวด ๒
การกํากับและสงเสริมสหกรณ
--------------สวนที่ ๑
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ
---------------มาตรา ๙ ใหมีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ ประกอบดวยรัฐมนตรี
เปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนรองประธานกรรมการ เลขาธิการสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร อธิบดีกรมการคาภายใน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร
อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมปศุสัตว อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ ผูแทน

กระทรวงการคลัง ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ผูแทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ผูแทนสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
ประธานกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณระดับประเทศประเภทละหนึง่ คน ประธานคณะกรรมการกลาง
กลุมเกษตรกรระดับประเทศหนึง่ คนเปนกรรมการโดยตําแหนง และผูท รงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งไมเกิน
หาคนเปนกรรมการ
ใหอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณเปนกรรมการและเลขานุการ ผูอาํ นวยการสันนิบาติสหกรณ
แหงประเทศไทย เปนผูชว ยเลขานุการ
ผูทรงคุณวุฒติ ามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติซึ่งเปนกรรมการ
โดยตําแหนง คัดเลือกผูที่มคี วามเชีย่ วชาญเปนที่ประจักษดานการบริหารสหกรณ
มาตรา ๑๐ คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีในเรือ่ งนโยบายและแนวทางในการพัฒนาการ
สหกรณใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
(๒) กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาการสหกรณ ใหสอดคลองกับระยะเวลาของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(๓) กําหนดแนวทางในการสงเสริมและสนับสนุนการขยายธุรกิจและกิจการของสหกรณ
รวมทัง้ การรวมมือกับภาคเอกชนใหมีสวนในการพัฒนาการสหกรณ
(๔) กําหนดแนวทางในการประสานงานระหวางสวนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชน
เพื่อใหการสงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ
(๕) พิจารณาแกไขปญหาและอุปสรรคตลอดจนขอขัดของที่ทาํ ใหนโยบายและแผนการ
พัฒนาการสหกรณไมอาจบรรลุเปาหมาย
(๖) พิจารณาเรื่องอื่นใดที่เกีย่ วกับสหกรณตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
(๗) มีอํานาจและหนาที่ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๑ ใหกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งอยูในตําแหนงคราวละสองป
ในกรณีมีการแตงตั้งกรรมการในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูใน
ตําแหนงไมวา จะเปนการแตงตั้งเพิ่มขึ้นหรือแตงตั้งซอม ใหผูไดรับแตงตั้งนัน้ อยูในตําแหนงเทากับวาระ
ที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดแตงตั้งไวแลวนัน้
มาตรา ๑๒ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๑ กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ พนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีใหออก

(๔) เปนบุคคลลมละลาย
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สดุ ใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๑๓ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ ตองมีกรรมการ
มาประชุมไมนอ ยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้ หมด จึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุมครั้งใดถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในทีป่ ระชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ
ไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธาน
ในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึง่ ใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึง่ เปนเสียงชี้ขาด
ในกรณีที่ประธานออกเสียงชี้ขาด ตองใหมีบันทึกเหตุผลทั้งสองฝายไวดวย
มาตรา ๑๔ คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติมอบหมายได
การประชุมของคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึง่ ใหนํามาตรา ๑๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม
สวนที่ ๒
นายทะเบียนสหกรณ
-----------------มาตรา ๑๕ ใหปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนนายทะเบียนสหกรณ
ใหนายทะเบียนสหกรณแตงตั้งขาราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ซึ่งมีตําแหนงไมต่ํากวาผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาเปนรองนายทะเบียนสหกรณ มีอํานาจหนาที่ตามที่
บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามทีน่ ายทะเบียนสหกรณมอบหมาย
การแตงตั้งตามวรรคสองใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๖ ใหนายทะเบียนสหกรณมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รับจดทะเบียน สงเสริม ชวยเหลือ แนะนํา และกํากับดูแลสหกรณใหเปนไปตามบท
แหงพระราชบัญญัตนิ ี้และกฎหมายอืน่
(๒) กําหนดระบบบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชีตลอดจนสมุดและแบบรายงานตาง ๆ
ที่สหกรณตองยื่นตอนายทะเบียนสหกรณ รวมทัง้ แบบพิมพอื่น ๆ ที่ตองใชในการปฏิบัตติ ามพระราชบัญญัตินี้
(๓) แตงตั้งผูสอบบัญชี ผูตรวจการสหกรณ และผูชําระบัญชี

(๔) ออกคําสั่งใหมกี ารตรวจสอบ หรือไตสวนเกี่ยวกับการจัดตั้ง การดําเนินงาน หรือฐานะ
การเงินของสหกรณ
(๕) สั่งใหระงับการดําเนินงานทั้งหมด หรือบางสวนของสหกรณ หรือใหเลิกสหกรณ
ถาเห็นวาสหกรณกระทําการ หรืองดเวนกระทําการอันอาจจะกอใหเกิดความเสียหายแกสหกรณหรือสมาชิก
(๖) ถอนชื่อสหกรณออกจากทะเบียนสหกรณ
(๗) จัดทํารายงานประจําปแยกตามประเภทสหกรณเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณแหงชาติ
(๘) ออกระเบียบ หรือคําสัง่ เพื่อใหมกี ารปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ และเพื่อ
ประโยชนในการดําเนินกิจการของสหกรณ
(๙) กระทําการอื่นใดตามทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ี้กาํ หนดใหเปนอํานาจหนาที่ของนายทะเบียนสหกรณ หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
บรรดาอํานาจของนายทะเบียนสหกรณในการสั่ง การอนุญาต การอนุมตั ิ หรือการดําเนินการ
อื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้ นายทะเบียนสหกรณอาจมอบอํานาจใหรองนายทะเบียนสหกรณ ผูตรวจการ
สหกรณ หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมายใหปฏิบัติการแทนได
การมอบอํานาจตามวรรคสองใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
สวนที่ ๓
การกํากับดูแลสหกรณ
------------------มาตรา ๑๗ นายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ ผูตรวจการสหกรณ
ผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาที่ซงึ่ นายทะเบียนสหกรณมอบหมาย มีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือให
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ผูตรวจสอบกิจการ ผูจัดการ เจาหนาที่ หรือเชิญสมาชิกของสหกรณ
มา ชี้แจงขอเท็จจริงเกีย่ วกับกิจการของสหกรณหรือใหสง เอกสารเกีย่ วกับการดําเนินงาน หรือรายงานการ
ประชุมของสหกรณได
มาตรา ๑๘ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาที่ ซึง่ นายทะเบียนสหกรณมอบหมาย
มีอํานาจเขาไปตรวจสอบในสํานักงานของสหกรณ ในระหวางเวลาทํางานของสหกรณได และใหผูซึ่ง
เกี่ยวของอํานวยความสะดวกหรือชวยเหลือหรือใหคําชี้แจงแกผูปฏิบัติการตามสมควร
ใหผูปฏิบัติการตามวรรคหนึง่ แสดงบัตรประจําตัวตอผูซงึ่ เกี่ยวของ
บัตรประจําตัวตามวรรคสอง ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนด

มาตรา ๑๙ ใหผูตรวจการสหกรณมีอํานาจหนาที่ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของ
สหกรณตามทีน่ ายทะเบียนสหกรณกาํ หนด เมื่อตรวจสอบแลวใหเสนอรายงานการตรวจสอบตอนายทะเบียนสหกรณ
มาตรา ๒๐ ถาที่ประชุมใหญหรือที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณลงมติอันเปน
การฝาฝนกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบของสหกรณ ระเบียบหรือคําสั่งของนายทะเบียนสหกรณ
ใหนายทะเบียนสหกรณหรือรองนายทะเบียนสหกรณมีอาํ นาจสั่งยับยัง้ หรือเพิกถอนมตินั้นได
มาตรา ๒๑ ในกรณีทกี่ รรมการ ผูจัดการ หรือเจาหนาทีข่ องสหกรณ ทําใหสหกรณ
เสียหาย ถาสหกรณไมรองทุกขหรือฟองคดี ใหนายทะเบียนสหกรณหรือรองนายทะเบียนสหกรณรองทุกข
หรือฟองคดีแทนสหกรณได และใหพนักงานอัยการรับวาตางใหสหกรณ โดยใหสหกรณเปนผูออกคาใชจาย
ที่เกีย่ วกับการรองทุกข ฟองคดี หรือการวาตางแกนายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ หรือพนักงาน
อัยการแลวแตกรณี
มาตรา ๒๒ ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณกระทําการ หรืองดเวนกระทําการ
ในการปฏิบัตหิ นาที่ของตน จนทําใหเสื่อมเสียผลประโยชนของสหกรณหรือสมาชิก หรือสหกรณมีขอ บกพรอง
เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรือกิจการหรือฐานะการเงิน ตามรายงานการสอบบัญชีหรือตามรายงานการ
ตรวจสอบ ใหนายทะเบียนสหกรณมีอํานาจออกคําสัง่ เปนหนังสือใหปฏิบัติการ ดังตอไปนี้
(๑) ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณแกไขขอบกพรองตามวิธีการและระยะเวลา
ที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
(๒) ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณระงับการปฏิบัตบิ างสวนที่เปนเหตุใหเกิดขอบกพรอง
หรือเสื่อมเสียผลประโยชนของสหกรณหรือสมาชิก
(๓) ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณหยุดปฏิบัติหนาที่เปนการชัว่ คราวเพื่อแกไข
ขอบกพรองนัน้ ใหแลวเสร็จตามวิธกี ารและภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
(๔) ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณพนจากตําแหนงทั้งคณะ หรือใหกรรมการ
ซึ่งเกี่ยวของกับการนัน้ พนจากตําแหนงกรรมการ
มาตรา ๒๓ สหกรณใดจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นยังไมเกินสามปหรือมีผลการดําเนินงาน
ขาดทุนติดตอกันเกินสองป เมื่อสหกรณรอ งขอ หรือนายทะเบียนสหกรณหรือคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณแหงชาติเห็นวาจําเปนตองแกไข นายทะเบียนสหกรณจะสัง่ ใหผูตรวจการสหกรณหรือพนักงาน
เจาหนาที่ซงึ่ นายทะเบียนสหกรณมอบหมายเขาชวยเหลือดําเนินกิจการของสหกรณนั้นทั้งหมดหรือ
บางสวนก็ได
การชวยเหลือดําเนินกิจการของสหกรณใหเปนไปตามระเบียบทีน่ ายทะเบียนสหกรณ
กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ

มาตรา ๒๔ ในกรณีทนี่ ายทะเบียนสหกรณสั่งใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณพนจาก
ตําแหนงทัง้ คณะ ใหนายทะเบียนสหกรณตั้งคณะกรรมการชั่วคราว มีอํานาจหนาที่และสิทธิเชนเดียวกับ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ และใหอยูในตําแหนงไมเกินหนึง่ รอยแปดสิบวันนับแตวันที่แตงตั้ง
กอนทีจ่ ะพนจากตําแหนงใหคณะกรรมการชั่วคราวจัดใหมีการประชุมใหญเพื่อเลือกตั้ง
กรรมการขึ้นใหมทงั้ คณะตามวิธีการทีก่ ําหนดในขอบังคับ
มาตรา ๒๕ ในกรณีทนี่ ายทะเบียนสหกรณสั่งใหกรรมการบางคนพนจากตําแหนง
ใหคณะกรรมการสวนที่เหลือเรียกประชุมใหญเลือกตั้งผูเปนกรรมการแทนภายในเวลาสามสิบวันนับแตวันที่
กรรมการพนจากตําแหนง ถามิไดเลือกตั้งหรือเลือกตัง้ ผูเปนกรรมการไมไดตามกําหนดเวลาใหนายทะเบียนสหกรณตั้งสมาชิกเปนกรรมการแทน ในการนี้ใหผูซ่ึงไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งนั้นอยูในตําแหนงกรรมการ
เทากับวาระที่เหลืออยูของผูซ ึ่งตนแทน
มาตรา ๒๖ คําสั่งใด ๆ ตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕
ใหผูมีสวนไดเสียอุทธรณตอคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ไดรับทราบคําสั่ง
คําวินจิ ฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติใหเปนที่สุด
สวนที่ ๔
กองทุนพัฒนาสหกรณ
-------------------มาตรา ๒๗ ใหจัดตั้งกองทุนพัฒนาสหกรณขึ้นในกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เรียกโดยยอวา “กพส.” เพื่อเปนทุนสงเสริมกิจการของสหกรณ ประกอบดวยเงินและทรัพยสนิ ตามมาตรา ๒๘
มาตรา ๒๘ กพส. ประกอบดวย
(๑) เงินอุดหนุนที่ไดรับจากงบประมาณแผนดิน
(๒) เงินและทรัพยสินที่มีผูมอบให
(๓) เงินและทรัพยสินที่ตกเปนของ กพส.
(๔) เงินที่ไดจากการจําหนายทรัพยสินที่ไดรับมาตาม (๒) และ (๓)
(๕) ดอกผล รายได หรือประโยชนอนื่ ใดของ กพส.
เงินและทรัพยสินของ กพส. ตามวรรคหนึ่งใหนาํ สงเขาบัญชี กพส. โดยไมตองนําสงคลัง
เปนรายไดแผนดิน
มาตรา ๒๙ การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน การจัดการ
และการจําหนายทรัพยสนิ ของ กพส. ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ

มาตรา ๓๐ ใหมีคณะกรรมการบริหาร กพส. ประกอบดวย ปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมปศุสัตว ผูแทนกรมบัญชีกลาง ผูแ ทนสํานักงบประมาณ
เปนกรรมการโดยตําแหนง กรรมการอื่น ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูแทนของสหกรณประเภทละหนึ่งคนและ
ผูแทนกลุม เกษตรกรหนึง่ คนเปนกรรมการ
ใหรองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณซึ่งอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณมอบหมายเปนกรรมการ
และเลขานุการ
การเลือกผูแทนของสหกรณเพื่อใหรัฐมนตรีแตงตั้งตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
ที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด
ใหคณะกรรมการบริหาร กพส. มีอํานาจหนาที่บริหาร กพส. ตลอดจนตรวจสอบติดตาม
และประเมินผลงานของสหกรณที่ไดรับการสงเสริมกิจการจาก กพส. ตามหลักเกณฑที่กําหนดในระเบียบ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
มาตรา ๓๑ ใหนาํ ความในมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใชบังคับแกการดํารงตําแหนง
ของกรรมการบริหาร กพส. ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูแทนของสหกรณโดยอนุโลม
มาตรา ๓๒ ใหนาํ ความในมาตรา ๑๓ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะกรรมการ
บริหาร กพส. โดยอนุโลม
หมวด ๓
สหกรณ
--------------สวนที่ ๑
การจัดตั้งและการจดทะเบียนสหกรณ
--------------มาตรา ๓๓ สหกรณจะตั้งขึ้นไดโดยการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ และตองมี
วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิกโดยวิธีชวยตนเองและ
ชวยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ และตอง
(๑) มีกิจการรวมกันตามประเภทของสหกรณที่ขอจดทะเบียน
(๒) มีสมาชิกเปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
(๓) มีทุนซึง่ แบงเปนหุน มีมลู คาเทา ๆ กัน และสมาชิกแตละคนจะตองถือหุน อยางนอย
หนึง่ หุน แตไมเกินหนึ่งในหาของหุน ที่ชําระแลวทัง้ หมด

(๔) มีสมาชิกซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กาํ หนดในขอบังคับภายใตบทบัญญัติมาตรา ๔๓(๗)
ประเภทของสหกรณที่จะรับจดทะเบียนใหกําหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา ๓๔ ผูซึ่งประสงคจะเปนสมาชิกของสหกรณที่จะขอจัดตั้งขึ้นตองประชุมกัน
เพื่อคัดเลือกผูท ี่มาประชุมใหเปนคณะผูจ ดั ตั้งสหกรณจาํ นวนไมนอยกวาสิบคน เพือ่ ดําเนินการจัดตั้ง
สหกรณ โดยใหคณะผูจัดตั้งสหกรณดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณาเลือกประเภทของสหกรณทจี่ ะจัดตั้งตามที่กําหนดในกฎกระทรวง และ
พิจารณากําหนดวัตถุประสงคของสหกรณที่จะจัดตั้งนัน้
(๒) กําหนดแผนดําเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณทจี่ ะจัดตั้งขึ้น
ตาม หลักเกณฑและวิธกี ารทีน่ ายทะเบียนสหกรณกําหนด
(๓) ทําบัญชีรายชื่อผูซึ่งจะเปนสมาชิกพรอมดวยจํานวนหุน ที่แตละคนจะถือเมื่อจัดตั้ง
สหกรณแลว
(๔) ดําเนินการรางขอบังคับภายใตบังคับบทบัญญัติมาตรา ๔๓ และเสนอใหที่ประชุม
ผูซึ่งจะเปนสมาชิกพิจารณากําหนดเปนขอบังคับของสหกรณที่จะจัดตั้งขึ้น
มาตรา ๓๕ การขอจดทะเบียนสหกรณ ใหคณะผูจ ัดตั้งสหกรณลงลายมือชื่อในคําขอ
จดทะเบียนตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด ยื่นตอนายทะเบียนสหกรณพรอมเอกสาร ดังตอไปนี้
(๑) สําเนารายงานการประชุมตามมาตรา ๓๔ จํานวนสองชุด
(๒) แผนดําเนินการตามมาตรา ๓๔(๒) จํานวนสองชุด
(๓) บัญชีรายชื่อผูซึ่งจะเปนสมาชิกพรอมลายมือชื่อและจํานวนหุน ทีแ่ ตละคนจะถือ
เมื่อจัดตั้งสหกรณแลวจํานวนสองชุด
(๔) ขอบังคับตามมาตรา ๓๔(๔) จํานวนสี่ชุด
มาตรา ๓๖ นายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ หรือพนักงานเจาหนาที่
ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย มีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหบุคคลใด ๆ ซึง่ เกี่ยวของมาชี้แจง
ขอเท็จจริง หรือใหสงเอกสารมาเพื่อประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการรับจดทะเบียนสหกรณได
ในการพิจารณารายการที่เกีย่ วกับคําขอ หรือรายการในขอบังคับของสหกรณทจี่ ะจัดตั้งขึ้น
ถานายทะเบียนสหกรณเห็นวารายการดังกลาวไมถูกตอง หรือยังมิไดดําเนินการตามมาตรา ๓๔
นายทะเบียนสหกรณมีอํานาจสั่งใหคณะผูจัดตั้งสหกรณแกไขหรือดําเนินการใหถกู ตองได
มาตรา ๓๗ เมื่อนายทะเบียนสหกรณพิจารณาแลวเห็นวา สหกรณตามที่ขอจดทะเบียน
มีวัตถุประสงคตามมาตรา ๓๓ คําขอจดทะเบียนมีเอกสารครบถวนถูกตองตามมาตรา ๓๕ และการ
จัดตั้งสหกรณตามที่ขอจดทะเบียนจะไมเสียหายแกระบบสหกรณ ใหนายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียน
และออกใบสําคัญรับจดทะเบียนใหแกสหกรณนั้น

ใหสหกรณที่ไดจดทะเบียนแลวมีฐานะเปนนิติบุคคล
มาตรา ๓๘ ในกรณีทนี่ ายทะเบียนสหกรณมีคําสั่งไมรบั จดทะเบียน ใหแจงคําสัง่
พรอมดวยเหตุผลเปนหนังสือไปยังคณะผูจ ัดตั้งสหกรณโดยไมชักชา
คณะผูจัดตั้งสหกรณมีสิทธิยนื่ คําอุทธรณคําสั่งไมรับจดทะเบียนตอคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณแหงชาติโดยยืน่ คําอุทธรณตอนายทะเบียนสหกรณภายในหกสิบวันนับแตวนั ที่ไดรับ
แจงคําสัง่
คําวินจิ ฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติใหเปนที่สุด
มาตรา ๓๙ เมื่อนายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนสหกรณแลว ใหคณะผูจัดตั้ง
สหกรณมีอํานาจหนาที่และสิทธิเชนเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณนั้น จนกวาจะมีการเลือกตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณตามมาตรา ๔๐
ใหผูซึ่งมีชื่ออยูใ นบัญชีรายชือ่ ผูจะเปนสมาชิกตามมาตรา ๓๔(๓) เปนสมาชิกสหกรณ
ตั้งแตวันที่นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนสหกรณและไดชําระคาหุน ตามจํานวนที่จะถือครบถวนแลว
ในกรณีที่มีผูขอเขาเปนสมาชิกสหกรณภายหลังวันทีน่ ายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียน
สหกรณ ใหถอื วาเปนสมาชิกเมื่อไดชําระคาหุนตามจํานวนที่จะถือครบถวนแลว
มาตรา ๔๐ ใหคณะผูจัดตั้งสหกรณนัดสมาชิกมาประชุมกันเปนการประชุมใหญสามัญ
ครั้งแรกภายในเกาสิบวันนับแตวันที่จดทะเบียนสหกรณ เพื่อตั้งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณและ
มอบหมายการทั้งปวงใหแกคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
มาตรา ๔๑ ใหนายทะเบียนสหกรณประกาศกําหนดประเภทของสหกรณที่สามารถรับ
สมาชิกสมทบได
คุณสมบัติ วิธรี ับสมัคร และการขาดจากสมาชิกภาพ ตลอดจนสิทธิและหนาที่ของสมาชิก
สมทบ ใหเปนไปตามที่กาํ หนดไวในขอบังคับ
หามมิใหสหกรณใหสทิ ธิแกสมาชิกสมทบในการนับชื่อของสมาชิกสมทบเขาเปนองคประชุม
ในการประชุมใหญ การออกเสียงในเรื่องใด ๆ หรือเปนกรรมการดําเนินการ
มาตรา ๔๒ ในการชําระคาหุน สมาชิกจะนําคาหุน หักกลบลบหนีก้ ับสหกรณไมได
และสมาชิกมีความรับผิดเพียงไมเกินจํานวนเงินคาหุน ทีย่ ังสงใชไมครบมูลคาหุน ที่ตนถือ
ในระหวางที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไมสิ้นสุดลง หามมิใหเจาหนี้ของสมาชิกใชสทิ ธิ
เรียกรองในคาหุนของสมาชิกผูนนั้

สวนที่ ๒
ขอบังคับและการแกไขเพิ่มเติม
----------------มาตรา ๔๓ ขอบังคับของสหกรณอยางนอยตองมีรายการ ดังตอไปนี้
(๑) ชื่อสหกรณ ซึ่งตองมีคาํ วา “จํากัด” อยูทายชื่อ
(๒) ประเภทของสหกรณ
(๓) วัตถุประสงค
(๔) ที่ตั้งสํานักงานใหญและที่ตั้งสํานักงานสาขา
(๕) ทุนซึง่ แบงเปนหุน มูลคาของหุน การชําระคาหุน ดวยเงินหรือทรัพยสินอืน่ การขาย
และการโอนหุน ตลอดจนการจายคืนคาหุน
(๖) ขอกําหนดเกี่ยวกับการดําเนินงาน การบัญชี และการเงินของสหกรณ
(๗) คุณสมบัติของสมาชิก วิธีรับสมาชิก การขาดจากสมาชิกภาพ ตลอดจนสิทธิหนาที่
ของสมาชิก
(๘) ขอกําหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ
(๙) การเลือกตั้ง การดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนงและการประชุมของ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
(๑๐) การแตงตั้ง การดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง การกําหนดอํานาจหนาที่ และ
ความรับผิดชอบของผูจัดการ
มาตรา ๔๔ การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ จะกระทําไดก็แตโดยมติของทีป่ ระชุมใหญ
และตองนําขอบังคับที่ไดแกไขเพิ่มเติมไปจดทะเบียนตอนายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ที่ประชุมใหญลงมติ เมือ่ นายทะเบียนสหกรณไดจดทะเบียนแลวใหมีผลใชบงั คับได
ในกรณีที่มกี ารแกไขเพิ่มเติมขอบังคับโดยการเปลี่ยนชือ่ สหกรณ ใหสหกรณคืนใบสําคัญ
รับจดทะเบียน และใหนายทะเบียนสหกรณออกใบสําคัญรับจดทะเบียนการเปลี่ยนชื่อใหแกสหกรณดวย
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับและการเปลี่ยนชื่อของสหกรณนั้น ยอมไมกระทบกระเทือน
ถึงสิทธิหรือความรับผิดใด ๆ ของสหกรณ
ใหนาํ ความในมาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ มาใชบังคับแกการแกไขเพิม่ เติม
ขอบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๔๕ ในกรณีมีปญหาเกี่ยวกับการตีความในขอบังคับ ใหสหกรณขอคําวินจิ ฉัย
จากนายทะเบียนสหกรณ และใหสหกรณถือปฏิบัติตามคําวินจิ ฉัยนัน้

สวนที่ ๓
การดําเนินงานของสหกรณ
------------------มาตรา ๔๖ เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามวัตถุประสงค ใหสหกรณมีอํานาจกระทําการ
ดังตอไปนี้ได
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)

ดําเนินธุรกิจ การผลิต การคา การบริการ และอุตสาหกรรม เพื่อประโยชนของสมาชิก
ใหสวัสดิการหรือการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว
ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก
ขอหรือรับความชวยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หนวยงานของตางประเทศ

หรือบุคคลอื่นใด
(๕) รับฝากเงินประเภทออมทรัพยหรือประเภทประจําจากสมาชิกหรือสหกรณอื่นได
ตามระเบียบของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
(๖) ใหกู ใหสนิ เชื่อ ใหยืม ใหเชา ใหเชาซือ้ โอน รับจํานองหรือรับจํานําซึ่งทรัพยสนิ แก
สมาชิกหรือของสมาชิก
(๗) จัดใหไดมา ซื้อ ถือกรรมสิทธิห์ รือทรัพยสิทธิ ครอบครอง กู ยืม เชา เชาซื้อ รับโอน
สิทธิการเชาหรือสิทธิการเชาซื้อ จํานอง หรือจํานํา ขาย หรือจําหนายดวยวิธีอนื่ ใดซึง่ ทรัพยสิน
(๘) ใหสหกรณอื่นกูยืมเงินไดตามระเบียบของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนสหกรณ
(๙) ดําเนินกิจการอยางอืน่ บรรดาที่เกี่ยวกับ หรือเนื่องในการจัดใหสําเร็จตามวัตถุประสงค
ของสหกรณ
มาตรา ๔๗ การกูยมื เงินหรือการค้ําประกันของสหกรณ จะตองจํากัดอยูภายในวงเงิน
ที่นายทะเบียนสหกรณเห็นชอบ
มาตรา ๔๘ ใหสหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑและวิธีการทีก่ ําหนด
ในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๙ การรับเงินอุดหนุน หรือทรัพยสินจากทางราชการ หนวยงานของตางประเทศ
หรือบุคคลอื่นใด ถาการใหเงินอุดหนุนหรือทรัพยสนิ นัน้ กําหนดไวเพือ่ การใดใหใชเพื่อการนั้น แตถามิได
กําหนดไวใหจดั สรรเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินนัน้ เปนทุนสํารองของสหกรณ
มาตรา ๕๐ ใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ประกอบดวยประธาน
กรรมการหนึ่งคนและกรรมการอื่นอีกไมเกินสิบสี่คนซึง่ ทีป่ ระชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปนับแตวันเลือกตั้ง
ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปนับแตวันเลือกตั้ง ใหกรรมการดําเนินการสหกรณออกจากตําแหนงเปน
จํานวนหนึ่งในสองของกรรมการดําเนินการสหกรณทั้งหมดโดยวิธีจับฉลาก และใหถือวาเปนการพนจาก
ตําแหนงตามวาระ
กรรมการดําเนินการสหกรณ ซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งอีกได แตตองไมเกิน
สองวาระติดตอกัน
ในกรณีที่มกี ารเลือกตั้งกรรมการดําเนินการสหกรณแทนตําแหนงที่วา ง ใหกรรมการ
ดําเนินการสหกรณที่ไดรับเลือกตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูข องผูที่ตนแทน
มาตรา ๕๑ ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเปนผูด ําเนินกิจการและเปนผูแทน
สหกรณในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพื่อการนีค้ ณะกรรมการดําเนินการสหกรณจะมอบหมาย
ใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือผูจดั การทําการแทนก็ได
มาตรา ๕๒ หามมิใหบุคคลซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้เปนหรือทําหนาที่กรรมการหรือผูจดั การ
(๑) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย
ที่กระทําโดยทุจริต
(๒) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการหรือหนวยงานของรัฐหรือ
เอกชน ฐานทุจริตตอหนาที่
(๓) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือมีคําวินิจฉัยเปนที่สุดใหพนจากตําแหนง
กรรมการ ตามมาตรา ๒๒(๔)
(๔) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการเพราะเหตุทุจริต
ตอหนาที่
มาตรา ๕๓ ใหสหกรณมีผูตรวจสอบกิจการ ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิกหรือ
บุคคลภายนอก เพื่อดําเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณแลวทํารายงานเสนอตอที่ประชุมใหญ
จํานวนผูตรวจสอบกิจการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
มาตรา ๕๔ ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเรียกประชุมใหญสามัญปละหนึง่ ครั้ง
ภายในหนึง่ รอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณนั้น
มาตรา ๕๕ เมื่อมีเหตุอันสมควร คณะกรรมการดําเนินการสหกรณจะเรียกประชุมใหญ
วิสามัญเมื่อใดก็ได แตถานายทะเบียนสหกรณมีหนังสือแจงใหเรียกประชุมใหญวสิ ามัญ หรือในกรณีที่
สหกรณขาดทุนเกินกึ่งของจํานวนทุนเรือนหุนที่ชาํ ระแลว ตองเรียกประชุมใหญวิสามัญโดยมิชักชา
แตไมเกินสามสิบวันนับแตวนั ที่สหกรณทราบ

สมาชิกซึง่ มีจาํ นวนไมนอยกวาหนึง่ ในหาของจํานวนสมาชิกทัง้ หมด หรือไมนอยกวาหนึ่ง
รอยคน หรือผูแทนสมาชิกในกรณีที่มีผูแทนสมาชิกตามมาตรา ๕๖ ซึ่งมีจาํ นวนไมนอยกวาหนึง่ ในหาของ
จํานวนผูแทนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาหาสิบคนลงลายมือชื่อทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ ใหเรียกประชุมใหญวสิ ามัญก็ได
ในกรณีที่สมาชิก หรือผูแทนสมาชิกของสหกรณเปนผูรอ งขอใหเรียกประชุมใหญวสิ ามัญ
ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเรียกประชุมใหญวสิ ามัญภายในสามสิบวันนับแตวันที่รับคํารองขอ
ถาคณะกรรมการดําเนินการสหกรณไมเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว
ใหนายทะเบียนสหกรณมีอํานาจเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในระยะเวลาตามที่เห็นสมควรก็ได
มาตรา ๕๖ สหกรณใดมีสมาชิกเกินกวาหารอยคน จะกําหนดในขอบังคับใหมี
การประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิกก็ได จํานวนผูแทนสมาชิกจะมีนอยกวาหนึ่งรอยคนไมได
วิธีการเลือกตัง้ ผูแทนสมาชิก จํานวนผูแทนสมาชิกและการดํารงตําแหนงใหเปนไปตาม
ที่กําหนดในขอบังคับ
มาตรา ๕๗ การประชุมใหญของสหกรณตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอ ยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคนในกรณีเปนการประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก ตองมี
ผูแทนสมาชิกมาประชุมไมนอ ยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูแทนสมาชิกทัง้ หมดหรือไมนอ ยกวาหนึ่งรอยคน
จึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุมใหญ สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกจะมอบอํานาจใหผูอนื่ มาประชุมแทนตน
ไมได
มาตรา ๕๘ ในการประชุมใหญของสหกรณ ถาสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกแลวแตกรณี
มาประชุมไมครบองคประชุม ใหนัดประชุมใหญอีกครั้งหนึง่ ภายในสิบสี่วนั นับแตวนั ที่นดั ประชุมใหญครั้งแรก
ในการประชุมครั้งหลังนี้ ถามิใชการประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกรองขอใหเรียกประชุม
แลว เมื่อมีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิก แลวแตกรณี มาประชุมไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิก
หรือผูแทนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาสามสิบคน ก็ใหถือวาเปนองคประชุม
มาตรา ๕๙ สมาชิกหรือผูแ ทนสมาชิกคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนน
เสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด การวินิจฉัยชี้ขาดของ
ที่ประชุมใหญใหถือเสียงขางมาก เวนแตในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวน
สมาชิกหรือผูแ ทนสมาชิกซึง่ มาประชุม
(๑) การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
(๒) การควบสหกรณ
(๓) การแยกสหกรณ
(๔) การเลิกสหกรณ

(๕) การอื่นใดที่ขอบังคับกําหนดใหใชเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิก
หรือผูแทนสมาชิกซึง่ มาประชุม
มาตรา ๖๐ ในการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ ใหจัดสรรเปนทุนสํารองไมนอย
กวารอยละสิบของกําไรสุทธิ และเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยไมเกินรอยละหาของกําไร
สุทธิ แตตองไมเกินอัตราที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด
กําไรสุทธิประจําปที่เหลือจากการจัดสรรเปนทุนสํารองและคาบํารุงสันนิบาตสหกรณ
แหงประเทศไทย ที่ประชุมใหญอาจจัดสรรไดภายใตขอบังคับ ดังตอไปนี้
(๑) จายเปนเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลว แตตองไมเกินอัตราทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง
สําหรับสหกรณแตละประเภท
(๒) จายเปนเงินเฉลีย่ คืนใหแกสมาชิกตามสวนธุรกิจทีส่ มาชิกไดทาํ ไวกับสหกรณ
ในระหวางป
(๓) จายเปนเงินโบนัสแกกรรมการเจาหนาที่ของสหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ
(๔) จายเปนทุนสะสมไว เพื่อดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดของสหกรณตามที่กาํ หนด
ในขอบังคับ
มาตรา ๖๑ ทุนสํารองตามมาตรา ๖๐ วรรคหนึง่ จะถอนจากบัญชีทุนสํารองได
เพื่อชดเชยการขาดทุนหรือเพื่อจัดสรรเขาบัญชีทุนสํารองใหแกสหกรณใหมที่ไดจดทะเบียนแบงแยกจาก
สหกรณเดิมตามมาตรา ๑๐๐
มาตรา ๖๒ เงินของสหกรณนั้น สหกรณอาจฝากหรือลงทุนได ดังตอไปนี้
(๑) ฝากในชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอนื่
(๒) ฝากในธนาคาร หรือฝากในสถาบันการเงินทีม่ ีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือ
ทางการเงินแกสหกรณ
(๓) ซื้อหลักทรัพยของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
(๔) ซื้อหุนของธนาคารที่มีวตั ถุประสงคเพือ่ ใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ
(๕) ซื้อหุนของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอื่น
(๖) ซื้อหุน ของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทําใหเกิดความสะดวกหรือสงเสริมความเจริญ
แกกิจการของสหกรณโดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
(๗) ฝากหรือลงทุนอยางอืน่ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด
มาตรา ๖๓ ใหสหกรณที่มวี ตั ถุประสงคเพือ่ การขายหรือแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
ที่สมาชิกผลิตขึ้น พิจารณาซือ้ หรือรวบรวมผลิตผลจากสมาชิกกอนผูอนื่

มาตรา ๖๔ ใหสหกรณจัดทําทะเบียน ดังตอไปนี้
(๑) ทะเบียนสมาชิกซึง่ อยางนอยตองมีรายการ
(ก) ชื่อ ประเภท และที่ตั้งสํานักงานของสหกรณ
(ข) ชื่อ สัญชาติ และที่อยูของสมาชิก
(ค) วันที่เขาเปนสมาชิก
(๒) ทะเบียนหุนซึง่ อยางนอยตองมีรายการ
(ก) ชื่อ ประเภท และที่ตั้งสํานักงานของสหกรณ
(ข) ชื่อของสมาชิกซึ่งถือหุน มูลคาหุน จํานวนหุน และเงินคาหุนที่ชําระแลว
(ค) วันที่ถือหุน
ใหสหกรณเก็บรักษาทะเบียนตาม (๑) และ (๒) ไวที่สํานักงานของสหกรณและใหสง
สําเนาทะเบียนนัน้ แกนายทะเบียนสหกรณภายในเกาสิบวันนับแตวนั ที่จดทะเบียน
ใหสหกรณรายงานการเปลีย่ นแปลงรายการในทะเบียนตอนายทะเบียนสหกรณภายใน
สามสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ
มาตรา ๖๕ ใหสหกรณจัดใหมีการทําบัญชีตามแบบและรายการทีน่ ายทะเบียนสหกรณ
กําหนดใหถูกตองตามความเปนจริง และเก็บรักษาบัญชี และเอกสารประกอบการลงบัญชีไวที่สาํ นักงาน
สหกรณภายในระยะเวลาทีน่ ายทะเบียนสหกรณกําหนด
เมื่อมีเหตุตองบันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณ ใหบนั ทึกรายการ
ในวันที่เกิดเหตุนั้น สําหรับเหตุอื่นที่ไมเกี่ยวกับกระแสเงินสด ใหบนั ทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวัน
นับแตวันที่มีเหตุอันจะตองบันทึกรายการนั้น
การลงรายการบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณโดยครบถวน
มาตรา ๖๖ ใหสหกรณจัดทํางบดุลอยางนอยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือน อันจัดวาเปน
รอบปทางบัญชีของสหกรณ
งบดุลนัน้ ตองมีรายการแสดงสินทรัพย หนีส้ ิน และทุนของสหกรณ กับทัง้ บัญชีกําไรขาดทุน
ตามแบบทีน่ ายทะเบียนสหกรณกําหนด
งบดุลนัน้ ตองทําใหแลวเสร็จและใหผูสอบบัญชีตรวจสอบแลวนําเสนอเพื่ออนุมัติในที่
ประชุมใหญของสหกรณภายในหนึง่ รอยหาสิบวันนับแตวันสิน้ ปทางบัญชี
มาตรา ๖๗ ใหสหกรณจัดทํารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณเสนอ
ตอที่ประชุมใหญในคราวที่เสนองบดุล และใหสงสําเนารายงานประจําปกับงบดุลไปยังนายทะเบียน
สหกรณภายในสามสิบวันนับแตวันทีม่ ีการประชุม
มาตรา ๖๘ ใหสหกรณเก็บรักษารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ
และงบดุล พรอมทั้งขอบังคับและกฎหมายวาดวยสหกรณไวที่สํานักงานของสหกรณ เพื่อใหสมาชิกขอ
ตรวจดูได

สวนที่ ๔
การสอบบัญชี
---------------มาตรา ๖๙ ใหนายทะเบียนสหกรณแตงตั้งผูสอบบัญชี เพื่อตรวจสอบบัญชีของสหกรณ
การตรวจสอบบัญชีนั้น ใหปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตาม
ระเบียบทีน่ ายทะเบียนสหกรณกําหนด
สวนที่ ๕
การเลิกสหกรณ
---------------มาตรา ๗๐ สหกรณยอมเลิกดวยเหตุหนึ่งเหตุใด ดังตอไปนี้
(๑) มีเหตุตามที่กาํ หนดในขอบังคับ
(๒) สหกรณมีจํานวนสมาชิกนอยกวาสิบคน
(๓) ที่ประชุมใหญลงมติใหเลิก
(๔) ลมละลาย
(๕) นายทะเบียนสหกรณสงั่ ใหเลิกตามมาตรา ๗๑
ใหสหกรณที่เลิกตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) แจงใหนายทะเบียนสหกรณทราบภายใน
สิบหาวันนับแตวันทีเ่ ลิก
ใหนายทะเบียนสหกรณปดประกาศการเลิกสหกรณไวที่สํานักงานของสหกรณที่ทาํ การ
สหกรณอําเภอหรือหนวยสงเสริมสหกรณ และที่วา การอําเภอหรือสํานักงานเขตแหงทองทีท่ ี่สหกรณนั้น
ตั้งอยู
มาตรา ๗๑ นายทะเบียนสหกรณมีอํานาจสั่งเลิกสหกรณไดเมื่อปรากฏวา
(๑) สหกรณไมเริ่มดําเนินกิจการภายในหนึ่งปนบั แตวนั ที่จดทะเบียนหรือหยุดดําเนินกิจการ
ติดตอกันเปนเวลาสองปนับแตวันทีห่ ยุดดําเนินกิจการ
(๒) สหกรณไมสงสําเนางบดุลและรายงานประจําปตอนายทะเบียนสหกรณเปนเวลา
สามปติดตอกัน
(๓) สหกรณไมอาจดําเนินกิจการใหเปนผลดี หรือการดําเนินกิจการของสหกรณ
กอใหเกิดความเสียหายแกสหกรณ หรือประโยชนสวนรวม
มาตรา ๗๒ สหกรณทถี่ ูกสัง่ เลิกตามมาตรา ๗๑ มีสทิ ธิอุทธรณตอคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณแหงชาติ โดยทําเปนหนังสือยื่นตอนายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ไดรับคําสั่ง และใหนายทะเบียนสหกรณสง คําอุทธรณตอไปยังคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ
โดยไมชักชา

คําวินจิ ฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติใหเปนที่สุด
มาตรา ๗๓ เมื่อสหกรณใดเลิกไปดวยเหตุหนึ่งเหตุใดตามที่ระบุไวในมาตรา ๗๐ ใหจัดการ
ชําระบัญชีตามบทบัญญัติในหมวด ๔ วาดวยการชําระบัญชี
หมวด ๔
การชําระบัญชี
----------------มาตรา ๗๔ การชําระบัญชีสหกรณที่ลม ละลายนั้น ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
ลมละลาย
มาตรา ๗๕ การชําระบัญชีสหกรณที่เลิกเพราะเหตุอื่น นอกจากลมละลายใหที่ประชุมใหญ
เลือกตั้งผูชําระบัญชีโดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณขึ้นทําการชําระบัญชีสหกรณ ภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่เลิกสหกรณ หรือนับแตวันที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติมีคาํ สั่งให
ยกอุทธรณ แลวแตกรณี
ในกรณีที่ที่ประชุมใหญไมเลือกตั้งผูชําระบัญชีภายในกําหนดเวลาดังกลาวหรือนายทะเบียนสหกรณไมใหความเห็นชอบในการเลือกตัง้ ผูชําระบัญชี ใหนายทะเบียนสหกรณตั้งผูชําระบัญชีขึ้นทําการ
ชําระบัญชีสหกรณได
เมื่อนายทะเบียนสหกรณเห็นสมควรหรือเมื่อสมาชิกมีจาํ นวนไมนอยกวาสองในสามของ
สมาชิกทั้งหมดรองขอตอนายทะเบียนสหกรณ นายทะเบียนสหกรณจะแตงตั้งผูชําระบัญชีคนใหมแทน
ผูชําระบัญชีซงึ่ ไดรับเลือกตั้งหรือซึง่ ไดตั้งไวก็ได
ใหนายทะเบียนสหกรณจดทะเบียนผูช ําระบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบ
ตามวรรคหนึ่ง หรือผูชําระบัญชีซึ่งไดรับแตงตั้งตามวรรคสองหรือวรรคสาม และใหปดประกาศชือ่ ผูชําระ
บัญชีไวที่สํานักงานของสหกรณนั้น สํานักงานสหกรณอําเภอหรือหนวยสงเสริมสหกรณ และที่วา การอําเภอ
หรือสํานักงานเขตแหงทองทีท่ ี่สหกรณนั้นตั้งอยูภายในสิบสี่วันนับแตวนั ที่จดทะเบียนผูชําระบัญชี
ผูชําระบัญชีอาจไดรับคาตอบแทนตามทีน่ ายทะเบียนสหกรณกําหนด
มาตรา ๗๖ สหกรณนนั้ แมจะไดเลิกไปแลวก็ใหพึงถือวายังคงดํารงอยูตราบเทาเวลา
ที่จําเปนเพื่อการชําระบัญชี
มาตรา ๗๗ ใหผูชําระบัญชีมีหนาที่ชําระสะสางกิจการของสหกรณจดั การชําระหนีแ้ ละ
จําหนายทรัพยสินของสหกรณนั้นใหเสร็จไป
มาตรา ๗๘ เมื่อสหกรณเลิก ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณและเจาหนาที่ของ
สหกรณมีหนาที่จัดการรักษาทรัพยสนิ ทัง้ หมดของสหกรณไวจนกวาผูช ําระบัญชีจะเรียกใหสงมอบ
ผูชําระบัญชีจะเรียกใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณหรือเจาหนาที่ของสหกรณ
สงมอบทรัพยสินตามวรรคหนึ่งพรอมดวยสมุดบัญชี เอกสาร และสิง่ อื่นเมื่อใดก็ได

มาตรา ๗๙ ภายในสามสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนสหกรณจดทะเบียนผูช ําระบัญชี
ใหผูชําระบัญชีประกาศโฆษณาทางหนังสือพิมพรายวันอยางนอยสองวันติดตอกัน หรือประกาศโฆษณา
ทางอื่นวาสหกรณไดเลิก และแจงเปนหนังสือไปยังเจาหนีท้ ุกคน ซึง่ มีชื่อปรากฏในสมุดบัญชี เอกสารของ
สหกรณหรือปรากฏจากทางอื่น เพื่อใหทราบวาสหกรณนั้นเลิก และใหเจาหนี้ยนื่ คําทวงหนี้แกผูชาํ ระบัญชี
มาตรา ๘๐ ผูชําระบัญชีตอ งทํางบดุลของสหกรณโดยไมชักชา และใหนายทะเบียนสหกรณตั้งผูสอบบัญชีเพื่อตรวจสอบงบดุลนั้น
เมื่อผูสอบบัญชีรับรองงบดุลแลว ใหผูชาํ ระบัญชีเสนองบดุลตอที่ประชุมใหญเพื่ออนุมัติ
แลวเสนองบดุลนั้นตอนายทะเบียนสหกรณ
ในกรณีที่การประชุมใหญไมครบองคประชุม ใหผชู ําระบัญชีเสนองบดุลตอนายทะเบียนสหกรณเพื่ออนุมัติ
มาตรา ๘๑ ผูชําระบัญชีมอี ํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินกิจการของสหกรณเทาทีจ่ ําเปนเพื่อระวังรักษาผลประโยชนของสหกรณ
ในระหวางทีย่ งั ชําระบัญชีไมเสร็จ
(๒) ดําเนินกิจการของสหกรณเทาทีจ่ ําเปนเพื่อชําระสะสางกิจการใหเสร็จไปดวยดี
(๓) เรียกประชุมใหญ
(๔) ดําเนินการทั้งปวงเกี่ยวกับคดีแพงหรือคดีอาญา และประนีประนอมยอมความในเรื่อง
ใด ๆ ในนามของสหกรณ
(๕) จําหนายทรัพยสนิ ของสหกรณ
(๖) เรียกใหสมาชิกหรือทายาทของสมาชิกผูตายชําระคาหุน ทีย่ ังชําระไมครบมูลคาของ
หุนทั้งหมด
(๗) รองขอตอศาลเพื่อสั่งใหสหกรณลมละลายในกรณีที่เงินคาหุนหรือเงินลงทุนไดใช
เสร็จแลว แตทรัพยสนิ ก็ยังไมเพียงพอแกการชําระหนี้สนิ
(๘) ดําเนินการอยางอื่นเทาที่จาํ เปนเพื่อใหการชําระบัญชีเสร็จสิ้น
มาตรา ๘๒ ขอจํากัดอํานาจของผูชําระบัญชีอยางใด ๆ หามมิใหยกขึ้นเปนขอตอสู
บุคคลภายนอกผูกระทําการโดยสุจริต
มาตรา ๘๓ คาธรรมเนียม คาภาระติดพัน และคาใชจา ยที่ตองเสียตามสมควรในการ
ชําระบัญชีนนั้ ผูชาํ ระบัญชีตองจัดการชําระกอนหนี้รายอื่น
มาตรา ๘๔ ถาเจาหนี้คนใดมิไดทวงถามใหชําระหนี้ ผูช ําระบัญชีตองวางเงินสําหรับ
จํานวนหนี้นนั้ ไวตอนายทะเบียนสหกรณเพื่อประโยชนแกเจาหนี้ และใหผูชําระบัญชีมีหนังสือแจงการที่ได
วางเงินไปยังเจาหนี้โดยไมชกั ชา

ถาเจาหนี้ไมรบั เงินไปจนพนกําหนดสองปนับแตวนั ที่ผูชาํ ระบัญชีวางเงินไวตอนายทะเบียนสหกรณ เจาหนี้ยอมหมดสิทธิในเงินจํานวนนัน้ และใหนายทะเบียนสหกรณจัดสงเปนรายไดของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยใหเสร็จภายในเวลาอันสมควร
มาตรา ๘๕ ใหผูชําระบัญชีเสนอรายงานตอนายทะเบียนสหกรณทุกระยะหกเดือนวา
ไดจัดการไปอยางใดบางและแสดงใหเห็นความเปนไปของบัญชีที่ชาํ ระอยูนนั้ รายงานดังกลาวนี้ใหทาํ
ตามแบบทีน่ ายทะเบียนสหกรณกําหนด
รายงานตามวรรคหนึ่งใหสมาชิก ทายาทของสมาชิกผูตาย และเจาหนี้ทงั้ หลายของ
สหกรณตรวจดูไดโดยไมตองเสียคาธรรมเนียม
ถาปรากฏขอบกพรองในการชําระบัญชี นายทะเบียนสหกรณมีอํานาจสั่งใหผูชาํ ระบัญชี
แกไขขอบกพรอง และรายงานตอนายทะเบียนสหกรณภายในเวลาทีก่ ําหนด
มาตรา ๘๖ เมื่อไดชําระหนีข้ องสหกรณแลว ถามีทรัพยสินเหลืออยูเทาใด ใหผูชาํ ระบัญชี
จายตามลําดับ ดังตอไปนี้
(๑) จายคืนเงินคาหุน ใหแกสมาชิกไมเกินมูลคาหุน ทีช่ ําระแลว
(๒) จายเปนเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลวแตตองไมเกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ
กําหนดตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติสําหรับสหกรณแตละประเภท
(๓) จายเปนเงินเฉลีย่ คืนใหแกสมาชิกตามสวนธุรกิจทีส่ มาชิกไดทาํ ไวกับสหกรณใน
ระหวางปตามที่กําหนดในขอบังคับ
ถายังมีทรัพยสินเหลืออยูอกี ใหผูชําระบัญชีโอนใหแกสหกรณอื่น หรือสันนิบาตสหกรณ
แหงประเทศไทยตามมติของที่ประชุมใหญ หรือดวยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ ในกรณีที่
ไมอาจเรียกประชุมใหญไดภายในสามเดือนนับแตวนั ทีช่ ําระบัญชีเสร็จ
มาตรา ๘๗ เมื่อไดชําระบัญชีกิจการของสหกรณเสร็จแลว ใหผูชําระบัญชีทํารายงานการ
ชําระบัญชีพรอมทั้งรายการยอของบัญชีทชี่ ําระนัน้ แสดงวาไดดําเนินการชําระบัญชีและจัดการทรัพยสิน
ของสหกรณไปอยางใด รวมทั้งคาใชจายในการชําระบัญชีและจํานวนทรัพยสินที่จา ยตามมาตรา ๘๖
เสนอตอผูสอบบัญชี
เมื่อผูสอบบัญชีตรวจสอบและรับรองบัญชีที่ชําระนั้นแลว ใหผูชําระบัญชีเสนอตอ
นายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวันนับแตวันที่ผูสอบบัญชีรับรองบัญชีที่ชําระนัน้ เมื่อนายทะเบียนสหกรณเห็นชอบดวยแลวใหถือวาเปนที่สดุ แหงการชําระบัญชี และใหนายทะเบียนสหกรณถอนชือ่ สหกรณ
ออกจากทะเบียน
มาตรา ๘๘ เมื่อนายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบในการชําระบัญชี ตามมาตรา ๘๗
แลว ใหผูชาํ ระบัญชีมอบบรรดาสมุดบัญชีและเอกสารทั้งหลายของสหกรณที่ไดชําระบัญชีเสร็จแลวนัน้ แก
นายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวันนับแตวันทีน่ ายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบ

ใหนายทะเบียนสหกรณรักษาสมุดบัญชีและเอกสารเหลานี้ไวอีกสองปนบั แตวันทีถ่ อนชื่อ
สหกรณนนั้ ออกจากทะเบียน
สมุดบัญชีและเอกสารตามวรรคหนึง่ ใหผมู สี วนไดเสียตรวจดูไดโดยไมตอ งเสียคาธรรมเนียม
มาตรา ๘๙ ในคดีฟองเรียกหนี้สนิ ที่สหกรณ สมาชิก หรือผูชําระบัญชีเปนลูกหนี้อยูใน
ฐานะเชนนัน้ หามมิใหฟองเมื่อพนกําหนดสองปนับแตวนั ทีน่ ายทะเบียนสหกรณถอนชื่อสหกรณออกจาก
ทะเบียน
หมวด ๕
การควบสหกรณเขากัน
-------------------มาตรา ๙๐ สหกรณตั้งแตสองสหกรณอาจควบเขากันเปนสหกรณเดียวได โดยมติแหง
ที่ประชุมใหญของแตละสหกรณ และตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
ในการขอความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณใหสง สําเนารายงานการประชุมใหญ
ของสหกรณทลี่ งมติใหควบเขากันไปดวย
มาตรา ๙๑ เมื่อนายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบตามมาตรา ๙๐ แลวใหสหกรณ
แจงเปนหนังสือไปยังเจาหนีท้ ั้งปวงของสหกรณเพื่อใหทราบรายการที่ประสงคจะควบสหกรณเขากัน และ
ขอใหเจาหนี้ผมู ีขอคัดคานในการควบสหกรณเขากันนัน้ สงคําคัดคานไปยังสหกรณภายในหกสิบวันนับแต
วันที่ไดรับแจง
ถาไมมีเจาหนีค้ ัดคานภายในกําหนดเวลาดังกลาวนัน้ ใหถือวาไมมีคําคัดคาน
ถามีเจาหนี้คัดคาน สหกรณจะควบเขากันมิได จนกวาจะไดชําระหนี้หรือไดใหประกัน
เพื่อหนี้รายนัน้
มาตรา ๙๒ ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณของแตละสหกรณทคี่ วบเขากันตั้งผูแทน
ขึ้นสหกรณละไมเกินสามคนเพื่อดําเนินการจดทะเบียนตามมาตรา ๙๓
มาตรา ๙๓ สหกรณที่ตงั้ ขึ้นใหมโดยควบเขากันนัน้ ตองจดทะเบียนเปนสหกรณใหม
โดยยื่นคําขอจดทะเบียนตอนายทะเบียนสหกรณตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณกาํ หนด
ในคําขอจดทะเบียนสหกรณใหม ตองมีผูแทนของสหกรณที่ควบเขากันลงลายมือชือ่
อยางนอยสหกรณละสองคนทุกสหกรณ
คําขอจดทะเบียนสหกรณใหม ตองมีเอกสารดังตอไปนี้ยนื่ พรอมกับคําขอดวย
(๑) หนังสือของทุกสหกรณที่ควบเขากันนัน้ รับรองวาไดแจงไปยังเจาหนีท้ ั้งปวงตาม
มาตรา ๙๑ วรรคหนึง่ และไมมีเจาหนี้คดั คานภายในกําหนด หรือในกรณีที่มเี จาหนี้คัดคานสหกรณ
ไดชําระหนี้ หรือไดใหประกันเพื่อหนี้รายนัน้ แลว

(๒) ขอบังคับของสหกรณใหมที่ขอจดทะเบียนสี่ฉบับ
(๓) สําเนารายงานการประชุมผูแทนของสหกรณที่ควบเขากันหนึ่งฉบับ
เอกสารตาม (๒) และ (๓) นั้น ผูแทนของสหกรณตองลงลายมือชื่อรับรองสองคน
มาตรา ๙๔ เมื่อนายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนสหกรณที่ควบเขากันเปนสหกรณ
ใหมแลว ใหนายทะเบียนสหกรณถอนชื่อสหกรณเดิมทีไ่ ดควบเขากันนั้นออกจากทะเบียน
ใหผูแทนของสหกรณที่ควบเขากันมีอาํ นาจหนาที่และสิทธิเชนเดียวกับคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณจนกวาจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณตามมาตรา ๔๐
มาตรา ๙๕ สหกรณใหมนยี้ อมไดไปทั้งทรัพยสิน หนี้สนิ สิทธิ และความรับผิดของ
สหกรณเดิมทีไ่ ดควบเขากันนั้นทั้งสิน้
หมวด ๖
การแยกสหกรณ
---------------มาตรา ๙๖ การแยกสหกรณจะกระทํามิได แตถามีการเปลี่ยนแปลงเขตการปกครอง
ทองที่หรือแบงหนวยงาน หรือสถานประกอบการ จะแยกสหกรณก็ไดหากมีความจําเปนหรือมีเหตุใหไม
สะดวกแกการดําเนินงาน
การแยกสหกรณตามวรรคหนึ่งจะกระทําไดโดยสมาชิกของสหกรณนั้นจํานวนไมนอยกวา
หนึง่ ในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาหารอยคนลงลายมือชื่อทําหนังสือรองขอแยกสหกรณ
ตอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเรียกประชุมใหญภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับ
คํารองขอตามวรรคสอง เพือ่ พิจารณาเรื่องการแยกสหกรณ ถาที่ประชุมใหญไดมีมติเห็นชอบใหแยก
สหกรณ ใหพจิ ารณาแบงแยกทรัพยสนิ ทุน ทุนสํารอง หนี้สิน สิทธิ และความรับผิดของสหกรณ
ตามวิธกี ารทีน่ ายทะเบียนสหกรณกําหนด
การวินิจฉัยชี้ขาดในเรื่องตาง ๆ ของที่ประชุมใหญตามวรรคสาม ใหถอื เสียงไมนอยกวา
สองในสามของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกที่มาประชุม
ถาคณะกรรมการดําเนินการสหกรณไมเรียกประชุมใหญภายในกําหนดเวลาตามวรรคสาม
ใหนายทะเบียนสหกรณมีอํานาจเรียกประชุมใหญภายในระยะเวลาตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๙๗ ในกรณีทที่ ี่ประชุมใหญไดมีมติไมเห็นชอบใหแยกสหกรณ ถาสมาชิก
ซึ่งลงลายมือชือ่ ทําหนังสือรองขอแยกสหกรณตามมาตรา ๙๖ วรรคสอง พิจารณาแลวไมเห็นดวยกับ
มติที่ประชุมใหญนนั้ ใหสมาชิกดังกลาวทุกคนลงลายมือชื่อทําหนังสือถึงนายทะเบียนสหกรณภายใน

กําหนดเวลาสามสิบวันนับแตวันทีท่ ี่ประชุมใหญลงมติ เพื่อใหนายทะเบียนสหกรณพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด
วาสมควรแยกสหกรณหรือไม และเมื่อนายทะเบียนสหกรณวินิจฉัยชีข้ าดเปนอยางไรแลวใหแจงคําวินจิ ฉัย
ใหสหกรณทราบ
คําวินจิ ฉัยของนายทะเบียนสหกรณใหเปนที่สุด
มาตรา ๙๘ เมื่อที่ประชุมใหญไดมีมติเห็นชอบตามมาตรา ๙๖ หรือ นายทะเบียนสหกรณ
วินิจฉัยชี้ขาดใหแยกสหกรณตามมาตรา ๙๗ แลว ใหสหกรณแจงมติที่ประชุมใหญ หรือคําวินิจฉัยของ
นายทะเบียนสหกรณเปนหนังสือไปยังเจาหนี้ทงั้ ปวงของสหกรณ เพือ่ ใหทราบรายการที่ประสงคจะแยก
สหกรณ และใหเจาหนี้ผูมีขอคัดคานในการแยกสหกรณนนั้ สงคําคัดคานไปยังสหกรณภายในหกสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับแจง
มาตรา ๙๙ สหกรณที่จะจัดตั้งขึ้นใหมโดยการแยกจากสหกรณเดิมนัน้ ใหนาํ บทบัญญัติ
ในหมวด ๓ สวนที่ ๑ วาดวยการจดทะเบียนสหกรณมาใชบังคับโดยอนุโลม
คําขอจดทะเบียนสหกรณใหม ตองยื่นพรอมเอกสาร ดังตอไปนี้
(๑) สําเนาหนังสือรองขอแยกสหกรณ และสําเนารายงานการประชุมใหญที่ไดมีมติ
เห็นชอบใหแยกสหกรณตามมาตรา ๙๖ วรรคสี่ หรือสําเนาหนังสือนายทะเบียนสหกรณซึ่งวินิจฉัยชี้ขาด
ใหแยกสหกรณตามมาตรา ๙๗ แลวแตกรณี
(๒) สําเนาหนังสือของสหกรณทุกฉบับที่แจงไปยังเจาหนีท้ ั้งปวงของสหกรณตามมาตรา ๙๘
(๓) หนังสือของสหกรณที่รับรองวาไมมเี จาหนี้คัดคานภายในกําหนด หรือสําเนาคําคัดคาน
ของเจาหนีพ้ รอมทั้งหลักฐานที่แสดงวาสหกรณไดชําระหนีห้ รือไดใหประกันเพื่อหนี้รายนัน้ แลว
มาตรา ๑๐๐ บรรดาทรัพยสนิ ทุน ทุนสํารอง หนี้สนิ สิทธิ และความรับผิดของสหกรณ
เดิมที่ทปี่ ระชุมใหญไดมีมติใหแบงแยกตามมาตรา ๙๖ หรือนายทะเบียนสหกรณไดมีคําวินิจฉัยชีข้ าดให
แบงแยกตามมาตรา ๙๗ แลวแตกรณี ยอมโอนไปใหแกสหกรณใหมตั้งแตวันที่นายทะเบียนสหกรณ
รับจดทะเบียน
หมวด ๗
ชุมนุมสหกรณ
------------------มาตรา ๑๐๑ สหกรณตั้งแตหาสหกรณขึ้นไปที่ประสงคจะรวมกันดําเนินกิจการ
เพื่อใหเกิดประโยชนตามวัตถุประสงคของสหกรณที่เขารวมกันนัน้ อาจรวมกันจัดตั้งเปนชุมนุมสหกรณได
ชุมนุมสหกรณใดจะมีฐานะเปนชุมนุมสหกรณระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศจะตอง
ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่ออํานวยประโยชนแกบรรดาสหกรณในภูมิภาคหรือทัว่ ประเทศที่เปนสหกรณ

ประเภทเดียวกัน หรือประกอบธุรกิจการผลิต การคา อุตสาหกรรมหรือบริการอยางเดียวกัน ทัง้ นี้
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด
มาตรา ๑๐๒ การจัดตั้งชุมนุมสหกรณจะกระทําไดตอเมื่อที่ประชุมใหญของสหกรณ
แตละสหกรณไดมีมติใหเขารวมในการจัดตั้งชุมนุมสหกรณนั้นได
มาตรา ๑๐๓ ในการดําเนินการจัดตั้งชุมนุมสหกรณ ใหคณะกรรมการดําเนินการของ
แตละสหกรณตั้งผูแทนขึน้ สหกรณละหนึง่ คน ประกอบเปนคณะผูจัดตั้งชุมนุมสหกรณเพื่อดําเนินการจัดตั้ง
ชุมนุมสหกรณ
การจัดตั้งและการจดทะเบียนชุมนุมสหกรณใหนําบทบัญญัติในหมวด ๓ วาดวยสหกรณ
มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๐๔ การขอจดทะเบียนชุมนุมสหกรณนั้น ใหคณะผูจัดตั้งชุมนุมสหกรณ
อยางนอยหาคน ลงลายมือชื่อยื่นคําขอตอนายทะเบียนสหกรณ
มาตรา ๑๐๕ ใหชุมนุมสหกรณที่ไดจดทะเบียนแลวเปนนิติบุคคลและเปนสหกรณ
ตามพระราชบัญญัตินี้
เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคใหชุมนุมสหกรณมีอํานาจกระทําการไดตามมาตรา ๔๖
และตามทีก่ ําหนดไวในกฎกระทรวง
ใหนาํ บทบัญญัติในหมวด ๓ หมวด ๔ หมวด ๕ และหมวด ๖ มาใชบังคับกับชุมนุม
สหกรณโดยอนุโลม
มาตรา ๑๐๖ การประชุมใหญชุมนุมสหกรณใหประกอบดวยผูแทนสหกรณที่เปนสมาชิก
ของชุมนุมสหกรณ ซึง่ คณะกรรมการดําเนินการของแตละสหกรณเลือกตั้งขึ้นสหกรณละหนึง่ คน ตามที่
กําหนดในขอบังคับของชุมนุมสหกรณ ในการประชุมตองมีผูแทนสหกรณมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึง่
ของจํานวนผูแทนสหกรณทงั้ หมดหรือไมนอ ยกวาหนึ่งรอยคน แลวแตกรณี จึงจะเปนองคประชุม
ผูแทนสหกรณคนหนึ่งใหมีเสียงในการลงคะแนนหนึง่ เสียง หรือจะใหมเี สียงเพิ่มขึ้น
ตามระบบสัดสวนตามทีก่ ําหนดในขอบังคับของชุมนุมสหกรณนนั้ ก็ได
มาตรา ๑๐๗ ในการเลือกตัง้ คณะกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณ ใหที่ประชุมใหญ
ชุมนุมสหกรณเลือกตั้งจากผูแ ทนสหกรณทเี่ ปนสมาชิกของชุมนุมสหกรณเปนกรรมการ ตามจํานวน
หลักเกณฑ และวิธีการทีก่ ําหนดในขอบังคับของชุมนุมสหกรณ
หมวด ๘
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
-----------------มาตรา ๑๐๘ ใหมี “สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย” ประกอบดวยสมาชิกที่เปน
สหกรณ มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมกิจการสหกรณทุกประเภททัว่ ราชอาณาจักรใหมีความเจริญกาวหนา
อันมิใชเปนการหาผลกําไร หรือรายไดมาแบงปนกัน

มาตรา ๑๐๙ ใหสนั นิบาตสหกรณแหงประเทศไทยเปนนิติบุคคล
สันนิบาติสหกรณแหงประเทศไทยมีสํานักงานใหญในกรุงเทพมหานครและจะตั้ง
สํานักงานสาขาขึ้น ณ ที่อนื่ ใดก็ได
มาตรา ๑๑๐ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย มีอํานาจกระทําการตาง ๆ ภายในขอบ
วัตถุประสงคตามที่ระบุไวในมาตรา ๑๐๘ และอํานาจเชนวานี้ใหรวมถึง
(๑) สงเสริมและเผยแพรกจิ การสหกรณ ตลอดจนทําการวิจยั และรวมรวมสถิติเกีย่ วกับ
กิจการสหกรณ
(๒) แนะนําชวยเหลือทางวิชาการแกสหกรณ และอํานวยความสะดวกในการติดตอ
ประสานงานระหวางสหกรณกับสวนราชการหรือบุคคลอื่น
(๓) ใหการศึกษาฝกอบรมวิชาการเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ
(๔) สงเสริมสัมพันธภาพระหวางสหกรณ ทัง้ ภายในประเทศและตางประเทศหรือ
สันนิบาตสหกรณของตางประเทศ หรือองคการตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศที่มวี ัตถุประสงค
ทํานองเดียวกัน
(๕) ซื้อ จัดหา จําหนาย ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง หรือทํานิติกรรมเกีย่ วกับทรัพยสนิ ใด ๆ
(๖) สงเสริมธุรกิจการคา อุตสาหกรรม หรือบริการของสหกรณ
(๗) สนับสนุนและชวยเหลือสหกรณเพื่อแกไขอุปสรรคขอขัดของที่เกี่ยวกับกิจการของ
สหกรณ ซึ่งเปนการกระทําเพื่อประโยชนสวนรวม
(๘) เปนตัวแทนของสหกรณ เพื่อรักษาผลประโยชนอนั พึงมีพึงไดจากการสนับสนุนของรัฐ
องคการระหวางประเทศ หรือภาคเอกชนอืน่
(๙) รวมมือกับรัฐบาลในการสงเสริมสหกรณ เพื่อใหเกิดประโยชนแกบรรดาสหกรณ
อยางแทจริง
(๑๐) ดําเนินการอื่นเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค หรือตามที่คณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณแหงชาติมอบหมาย
มาตรา ๑๑๑ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยอาจมีรายได ดังตอไปนี้
(๑) คาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
(๒) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(๓) ดอกผลทีเ่ กิดจากทุนกลางของสหกรณไมจํากัดตามมาตรา ๘
(๔) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูอทุ ิศให
(๕) เงินหรือทรัพยสินที่เหลือจากการชําระบัญชีสหกรณตามมาตรา ๘๔ และมาตรา ๘๖
วรรคสอง

(๖) เงินที่ไดจากการจําหนายหนังสือวิชาการ เอกสาร หรือสิ่งอื่น
(๗) เงินหรือทรัพยสินที่ไดรับเปนคาตอบแทนในการใหบริการ
(๘) ผลประโยชนที่ไดจากทรัพยสนิ ของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
มาตรา ๑๑๒ ใหมีคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
ประกอบดวยกรรมการซึ่งทีป่ ระชุมใหญของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยเลือกตั้งจากผูแทนของ
สหกรณจํานวนไมเกินสิบหาคน
ใหคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยเลือกตัง้ กรรมการ
เปนประธานกรรมการคนหนึง่ และรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน
ใหคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยแตงตั้งผูอํานวยการ
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และใหผูอํานวยการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยเปนเลขานุการ
ของคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
ใหนาํ บทบัญญัติในมาตรา ๕๒ มาใชบังคับแกคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และผูอํานวยการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยโดยอนุโลม
มาตรา ๑๑๓ ใหคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยมีหนาที่
บริหารกิจการตลอดจนมีอํานาจออกระเบียบเพื่อปฏิบัตกิ ารตามวัตถุประสงคของสันนิบาตสหกรณ
แหงประเทศไทย
การออกระเบียบเกี่ยวกับเรือ่ งดังตอไปนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญของ
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยกอนจึงใชบังคับได
(๑) ระเบียบวาดวยการใชจา ยและการเก็บรักษาเงิน
(๒) ระเบียบวาดวยการประชุมใหญของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยและหลักเกณฑ
การจัดสงผูแทนของสหกรณเขารวมประชุมใหญ
(๓) ระเบียบวาดวยการเลือกตั้ง การประชุม และการดําเนินกิจการของคณะกรรมการ
ดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
มาตรา ๑๑๔ ใหกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยอยูในตําแหนง
คราวละสี่ป
เมื่อครบวาระดังกลาวตามวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการเลือกตั้งกรรมการขึ้นใหม
ใหกรรมการซึง่ พนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปจนกวากรรมการซึ่งไดรับ
เลือกตั้งใหมเขารับหนาที่
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งอีกได แตไมเกินสองวาระติดตอกัน
มาตรา ๑๑๕ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๑๔ กรรมการ
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยพนจากตําแหนง เมื่อ

(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เปนบุคคลลมละลาย
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจาํ คุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๖) พนจากการเปนสมาชิกของสหกรณ
ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยเลือกตัวแทนของสหกรณผูอื่นเปนกรรมการแทน และใหผูซงึ่ ไดรับเลือกแทนนั้น
อยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
มาตรา ๑๑๖ ใหคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยจัดใหมีการ
ประชุมใหญสามัญปละหนึง่ ครั้งภายในเกาสิบวันนับแตวนั สิ้นปทางบัญชีของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
เมื่อมีเหตุอนั สมควร คณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยจะเรียก
ประชุมใหญวสิ ามัญเมื่อใดก็ได หรือเมื่อสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึง่ ในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดทํา
หนังสือรองขอตอคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ
ในหนังสือรองขอนั้นตองระบุวาประสงคใหเรียกประชุมเพื่อการใด
ในกรณีที่สมาชิกเปนผูรองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ ใหคณะกรรมการดําเนินการ
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือรองขอ
มาตรา ๑๑๗ ใหผูอํานวยการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยมีหนาที่บริหารกิจการของ
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยตามระเบียบและนโยบายที่คณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณ
แหงประเทศไทยกําหนด และมีอํานาจบังคับบัญชาเจาหนาที่ของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
ในสวนกิจการที่เกีย่ วกับบุคคลภายนอก ใหผูอํานวยการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
เปนตัวแทนสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย เพื่อการนี้ผูอํานวยการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
จะมอบอํานาจใหบุคคลใดกระทํากิจการเฉพาะอยางแทนตามระเบียบที่คณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยกําหนดก็ได
มาตรา ๑๑๘ ใหนําบทบัญญัติในหมวด ๓ สวนที่ ๔ วาดวยการสอบบัญชีมาใชบังคับแก
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยโดยอนุโลม

หมวด ๙
กลุมเกษตรกร
----------------มาตรา ๑๑๙ ในกรณีที่คณะบุคคลผูประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึง่ รวมกันดําเนินกิจการ
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกันในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแตยังไมอาจรวมกันจัดตั้ง
เปนสหกรณตามพระราชบัญญัตินี้ได จะจัดตั้งเปนกลุม เกษตรกรขึ้นตามหลักเกณฑและวิธกี ารทีก่ ําหนด
โดยพระราชกฤษฎีกาก็ได
พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึง่ ใหกําหนดการดําเนินการของกลุมเกษตรกร การกํากับ
กลุมเกษตรกร การเลิกกลุม เกษตรกร และการควบกลุม เกษตรกรเขากัน ทัง้ นี้ ตามความเหมาะสมแก
ประเภทของกลุมเกษตรกรดวย
มาตรา ๑๒๐ กลุมเกษตรกรที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๑๑๙ ใหมีฐานะเปนนิติบุคคล
มาตรา ๑๒๑ ใหนายทะเบียนสหกรณเปนนายทะเบียนกลุมเกษตรกร และมีอํานาจหนาที่
ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ และมีรองนายทะเบียนสหกรณเปนผูชวย มีอํานาจหนาที่ตามที่
นายทะเบียนสหกรณมอบหมาย
ใหเกษตรและสหกรณจงั หวัด เปนนายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจําจังหวัดทีก่ ลุมเกษตรกร
ตั้งอยู และมีอาํ นาจหนาที่ตามระเบียบทีน่ ายทะเบียนสหกรณกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
สําหรับกรุงเทพมหานครใหนายทะเบียนสหกรณเปนนายทะเบียนกลุม เกษตรกร
กรุงเทพมหานคร
มาตรา ๑๒๒ ในกรณีที่กลุม เกษตรกร โดยมติของที่ประชุมใหญไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนสมาชิกที่มาประชุม แสดงความจํานงขอเปลี่ยนฐานะเปนสหกรณ เมื่อนายทะเบียนสหกรณ
พิจารณาเห็นวา ขอบังคับของกลุมเกษตรกรมีรายการถูกตองตามมาตรา ๔๓ ใหนายทะเบียนสหกรณ
รับจดทะเบียน และดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๒๓ เมื่อนายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนกลุมเกษตรกรเปนสหกรณ
ใหคณะกรรมการกลุมเกษตรกรมีฐานะเปนคณะกรรมการดําเนินการสหกรณจนกวาจะมีคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณซึ่งที่ประชุมใหญไดเลือกตั้งขึ้นใหมตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้
สหกรณตามวรรคหนึ่งยอมไดไปทั้งทรัพยสิน หนี้สิน สิทธิ และความรับผิดของ
กลุมเกษตรกรเดิม
มาตรา ๑๒๔ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนายทะเบียนกลุมเกษตรกร
และพนักงานเจาหนาที่ซงึ่ นายทะเบียนกลุม เกษตรกรมอบหมายมีอํานาจเขาไปตรวจสอบในสํานักงาน
ของกลุมเกษตรกรในเวลาทํางานของกลุมเกษตรกรใหผูซงึ่ เกี่ยวของอํานวยความสะดวกชวยเหลือ
และใหคําชี้แจงแกผูเขาไปตรวจสอบตามสมควร

ใหผูเขาไปตรวจสอบตามวรรคหนึง่ แสดงบัตรประจําตัวตอผูซึ่งเกี่ยวของ
บัตรประจําตัวตามวรรคสอง ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๑๒๕ ในคดีฟองเรียกหนี้ทกี่ ลุมเกษตรกร สมาชิก หรือผูชาํ ระบัญชีเปนลูกหนี้
อยูในฐานะเชนนัน้ หามมิใหฟองเมื่อพนกําหนดสองปนับแตวันทีน่ ายทะเบียนกลุม เกษตรกรถอนชื่อ
กลุมเกษตรกรออกจากทะเบียน
มาตรา ๑๒๖ ถากลุมเกษตรกรเกี่ยวของในกิจการใดที่กฎหมายกําหนดใหจดทะเบียน
สําหรับการไดมา การจําหนาย การยกขึ้นเปนขอตอสู หรือการยึดหนวงซึ่งกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย
หรือทรัพยสทิ ธิอันเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพย ในการจดทะเบียนเชนวานัน้ ใหกลุม เกษตรกรไดรับยกเวนไมตอง
เสียคาธรรมเนียม
มาตรา ๑๒๗ หามมิใหผูใดใชคําวา “กลุมเกษตรกร” เปนชื่อหรือสวนหนึง่ ของชื่อในทาง
ธุรกิจ เวนแตกลุมเกษตรกรที่ไดจดทะเบียนตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๑๑๙
มาตรา ๑๒๘ ใหนายทะเบียนกลุม เกษตรกรและพนักงานเจาหนาที่ซงึ่ นายทะเบียนกลุมเกษตรกรมอบหมาย มีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหกรรมการสมาชิกและเจาหนาที่ของกลุมเกษตรกรมาชีแ้ จงขอเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของกลุม เกษตรกรหรือใหสง เอกสารเกีย่ วกับการดําเนินกิจการ
หรือรายงานการประชุมของกลุมเกษตรกร
หมวด ๑๐
บทกําหนดโทษ
----------------มาตรา ๑๒๙ ผูใดใชคําวา “สหกรณ” หรือ “กลุมเกษตรกร” ประกอบกับชื่อหรือสวน
หนึ่งของชื่อในทางธุรกิจ โดยมิไดเปนสหกรณ หรือกลุมเกษตรกรที่ไดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ และปรับอีกตั้งแต
วันละหารอยถึงหนึ่งพันบาทจนกวาจะไดเลิกใช
มาตรา ๑๓๐ ผูใดไมมาชี้แจงขอเท็จจริงหรือไมสงเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงาน
หรือรายงานการประชุมของสหกรณหรือชุมนุมสหกรณตามคําสัง่ ของนายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญชีหรือพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย
ซึ่งสัง่ การตามมาตรา ๑๗ หรือไมมาชี้แจงขอเท็จจริง หรือไมสงเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงานหรือรายงาน
การประชุมของกลุมเกษตรกรตามคําสัง่ ของนายทะเบียนกลุมเกษตรกรหรือพนักงานเจาหนาที่ซงึ่ นายทะเบียนกลุมเกษตรกรมอบหมายตามมาตรา ๑๒๘ แลวแตกรณี ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท

มาตรา ๑๓๑ ผูใดขัดขวาง หรือไมใหคําชีแ้ จงแกนายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมายตาม
มาตรา ๑๘ หรือขัดขวางหรือไมใหคําชี้แจงแกนายทะเบียนกลุมเกษตรกรหรือพนักงานเจาหนาที่
ซึ่งนายทะเบียนกลุมเกษตรกรมอบหมายตามมาตรา ๑๒๔ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมืน่ บาท
มาตรา ๑๓๒ ผูใดฝาฝนไมจัดการรักษาทรัพยสินของสหกรณ หรือไมสงมอบทรัพยสิน
สมุดบัญชี เอกสารและสิ่งอืน่ ของสหกรณใหแกผูชําระบัญชีตามมาตรา ๗๘ ตองระวางโทษปรับไมเกิน
หนึง่ หมื่นบาท
มาตรา ๑๓๓ ผูใดฝาฝนไมแกไขขอบกพรองตามทีน่ ายทะเบียนสหกรณสั่งการตาม
มาตรา ๒๒(๑) ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึง่ หมื่นบาท
บทเฉพาะกาล
----------------มาตรา ๑๓๔ ใหถือวาบรรดาสหกรณจํากัด ชุมนุมสหกรณ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และกลุมเกษตรกรตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๑๑ ที่มอี ยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับเปนสหกรณ ชุมนุมสหกรณ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และกลุมเกษตรกร
ตามพระราชบัญญัตินี้
ใหโอนเงินทุนหมุนเวียนสงเสริมการสหกรณมาเปนของกองทุนพัฒนาสหกรณตาม
มาตรา ๒๗
มาตรา ๑๓๕ ชุมนุมสหกรณที่มีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ แตมีจํานวน
สหกรณเปนสมาชิกต่าํ กวาอัตราที่กําหนดไวในมาตรา ๑๐๑ ใหเปนชุมนุมสหกรณตอไปได
มาตรา ๑๓๖ ขอบังคับของสหกรณที่ใชบงั คับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ยังคงใชบงั คับตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้
ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ คงดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระตามที่
กําหนดไวในขอบังคับของสหกรณนนั้ โดยใหถือวาเปนการดํารงตําแหนงในวาระแรก
มาตรา ๑๓๗ สหกรณไมจาํ กัดตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๑๑ ที่มีอยูใน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ถาประสงคจะจัดตั้งเปนสหกรณตามพระราชบัญญัตินี้ตองยื่นคําขอ
จดทะเบียนตามหมวด ๓ สวนที่ ๑ วาดวยการจัดตั้งและการจดทะเบียนสหกรณ ภายในหนึง่ รอยแปดสิบวัน
นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ถาไมมีการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ใหนายทะเบียนสหกรณสั่งเลิกสหกรณไมจํากัดนั้น
และตั้งผูชําระบัญชีขึ้นทําการชําระบัญชี โดยใหนาํ บทบัญญัติในหมวด ๔ วาดวยการชําระบัญชีมาใช
บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๑๓๘ ใหบรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งที่
ออกตามกฎหมายวาดวยสหกรณ ที่ใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับยังคงใชบงั คับตอไปเทาที่
ไมขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะมีพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ
หรือคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม 116 ตอนที่ 30 ก วันที่ 23 เมษายน 2542)

