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พระราชบัญญัติ
สหกรณ์
พ.ศ. ๒๕๔๒
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒
เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๑๑
(๒) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๔๐ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
(๓) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๔๗ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕
(๔) พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๔
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“สหกรณ์” หมายความว่า คณะบุคคลซึ่งร่วมกันดําเนินกิจการเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม
โดยช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกของสหกรณ์ หรือสมาชิกกลุ่มเกษตรกร
“พนักงานเจ้าหน้าที”่ หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
อํานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
*

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 30 ก หน้า 1 วันที่ 23 เมษายน 2542

และให้มี
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หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๖ ถ้าสหกรณ์เกี่ยวข้องในกิจการใดที่กฎหมายกําหนดให้จดทะเบียนสําหรับการได้มา การ
จําหน่าย การยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ หรือการยึดหน่วงซึ่งกรรมสิทธิใ์ นอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์ การจดทะเบียนเช่นว่านั้นให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
มาตรา ๗ ห้ามมิให้ผใู้ ดนอกจากสหกรณ์และสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ใช้คําว่า “สหกรณ์”
เป็นชื่อหรือส่วนหนึ่งของชื่อในทางธุรกิจ
มาตรา ๘ ทุนกลางของบรรดาสหกรณ์ไม่จํากัดตามมาตรา ๖๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์
พ.ศ. ๒๕๑๑ ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์*จัดการฝากไว้ที่ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) หรือ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือฝากไว้ที่สถาบันการเงินอื่นใดโดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ หรือลงทุนตามระเบียบที่กรมส่งเสริมสหกรณ์*กําหนด
ดอกผลที่เกิดขึน้ จากทุนกลางให้กรมส่งเสริมสหกรณ์*มีอํานาจจ่ายขาดให้แก่สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย เพื่อใช้จ่ายในกิจการตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๑๑๐

หมวด ๒
การกํากับและส่งเสริมสหกรณ์
ส่วนที่ ๑
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
**

มาตรา ๙ ให้มีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ประกอบด้วย รัฐมนตรีเป็นประธาน
กรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้อํานวยการสํานัก
งบประมาณ ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ผู้จัดการใหญ่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ผู้แทนสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็น
กรรมการดําเนินการ ประธานกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศประเภทละหนึ่งคน ประธาน
คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับประเทศหนึ่งคน เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง
รัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกินห้าคนเป็นกรรมการ
มาตรา 8 และมาตรา 9 ให้แก้ไขคําว่า “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” เป็น “กรมส่งเสริมสหกรณ์” และคําว่า “ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์” เป็น “อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์” โดยมาตรา 122 แห่งพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอน
อํานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 พ.ศ.2545 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม
119 ตอนที่ 102 ก หน้า 82 วันที่ 8 ตุลาคม 2545)
**
มาตรา 9 วรรคหนึ่ง แก้ไขโดยมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127
ตอนที่ 26 ก หน้า 1 วันที่ 21 เมษายน 2553)
หมายเหตุ :- มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 กําหนดว่า “มาตรา 16 ให้คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติ คณะกรรมการบริหาร กพส. และคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ คณะกรรมการบริหาร กพส. และ
คณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ทั้งนี้ ต้องดําเนินการจัดให้มีคณะกรรมการดังกล่าวภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ”
*
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ให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้อํานวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติซึ่งเป็นกรรมการโดยตําแหน่ง
คัดเลือกผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นที่ประจักษ์ด้านการบริหารสหกรณ์
มาตรา ๑๐ คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในเรื่องนโยบายและแนวทางในการพัฒนาการสหกรณ์ให้
สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
(๒) กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาการสหกรณ์ ให้สอดคล้องกับระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
(๓) กําหนดแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการขยายธุรกิจและกิจการของสหกรณ์ รวมทั้งการ
ร่วมมือกับภาคเอกชนให้มีส่วนในการพัฒนาการสหกรณ์
(๔) กําหนดแนวทางในการประสานงานระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน เพื่อให้การ
ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์
(๕) พิจารณาแก้ไขปัญหาและอุปสรรคตลอดจนข้อขัดข้องที่ทําให้นโยบายและแผนการพัฒนาการสหกรณ์
ไม่อาจบรรลุเป้าหมาย
(๖) พิจารณาเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวกับสหกรณ์ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
(๗) มีอํานาจและหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๑ ให้กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี
ในกรณีมีการแต่งตั้งกรรมการในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่งไม่ว่าจะเป็น
การแต่งตั้งเพิ่มขึ้นหรือแต่งตั้งซ่อม ให้ผู้ได้รบั แต่งตั้งนั้นอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้
แต่งตั้งไว้แล้วนั้น
มาตรา ๑๒ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๑ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก
ตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีให้ออก
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๖) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จาํ คุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๑๓ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมครั้งใดถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธานในที่ประชุม
ในกรณีที่ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือ
ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มเี สียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้า
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ในกรณีที่ประธานออกเสียงชี้ขาด ต้องให้มีบันทึกเหตุผลทั้งสองฝ่ายไว้ด้วย
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มาตรา ๑๔ คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือ
ปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติมอบหมายได้
การประชุมของคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งให้นํามาตรา ๑๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ส่วนที่ ๒
นายทะเบียนสหกรณ์
*

มาตรา ๑๕ ให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นนายทะเบียนสหกรณ์
ให้นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่า
ผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่าเป็นรองนายทะเบียนสหกรณ์ มีอํานาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้
หรือตามที่นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
การแต่งตั้งตามวรรคสองให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๖ ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) รับจดทะเบียน ส่งเสริม ช่วยเหลือ แนะนํา และกํากับดูแลสหกรณ์ให้เป็นไปตามบทแห่ง
พระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น
(๒) กําหนดระบบบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชีตลอดจนสมุดและแบบรายงานต่าง ๆ ที่สหกรณ์
ต้องยื่นต่อนายทะเบียนสหกรณ์ รวมทั้งแบบพิมพ์อื่น ๆ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจการสหกรณ์ และผู้ชําระบัญชี
(๔) ออกคําสั่งให้มกี ารตรวจสอบ หรือไต่สวนเกี่ยวกับการจัดตั้งการดําเนินงาน หรือฐานะการเงินของ
สหกรณ์
(๕) สั่งให้ระงับการดําเนินงานทั้งหมดหรือบางส่วนของสหกรณ์ หรือให้เลิกสหกรณ์ ถ้าเห็นว่าสหกรณ์
กระทําการ หรืองดเว้นกระทําการอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์หรือสมาชิก
(๖) ถอนชื่อสหกรณ์ออกจากทะเบียนสหกรณ์
(๗) จัดทํารายงานประจําปีแยกตามประเภทสหกรณ์เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
(๘) ออกระเบียบ หรือคําสั่ง เพื่อให้มีการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้และเพื่อประโยชน์ในการ
ดําเนินกิจการของสหกรณ์
(๙) กระทําการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของนายทะเบียนสหกรณ์
หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
บรรดาอํานาจของนายทะเบียนสหกรณ์ในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติหรือการดําเนินการอื่นใดตาม
พระราชบัญญัตินี้ นายทะเบียนสหกรณ์อาจมอบอํานาจให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ หรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายให้ปฏิบัติการแทนได้
การมอบอํานาจตามวรรคสองให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา 15 ให้แก้ไขคําว่า “ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” เป็น “อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์” และคําว่า “กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์” เป็น “กรมส่งเสริมสหกรณ์” โดยมาตรา 122 แห่งพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอํานาจหน้าที่ของ
ส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 พ.ศ.2545 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนที่ 102
ก หน้า 82 วันที่ 8 ตุลาคม 2545) ครั้งสุดท้าย แก้ไขโดยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 (ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 127 ตอนที่ 26 ก หน้า 2 วันที่ 21 เมษายน 2553)
*
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ส่วนที่ ๓
การกํากับดูแลสหกรณ์
มาตรา ๑๗ นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ผสู้ อบบัญชี หรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอาํ นาจออกคําสัง่ เป็นหนังสือให้คณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ หรือเชิญสมาชิกของสหกรณ์มาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
กิจการของสหกรณ์ หรือให้สง่ เอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงาน หรือรายงานการประชุมของสหกรณ์ได้
มาตรา ๑๘ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอํานาจเข้าไป
ตรวจสอบในสํานักงานของสหกรณ์ในระหว่างเวลาทํางานของสหกรณ์ได้ และให้ผซู้ ึ่งเกี่ยวข้องอํานวยความ
สะดวกหรือช่วยเหลือหรือให้คําชี้แจงแก่ผู้ปฏิบัติการตามสมควร
ให้ผู้ปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง แสดงบัตรประจําตัวต่อผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง
บัตรประจําตัวตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๑๙ ให้ผู้ตรวจการสหกรณ์มีอํานาจหน้าที่ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์
ตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด เมื่อตรวจสอบแล้วให้เสนอรายงานการตรวจสอบต่อนายทะเบียนสหกรณ์
มาตรา ๒๐ ถ้าที่ประชุมใหญ่หรือที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ลงมติอันเป็นการฝ่าฝืน
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ ระเบียบหรือคําสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์ ให้นายทะเบียนสหกรณ์
หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์มีอํานาจสั่งยับยั้งหรือเพิกถอนมตินั้นได้
มาตรา ๒๑ ในกรณีที่กรรมการ ผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ทาํ ให้สหกรณ์เสียหาย ถ้าสหกรณ์
ไม่ร้องทุกข์หรือฟ้องคดี ให้นายทะเบียนสหกรณ์หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ร้องทุกข์หรือฟ้องคดีแทนสหกรณ์
ได้ และให้พนักงานอัยการรับว่าต่างให้สหกรณ์ โดยให้สหกรณ์เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการร้องทุกข์ ฟ้อง
คดีหรือการว่าต่างแก่นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ หรือพนักงานอัยการแล้วแต่กรณี
มาตรา ๒๒ ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์กระทําการ หรืองดเว้นกระทําการในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตน จนทําให้เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก หรือสหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับ
การเงิน การบัญชี หรือกิจการหรือฐานะการเงิน ตามรายงานการสอบบัญชีหรือตามรายงานการตรวจสอบ ให้
นายทะเบียนสหกรณ์มีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนังสือให้ปฏิบัติการ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่องตามวิธีการและระยะเวลาที่นายทะเบียน
สหกรณ์กําหนด
(๒) ให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ระงับการปฏิบัติบางส่วนที่เป็นเหตุให้เกิดข้อบกพร่องหรือ
เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก
(๓) ให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์หยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องนั้น
ให้แล้วเสร็จตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด
(๔) ให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์พ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ
หรือให้กรรมการซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การนั้นพ้นจากตําแหน่งกรรมการ
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มาตรา ๒๓ สหกรณ์ใดจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นยังไม่เกินสามปีหรือมีผลการดําเนินงานขาดทุนติดต่อกัน
เกินสองปี เมือ่ สหกรณ์ร้องขอ หรือนายทะเบียนสหกรณ์หรือคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติเห็นว่า
จําเป็นต้องแก้ไข นายทะเบียนสหกรณ์จะสั่งให้ผู้ตรวจการสหกรณ์หรือพนักงานเจ้าหน้าทีซ่ ึ่งนายทะเบียนสหกรณ์
มอบหมายเข้าช่วยเหลือดําเนินกิจการของสหกรณ์นั้นทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้
การช่วยเหลือดําเนินกิจการของสหกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
มาตรา ๒๔ ในกรณีที่นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์พน้ จากตําแหน่ง
ทั้งคณะ ให้นายทะเบียนสหกรณ์ตั้งคณะกรรมการชั่วคราว มีอํานาจหน้าที่และสิทธิเช่นเดียวกับคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์ และให้อยู่ในตําแหน่งไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่แต่งตั้ง
ก่อนที่จะพ้นจากตําแหน่งให้คณะกรรมการชั่วคราวจัดให้มีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งกรรมการขึ้นใหม่
ทั้งคณะตามวิธีการที่กําหนดในข้อบังคับ
มาตรา ๒๕ ในกรณีที่นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้กรรมการบางคนพ้นจากตําแหน่ง ให้คณะกรรมการ
ส่วนที่เหลือเรียกประชุมใหญ่เลือกตั้งผู้เป็นกรรมการแทนภายในเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่กรรมการพ้นจาก
ตําแหน่ง ถ้ามิได้เลือกตั้งหรือเลือกตั้งผู้เป็นกรรมการไม่ได้ตามกําหนดเวลาให้นายทะเบียนสหกรณ์ตั้งสมาชิกเป็น
กรรมการแทน ในการนี้ให้ผู้ซึ่งได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งนั้นอยู่ในตําแหน่งกรรมการเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ
ผู้ซึ่งตนแทน
มาตรา ๒๖ คําสั่งใด ๆ ตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ ให้ผู้มีส่วนได้เสีย
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบคําสั่ง
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติให้เป็นที่สุด

ส่วนที่ ๔
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
มาตรา ๒๗ ให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาสหกรณ์ขึ้นในกรมส่งเสริมสหกรณ์*เรียกโดยย่อว่า “กพส.” เพื่อ
เป็นทุนส่งเสริมกิจการของสหกรณ์ ประกอบด้วยเงินและทรัพย์สินตามมาตรา ๒๘
มาตรา ๒๘ กพส. ประกอบด้วย
(๑) เงินอุดหนุนที่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดิน
(๒) เงินและทรัพย์สินที่มีผมู้ อบให้
(๓) เงินและทรัพย์สินที่ตกเป็นของ กพส.
(๔) เงินที่ได้จากการจําหน่ายทรัพย์สินที่ได้รับมาตาม (๒) และ (๓)
(๕) ดอกผล รายได้ หรือประโยชน์อื่นใดของ กพส.
เงินและทรัพย์สินของ กพส. ตามวรรคหนึ่งให้นําส่งเข้าบัญชี กพส. โดยไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้
แผ่นดิน
มาตรา 27 ให้แก้ไขคําว่า “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” เป็น “กรมส่งเสริมสหกรณ์” โดยมาตรา 122 แห่งพระราชกฤษฎีกา
แก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.
2545 พ.ศ.2545 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนที่ 102 ก หน้า 82 วันที่ 8 ตุลาคม 2545)
*
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มาตรา ๒๙ การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์ การจัดการและการ
จําหน่ายทรัพย์สินของ กพส. ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
*

มาตรา ๓๐ ให้มีคณะกรรมการบริหาร กพส. ประกอบด้วย อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธาน
กรรมการ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมปศุสัตว์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนสํานักงบประมาณ เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง กรรมการอื่นซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจาก
ผู้แทนของสหกรณ์ประเภทละหนึ่งคน และผู้แทนกลุ่มเกษตรกรหนึ่งคน เป็นกรรมการ
ให้รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ซึ่งอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์มอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ
การเลือกผู้แทนของสหกรณ์และผูแ้ ทนกลุม่ เกษตรกรเพื่อให้รัฐมนตรีแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกําหนด
ให้คณะกรรมการบริหาร กพส. มีอํานาจหน้าที่บริหาร กพส. ตลอดจนตรวจสอบติดตามและประเมิน
ผลงานของสหกรณ์ทไี่ ด้รับการส่งเสริมกิจการจาก กพส. ตามหลักเกณฑ์ทกี่ ําหนดในระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์
**

มาตรา ๓๑ ให้นําความในมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใช้บังคับแก่การดํารงตําแหน่งของ
กรรมการบริหาร กพส. ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้แทนของสหกรณ์และผู้แทนกลุ่มเกษตรกรโดยอนุโลม
มาตรา ๓๒ ให้นําความในมาตรา ๑๓ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการบริหาร กพส. โดย
อนุโลม

หมวด ๓
สหกรณ์
ส่วนที่ ๑
การจัดตั้งและการจดทะเบียนสหกรณ์
มาตรา ๓๓ สหกรณ์จะตั้งขึ้นได้โดยการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ และต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิกโดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ตามหลักการสหกรณ์ และต้อง
(๑) มีกิจการร่วมกันตามประเภทของสหกรณ์ทขี่ อจดทะเบียน
(๒) มีสมาชิกเป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
(๓) มีทุนซึ่งแบ่งเป็นหุ้นมีมูลค่าเท่า ๆ กัน และสมาชิกแต่ละคนจะต้องถือหุ้นอย่างน้อยหนึ่งหุ้น แต่ไม่
เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ชําระแล้วทั้งหมด
(๔) มีสมาชิกซึ่งมีคณ
ุ สมบัติตามทีก่ ําหนดในข้อบังคับภายใต้บทบัญญัติมาตรา ๔๓(๗)
ประเภทของสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียนให้กําหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา 30 ให้แก้ไขคําว่า “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” เป็น “กรมส่งเสริมสหกรณ์” และคําว่า “ปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์” เป็น “อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์” โดยมาตรา 122 แห่งพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอํานาจหน้าที่
ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 พ.ศ.2545 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนที่
102 ก หน้า 82 วันที่ 8 ตุลาคม 2545) ครั้งสุดท้าย แก้ไขโดยมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 (ราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่ 26 ก หน้า 2 วันที่ 21 เมษายน 2553)
**
มาตรา 31 แก้ไขโดยมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่ 26 ก
หน้า 3 วันที่ 21 เมษายน 2553)
*
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มาตรา ๓๔ ผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกของสหกรณ์ที่จะขอจัดตั้งขึ้น ต้องประชุมกันเพื่อคัดเลือกผู้ที่มา
ประชุมให้เป็นคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์จํานวนไม่น้อยกว่าสิบคน เพื่อดําเนินการจัดตั้งสหกรณ์ โดยให้คณะผู้จัดตั้ง
สหกรณ์ดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาเลือกประเภทของสหกรณ์ที่จะจัดตั้งตามที่กําหนดในกฎกระทรวงและพิจารณากําหนด
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ที่จะจัดตั้งนั้น
(๒) กําหนดแผนดําเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์ที่จะจัดตั้งขึ้นตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด
(๓) ทําบัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกพร้อมด้วยจํานวนหุ้นที่แต่ละคนจะถือเมื่อจัดตั้งสหกรณ์แล้ว
(๔) ดําเนินการร่างข้อบังคับภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา ๔๓ และเสนอให้ทปี่ ระชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิก
พิจารณากําหนดเป็นข้อบังคับของสหกรณ์ที่จะจัดตั้งขึ้น
มาตรา ๓๕ การขอจดทะเบียนสหกรณ์ ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียนตาม
แบบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด ยื่นต่อนายทะเบียนสหกรณ์พร้อมเอกสาร ดังต่อไปนี้
(๑) สําเนารายงานการประชุมตามมาตรา ๓๔ จํานวนสองชุด
(๒) แผนดําเนินการตามมาตรา ๓๔ (๒) จํานวนสองชุด
(๓) บัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกพร้อมลายมือชื่อและจํานวนหุ้นที่แต่ละคนจะถือเมื่อจัดตั้งสหกรณ์
แล้วจํานวนสองชุด
(๔) ข้อบังคับตามมาตรา ๓๔ (๔) จํานวนสี่ชุด
มาตรา ๓๖ นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งนายทะเบียน
สหกรณ์มอบหมาย มีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนังสือให้บุคคลใด ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริง หรือให้ส่ง
เอกสารมาเพื่อประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการรับจดทะเบียนสหกรณ์ได้
ในการพิจารณารายการที่เกี่ยวกับคําขอ หรือรายการในข้อบังคับของสหกรณ์ที่จะจัดตั้งขึ้น ถ้านาย
ทะเบียนสหกรณ์เห็นว่ารายการดังกล่าวไม่ถูกต้อง หรือยังมิได้ดําเนินการตามมาตรา ๓๔ นายทะเบียนสหกรณ์
มีอํานาจสั่งให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์แก้ไขหรือดําเนินการให้ถูกต้องได้
มาตรา ๓๗ เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่า สหกรณ์ตามที่ขอจดทะเบียนมีวัตถุประสงค์
ตามมาตรา ๓๓ คําขอจดทะเบียนมีเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามมาตรา ๓๕ และการจัดตั้งสหกรณ์ตามที่ขอจด
ทะเบียนจะไม่เสียหายแก่ระบบสหกรณ์ให้นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนและออกใบสําคัญรับจดทะเบียน
ให้แก่สหกรณ์นั้น
ให้สหกรณ์ที่ได้จดทะเบียนแล้วมีฐานะเป็นนิตบิ ุคคล
มาตรา ๓๘ ในกรณีที่นายทะเบียนสหกรณ์มีคําสั่งไม่รับจดทะเบียน ให้แจ้งคําสั่งพร้อมด้วยเหตุผลเป็น
หนังสือไปยังคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์โดยไม่ชักช้า
คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์มีสทิ ธิยื่นคําอุทธรณ์คําสั่งไม่รับจดทะเบียนต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติโดยยื่นคําอุทธรณ์ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่ง
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติให้เป็นที่สุด
มาตรา ๓๙ เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์รบั จดทะเบียนสหกรณ์แล้ว ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์มีอํานาจ
หน้าทีแ่ ละสิทธิเช่นเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์นั้นจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ตามมาตรา ๔๐
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ให้ผซู้ ึ่งมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้จะเป็นสมาชิกตามมาตรา ๓๔ (๓) เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่วันที่
นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนสหกรณ์และได้ชําระค่าหุ้นตามจํานวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว
ในกรณีทมี่ ีผู้ขอเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ภายหลังวันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนสหกรณ์ ให้ถือ
ว่าเป็นสมาชิกเมื่อได้ชําระค่าหุ้นตามจํานวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว
มาตรา ๔๐ ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์นัดสมาชิกมาประชุมกันเป็นการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียนสหกรณ์ เพื่อตั้งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์และมอบหมายการทั้งปวง
ให้แก่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์
มาตรา ๔๑ ให้นายทะเบียนสหกรณ์ประกาศกําหนดประเภทของสหกรณ์ที่สามารถรับสมาชิกสมทบได้
คุณสมบัติ วิธีรับสมัคร และการขาดจากสมาชิกภาพ ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสมทบให้
เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับ
ห้ามมิให้สหกรณ์ให้สทิ ธิแก่สมาชิกสมทบในการนับชื่อของสมาชิกสมทบเข้าเป็นองค์ประชุมในการ
ประชุมใหญ่ การออกเสียงในเรื่องใด ๆ หรือเป็นกรรมการดําเนินการ
มาตรา ๔๒ ในการชําระค่าหุ้น สมาชิกจะนําค่าหุ้นหักกลบลบหนี้กับสหกรณ์ไม่ได้และสมาชิกมีความ
รับผิดเพียงไม่เกินจํานวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ
*
ในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สนิ้ สุดลง ห้ามมิให้เจ้าหนีข้ องสมาชิกใช้สิทธิเรียกร้องหรือ
อายัดค่าหุ้นของสมาชิกผู้นั้น และเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง สหกรณ์มีสทิ ธินําเงินตามมูลค่าหุ้นที่
สมาชิกมีอยูม่ าหักกลบลบหนีท้ ี่สมาชิกผูกพันต้องชําระหนีแ้ ก่สหกรณ์ได้และให้สหกรณ์มฐี านะเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิ
พิเศษเหนือเงินค่าหุ้นนั้น
**

มาตรา ๔๒/๑ เมื่อสมาชิกได้ทําความยินยอมเป็นหนังสือไว้กับสหกรณ์ ให้ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน
ของรัฐ หรือนายจ้างในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานอื่นใดที่สมาชิกปฏิบัติหน้าที่อยู่หักเงินเดือนหรือ
ค่าจ้าง หรือเงินอื่นใด ที่ถึงกําหนดจ่ายแก่สมาชิกนั้น เพื่อชําระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ ให้แก่
สหกรณ์ตามจํานวนที่สหกรณ์แจ้งไป
จนกว่าหนี้หรือภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้นไปให้หน่วยงานนั้นหักเงิน
ดังกล่าวและส่งเงินที่หักไว้นั้นให้แก่สหกรณ์โดยพลัน
การแสดงเจตนายินยอมตามวรรคหนึ่ง มิอาจจะถอนคืนได้ เว้นแต่สหกรณ์ให้ความยินยอม
การหักเงินตามวรรคหนึ่ง ต้องหักให้สหกรณ์เป็นลําดับแรก ถัดจากหนี้ภาษีอากรและการหักเงินเข้า
กองทุนที่สมาชิกต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม
**

มาตรา ๔๒/๒ สมาชิกอาจทําหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้รับโอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น
เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความตาย โดยมอบไว้แก่สหกรณ์เป็นหลักฐาน

มาตรา 42 วรรคสอง แก้ไขโดยมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127
ตอนที่ 26 ก หน้า 3 วันที่ 21 เมษายน 2553)
**
มาตรา 42/1 และมาตรา 42/2 เพิ่มเติมโดยมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 (ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 127 ตอนที่ 26 ก หน้า 3 วันที่ 21 เมษายน 2553)
*
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ส่วนที่ ๒
ข้อบังคับและการแก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๔๓ ข้อบังคับของสหกรณ์อย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อสหกรณ์ ซึ่งต้องมีคําว่า “จํากัด” อยู่ท้ายชื่อ
(๒) ประเภทของสหกรณ์
(๓) วัตถุประสงค์
(๔) ที่ตั้งสํานักงานใหญ่และที่ตั้งสํานักงานสาขา
(๕) ทุนซึ่งแบ่งเป็นหุ้น มูลค่าของหุ้น การชําระค่าหุ้นด้วยเงินหรือทรัพย์สินอื่น การขายและการโอน
หุ้น ตลอดจนการจ่ายคืนค่าหุ้น
(๖) ข้อกําหนดเกี่ยวกับการดําเนินงาน การบัญชี และการเงินของสหกรณ์
(๗) คุณสมบัติของสมาชิก วิธีรับสมาชิการขาดจากสมาชิกภาพ ตลอดจนสิทธิหน้าที่ของสมาชิก
(๘) ข้อกําหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ่
(๙) การเลือกตั้ง การดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่งและการประชุมของคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์
(๑๐) การแต่งตั้ง การดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง การกําหนดอํานาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบของผู้จัดการ
มาตรา ๔๔ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ จะกระทําได้ก็แต่โดยมติของที่ประชุมใหญ่และต้องนําข้อบังคับ
ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ เมื่อ
นายทะเบียนสหกรณ์ได้จดทะเบียนแล้วให้มีผลใช้บังคับได้
ในกรณีทมี่ ีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับโดยการเปลี่ยนชื่อสหกรณ์ ให้สหกรณ์คืนใบสําคัญรับจดทะเบียน
และให้นายทะเบียนสหกรณ์ออกใบสําคัญรับจดทะเบียนการเปลี่ยนชื่อให้แก่สหกรณ์ด้วย
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับและการเปลี่ยนชื่อของสหกรณ์นั้น ย่อมไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิหรือ
ความรับผิดใด ๆ ของสหกรณ์
ให้นําความในมาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ มาใช้บังคับแก่การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับโดย
อนุโลม
มาตรา ๔๕ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับ ให้สหกรณ์ขอคําวินจิ ฉัยจากนายทะเบียน
สหกรณ์ และให้สหกรณ์ถือปฏิบัติตามคําวินิจฉัยนั้น

ส่วนที่ ๓
การดําเนินงานของสหกรณ์
มาตรา ๔๖ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ให้สหกรณ์มีอํานาจกระทําการดังต่อไปนี้ได้
(๑) ดําเนินธุรกิจ การผลิต การค้า การบริการ และอุตสาหกรรมเพื่อประโยชน์ของสมาชิก
(๒) ให้สวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
(๓) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก
(๔) ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศหรือบุคคลอื่นใด
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*

(5) รับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจําจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่นหรือสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ผู้รับฝากเงิน ทั้งนี้ ตามระเบียบ
ของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
(๖) ให้กู้ ให้สินเชื่อ ให้ยืม ให้เช่า ให้เช่าซื้อ โอน รับจํานองหรือรับจํานํา ซึง่ ทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือ
ของสมาชิก
(๗) จัดให้ได้มา ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิ ครอบครอง กู้ ยืม เช่า เช่าซื้อ รับโอนสิทธิการเช่า
หรือสิทธิการเช่าซื้อ จํานองหรือจํานํา ขายหรือจําหน่ายด้วยวิธีอื่นใดซึ่งทรัพย์สิน
(๘) ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงินได้ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
(๙) ดําเนินกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับ หรือเนื่องในการจัดให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
มาตรา ๔๗ การกู้ยืมเงินหรือการค้ําประกันของสหกรณ์ จะต้องจํากัดอยู่ภายในวงเงินที่นายทะเบียน
สหกรณ์เห็นชอบ
มาตรา ๔๘ ให้สหกรณ์ดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๙ การรับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศหรือบุคคล
อื่นใด ถ้าการให้เงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินนั้นกําหนดไว้เพื่อการใดให้ใช้เพื่อการนั้น แต่ถ้ามิได้กําหนดไว้ให้
จัดสรรเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินนั้นเป็นทุนสํารองของสหกรณ์
มาตรา ๕๐ ให้สหกรณ์มคี ณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคน
และกรรมการอื่นอีกไม่เกินสิบสี่คนซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปีนบั แต่วันเลือกตัง้ ในวาระเริม่ แรก
เมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้ง ให้กรรมการดําเนินการสหกรณ์ออกจากตําแหน่งเป็นจํานวนหนึ่งในสองของ
กรรมการดําเนินการสหกรณ์ทั้งหมดโดยวิธีจับสลาก และให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ
กรรมการดําเนินการสหกรณ์ ซึ่งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกัน
ในกรณีที่มีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการสหกรณ์แทนตําแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการดําเนินการสหกรณ์
ที่ได้รับเลือกตั้งอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน
มาตรา ๕๑ ให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เป็นผู้ดําเนินกิจการและเป็นผู้แทนสหกรณ์ในกิจการ
อันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพื่อการนี้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์จะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือ
หลายคนหรือผูจ้ ัดการทําการแทนก็ได้
มาตรา ๕๒ ห้ามมิให้บุคคลซึง่ มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือทําหน้าที่กรรมการหรือผู้จัดการ
(1) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดทีไ่ ด้กระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๒) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ฐาน
ทุจริตต่อหน้าที่
**

มาตรา 46 (5) แก้ไขโดยมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่
26 ก หน้า 4 วันที่ 21 เมษายน 2553)
**
มาตรา 52 (1) แก้ไขโดยมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่
26 ก หน้า 4 วันที่ 21 เมษายน 2553)
*
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(๓) เคยถูกให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการหรือมีคาํ วินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการตาม
มาตรา ๒๒ (๔)
(๔) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตําแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่
มาตรา ๕๓ ให้สหกรณ์มีผตู้ รวจสอบกิจการ ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก
เพื่อดําเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์แล้วทํารายงานเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
จํานวนผู้ตรวจสอบกิจการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด
มาตรา ๕๔ ให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่สามัญปีละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งร้อย
ห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์นั้น
มาตรา ๕๕ เมื่อมีเหตุอันสมควร คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์จะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใด
ก็ได้ แต่ถ้านายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ หรือในกรณีที่สหกรณ์ขาดทุนเกินกึ่ง
ของจํานวนทุนเรือนหุ้นที่ชําระแล้ว ต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญโดยมิชักช้าแต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่
สหกรณ์ทราบ
สมาชิกซึ่งมีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน หรือ
ผู้แทนสมาชิกในกรณีที่มผี ู้แทนสมาชิกตามมาตรา ๕๖ ซึ่งมีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนผู้แทน
สมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคนลงลายมือชื่อทําหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์
ให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญก็ได้
ในกรณีทสี่ มาชิก หรือผู้แทนสมาชิกของสหกรณ์เป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ ให้คณะ
กรรมการดําเนินการสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับคําร้องขอ ถ้าคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์ไม่เรียกประชุมใหญ่วสิ ามัญภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอํานาจ
เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในระยะเวลาตามที่เห็นสมควรก็ได้
มาตรา ๕๖ สหกรณ์ใดมีสมาชิกเกินกว่าห้าร้อยคน จะกําหนดในข้อบังคับให้มกี ารประชุมใหญ่โดย
ผู้แทนสมาชิกก็ได้ จํานวนผู้แทนสมาชิกจะมีน้อยกว่าหนึ่งร้อยคนไม่ได้
วิธีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก จํานวนผู้แทนสมาชิก และการดํารงตําแหน่งให้เป็นไปตามที่กําหนดใน
ข้อบังคับ
มาตรา ๕๗ การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน ในกรณีเป็นการประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก ต้องมีผู้แทนสมาชิกมาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมใหญ่ สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกจะมอบอํานาจให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตนไม่ได้
มาตรา ๕๘ ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ถ้าสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก แล้วแต่กรณี มาประชุมไม่
ครบองค์ประชุม ให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่นัดประชุมใหญ่ครั้งแรก ในการประชุม
ครั้งหลังนี้ ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุมแล้ว เมื่อมีสมาชิก
หรือผู้แทนสมาชิก แล้วแต่กรณี มาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทั้งหมด
หรือไม่น้อยกว่าสามสิบคน ก็ให้ถือว่าเป็นองค์ประชุม
มาตรา ๕๙ สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหญ่ให้ถือ
เสียงข้างมาก เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก
ซึ่งมาประชุม
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(๑) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
(๒) การควบสหกรณ์
(๓) การแยกสหกรณ์
(๔) การเลิกสหกรณ์
(๕) การอื่นใดที่ข้อบังคับกําหนดให้ใช้เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก
ซึ่งมาประชุม
*

มาตรา ๖๐ การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีของสหกรณ์ ให้จัดสรรเป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ
ของกําไรสุทธิ และเป็นค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง แต่ต้อง
ไม่เกินร้อยละห้าของกําไรสุทธิ
กําไรสุทธิประจําปีที่เหลือจากการจัดสรรเป็นทุนสํารองและค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ที่ประชุมใหญ่อาจจัดสรรได้ภายใต้ข้อบังคับ ดังต่อไปนี้
(๑) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นทีช่ ําระแล้ว แต่ต้องไม่เกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงสําหรับสหกรณ์
แต่ละประเภท
(๒) จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ทําไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปี
(๓) จ่ายเป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ
(๔) จ่ายเป็นทุนสะสมไว้ เพื่อดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดของสหกรณ์ตามทีก่ ําหนดในข้อบังคับ
มาตรา ๖๑ ทุนสํารองตามมาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง จะถอนจากบัญชีทุนสํารองได้เพื่อชดเชยการขาดทุน
หรือเพื่อจัดสรรเข้าบัญชีทุนสํารองให้แก่สหกรณ์ใหม่ที่ได้จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิมตามมาตรา ๑๐๐
มาตรา ๖๒ เงินของสหกรณ์นั้น สหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ ดังต่อไปนี้
(๑) ฝากในชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น
(๒) ฝากในธนาคาร หรือฝากในสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่
สหกรณ์
(๓) ซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
(๔) ซื้อหุ้นของธนาคารที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
(๕) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น
(๖) ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทําให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของ
สหกรณ์โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
(๗) ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกําหนด
มาตรา ๖๓ ให้สหกรณ์ทมี่ ีวัตถุประสงค์เพื่อการขายหรือแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรที่สมาชิกผลิตขึน้
พิจารณาซื้อหรือรวบรวมผลิตผลจากสมาชิกก่อนผู้อื่น

มาตรา 60 วรรคหนึ่ง แก้ไขโดยมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127
ตอนที่ 26 ก หน้า 4 วันที่ 21 เมษายน 2553)
หมายเหตุ :- มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 กําหนดว่า “มาตรา 17 ให้อัตราค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทยที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกําหนดตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวัน
ก่อนที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะมีกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้”
*
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มาตรา ๖๔ ให้สหกรณ์จัดทําทะเบียน ดังต่อไปนี้
(๑) ทะเบียนสมาชิกซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการ
(ก) ชื่อ ประเภท และที่ตั้งสํานักงานของสหกรณ์
(ข) ชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ของสมาชิก
(ค) วันที่เข้าเป็นสมาชิก
(๒) ทะเบียนหุ้นซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการ
(ก) ชื่อ ประเภท และที่ตั้งสํานักงานของสหกรณ์
(ข) ชื่อของสมาชิกซึ่งถือหุ้น มูลค่าหุ้น จํานวนหุ้น และเงินค่าหุ้นที่ชําระแล้ว
(ค) วันที่ถือหุ้น
ให้สหกรณ์เก็บรักษาทะเบียนตาม (๑) และ (๒) ไว้ที่สํานักงานของสหกรณ์และให้ส่งสําเนาทะเบียนนั้น
แก่นายทะเบียนสหกรณ์ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียน
ให้สหกรณ์รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่
วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์
มาตรา ๖๕ ให้สหกรณ์จัดให้มีการทําบัญชีตามแบบและรายการที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนดให้ถูกต้อง
ตามความเป็นจริง และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ที่สํานักงานสหกรณ์ภายในระยะเวลา
ที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด
เมื่อมีเหตุต้องบันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ให้บันทึกรายการในวันที่เกิดเหตุนั้น
สําหรับเหตุอื่นที่ไม่เกี่ยวกับกระแสเงินสด ให้บันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแต่วันที่มีเหตุอันจะต้อง
บันทึกรายการนั้น
การลงรายการบัญชีต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณ์โดยครบถ้วน
มาตรา ๖๖ ให้สหกรณ์จัดทํางบดุลอย่างน้อยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดว่าเป็นรอบปีทางบัญชี
ของสหกรณ์
งบดุลนั้นต้องมีรายการแสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนของสหกรณ์ กับทั้งบัญชีกําไรขาดทุนตามแบบที่
นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด
งบดุลนั้นต้องทําให้แล้วเสร็จและให้ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบแล้วนําเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ของ
สหกรณ์ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี
มาตรา ๖๗ ให้สหกรณ์จัดทํารายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์เสนอต่อที่ประชุมใหญ่
ในคราวที่เสนองบดุล และให้ส่งสําเนารายงานประจําปีกับงบดุลไปยังนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่มีการประชุม
มาตรา ๖๘ ให้สหกรณ์เก็บรักษารายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์และงบดุล พร้อมทั้ง
ข้อบังคับและกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้ที่สํานักงานของสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกขอตรวจดูได้
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ส่วนที่ ๔
การสอบบัญชี
มาตรา ๖๙ ให้นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้งผู้สอบบัญชี เพื่อตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์
การตรวจสอบบัญชีนั้น
ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไปและตามระเบียบที่
นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด

ส่วนที่ ๕
การเลิกสหกรณ์
มาตรา ๗๐ สหกรณ์ย่อมเลิกด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด ดังต่อไปนี้
(๑) มีเหตุตามที่กําหนดในข้อบังคับ
(๒) สหกรณ์มีจํานวนสมาชิกน้อยกว่าสิบคน
(๓) ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้เลิก
(๔) ล้มละลาย
(๕) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้เลิกตามมาตรา ๗๑
ให้สหกรณ์ที่เลิกตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) แจ้งให้นายทะเบียนสหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่เลิก
ให้นายทะเบียนสหกรณ์ปิดประกาศการเลิกสหกรณ์ไว้ที่สํานักงานของสหกรณ์ ที่ทําการสหกรณ์อําเภอ
หรือหน่วยส่งเสริมสหกรณ์ และที่ว่าการอําเภอหรือสํานักงานเขตแห่งท้องที่ที่สหกรณ์นนั้ ตั้งอยู่
มาตรา ๗๑ นายทะเบียนสหกรณ์มีอํานาจสัง่ เลิกสหกรณ์ได้เมื่อปรากฏว่า
(๑) สหกรณ์ไม่เริม่ ดําเนินกิจการภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่จดทะเบียนหรือหยุดดําเนินกิจการติดต่อกัน
เป็นเวลาสองปีนับแต่วันที่หยุดดําเนินกิจการ
(๒) สหกรณ์ไม่ส่งสําเนางบดุลและรายงานประจําปีต่อนายทะเบียนสหกรณ์เป็นเวลาสามปีติดต่อกัน
(๓) สหกรณ์ไม่อาจดําเนินกิจการให้เป็นผลดี
หรือการดําเนินกิจการของสหกรณ์กอ่ ให้เกิดความ
เสียหายแก่สหกรณ์ หรือประโยชน์ส่วนรวม
มาตรา ๗๒ สหกรณ์ทถี่ ูกสัง่ เลิกตามมาตรา ๗๑ มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติ โดยทําเป็นหนังสือยื่นต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําสั่ง และให้
นายทะเบียนสหกรณ์ส่งคําอุทธรณ์ต่อไปยังคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติโดยไม่ชักช้า
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติให้เป็นที่สุด
มาตรา ๗๓ เมื่อสหกรณ์ใดเลิกไปด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๗๐ ให้จดั การชําระบัญชี
ตามบทบัญญัตใิ นหมวด ๔ ว่าด้วยการชําระบัญชี
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หมวด ๔
การชําระบัญชี
มาตรา ๗๔ การชําระบัญชีสหกรณ์ที่ลม้ ละลายนั้น ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
มาตรา ๗๕ การชําระบัญชีสหกรณ์ที่เลิกเพราะเหตุอื่น นอกจากล้มละลายให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง
ผู้ชําระบัญชีโดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ขึ้นทําการชําระบัญชีสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่เลิกสหกรณ์ หรือนับแต่วันที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติมีคําสั่งให้ยกอุทธรณ์ แล้วแต่กรณี
ในกรณีทที่ ี่ประชุมใหญ่ไม่เลือกตั้งผู้ชําระบัญชีภายในกําหนดเวลาดังกล่าว หรือนายทะเบียนสหกรณ์
ไม่ให้ความเห็นชอบในการเลือกตั้งผู้ชําระบัญชี ให้นายทะเบียนสหกรณ์ตั้งผู้ชําระบัญชีขึ้นทําการชําระบัญชี
สหกรณ์ได้
เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์เห็นสมควรหรือเมื่อสมาชิกมีจํานวนไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกทั้งหมด
ร้องขอต่อนายทะเบียนสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์จะแต่งตั้งผู้ชําระบัญชีคนใหม่แทนผู้ชําระบัญชีซึ่งได้รับ
เลือกตั้งหรือซึ่งได้ตั้งไว้ก็ได้
ให้นายทะเบียนสหกรณ์จดทะเบียนผู้ชําระบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง
หรือผู้ชําระบัญชีซึ่งได้รับแต่งตั้งตามวรรคสองหรือวรรคสาม และให้ปิดประกาศชื่อผู้ชําระบัญชีไว้ที่สํานักงาน
ของสหกรณ์นนั้ สํานักงานสหกรณ์อําเภอหรือหน่วยส่งเสริมสหกรณ์ และที่ว่าการอําเภอหรือสํานักงานเขตแห่ง
ท้องที่ที่สหกรณ์นั้นตั้งอยู่ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่จดทะเบียนผู้ชําระบัญชี
ผู้ชําระบัญชีอาจได้รับค่าตอบแทนตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด
มาตรา ๗๖ สหกรณ์นั้นแม้จะได้เลิกไปแล้วก็ให้พึงถือว่ายังคงดํารงอยู่ตราบเท่าเวลาที่จําเป็นเพื่อการ
ชําระบัญชี
มาตรา ๗๗ ให้ผู้ชําระบัญชีมีหน้าที่ชําระสะสางกิจการของสหกรณ์
ทรัพย์สินของสหกรณ์นั้นให้เสร็จไป

จัดการชําระหนี้และจําหน่าย

มาตรา ๗๘ เมื่อสหกรณ์เลิก ให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์มีหน้าที่
จัดการรักษาทรัพย์สินทั้งหมดของสหกรณ์ไว้จนกว่าผู้ชําระบัญชีจะเรียกให้ส่งมอบ
ผู้ชําระบัญชีจะเรียกให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์หรือเจ้าหน้าทีข่ องสหกรณ์ส่งมอบทรัพย์สินตาม
วรรคหนึ่งพร้อมด้วยสมุดบัญชี เอกสาร และสิ่งอื่นเมื่อใดก็ได้
มาตรา ๗๙ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่นายทะเบียนสหกรณ์จดทะเบียนผู้ชําระบัญชี ให้ผู้ชําระบัญชี
ประกาศโฆษณาทางหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยสองวันติดต่อกัน หรือประกาศโฆษณาทางอื่นว่าสหกรณ์ได้เลิก
และแจ้งเป็นหนังสือไปยังเจ้าหนี้ทุกคน ซึ่งมีชื่อปรากฏในสมุดบัญชี เอกสารของสหกรณ์ หรือปรากฏจากทางอื่น
เพื่อให้ทราบว่าสหกรณ์นั้นเลิก และให้เจ้าหนี้ยื่นคําทวงหนี้แก่ผู้ชําระบัญชี
มาตรา ๘๐ ผู้ชําระบัญชีต้องทํางบดุลของสหกรณ์โดยไม่ชักช้า และให้นายทะเบียนสหกรณ์ตั้งผู้สอบ
บัญชีเพื่อตรวจสอบงบดุลนั้น
เมื่อผู้สอบบัญชีรับรองงบดุลแล้ว ให้ผู้ชําระบัญชีเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่เพื่ออนุมัติ แล้วเสนองบดุล
นั้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์
ในกรณีที่การประชุมใหญ่ไม่ครบองค์ประชุม ให้ผู้ชําระบัญชีเสนองบดุลต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพือ่
อนุมัติ
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มาตรา ๘๑ ผูช้ ําระบัญชีมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ดําเนินกิจการของสหกรณ์เท่าที่จําเป็นเพื่อระวังรักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์ในระหว่างที่ยัง
ชําระบัญชีไม่เสร็จ
(๒) ดําเนินกิจการของสหกรณ์เท่าที่จําเป็นเพื่อชําระสะสางกิจการให้เสร็จไปด้วยดี
(๓) เรียกประชุมใหญ่
(๔) ดําเนินการทั้งปวงเกี่ยวกับคดีแพ่งหรือคดีอาญา และประนีประนอมยอมความในเรื่องใด ๆ ในนาม
ของสหกรณ์
(๕) จําหน่ายทรัพย์สินของสหกรณ์
(๖) เรียกให้สมาชิกหรือทายาทของสมาชิกผู้ตายชําระค่าหุ้นที่ยังชําระไม่ครบมูลค่าของหุ้นทัง้ หมด
(๗) ร้องขอต่อศาลเพื่อสั่งให้สหกรณ์ล้มละลายในกรณีที่เงินค่าหุ้นหรือเงินลงทุนได้ใช้เสร็จแล้ว แต่
ทรัพย์สินก็ยังไม่เพียงพอแก่การชําระหนี้สิน
(๘) ดําเนินการอย่างอื่นเท่าที่จําเป็นเพื่อให้การชําระบัญชีเสร็จสิ้น
มาตรา ๘๒ ข้อจํากัดอํานาจของผู้ชําระบัญชีอย่างใด ๆ ห้ามมิให้ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอก
ผู้กระทําการโดยสุจริต
มาตรา ๘๓ ค่าธรรมเนียม ค่าภาระติดพัน และค่าใช้จา่ ยที่ต้องเสียตามสมควรในการชําระบัญชีนั้น
ผู้ชําระบัญชีต้องจัดการชําระก่อนหนี้รายอื่น
มาตรา ๘๔ ถ้าเจ้าหนี้คนใดมิได้ทวงถามให้ชําระหนี้ ผู้ชําระบัญชีต้องวางเงินสําหรับจํานวนหนี้น้นั ไว้
ต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี้ และให้ผู้ชําระบัญชีมีหนังสือแจ้งการที่ได้วางเงินไปยังเจ้าหนี้
โดยไม่ชักช้า
ถ้าเจ้าหนี้ไม่รับเงินไปจนพ้นกําหนดสองปีนับแต่วันที่ผู้ชําระบัญชีวางเงินไว้ต่อนายทะเบียนสหกรณ์
เจ้าหนี้ย่อมหมดสิทธิในเงินจํานวนนั้น และให้นายทะเบียนสหกรณ์จัดส่งเป็นรายได้ของสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทยให้เสร็จภายในเวลาอันสมควร
มาตรา ๘๕ ให้ผู้ชําระบัญชีเสนอรายงานต่อนายทะเบียนสหกรณ์ทกุ ระยะหกเดือนว่าได้จัดการไป
อย่างใดบ้างและแสดงให้เห็นความเป็นไปของบัญชีที่ชําระอยู่นั้น รายงานดังกล่าวนี้ให้ทําตามแบบที่นายทะเบียน
สหกรณ์กําหนด
รายงานตามวรรคหนึ่งให้สมาชิก ทายาทของสมาชิกผู้ตาย และเจ้าหนี้ทั้งหลายของสหกรณ์ตรวจดูได้
โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
ถ้าปรากฏข้อบกพร่องในการชําระบัญชี นายทะเบียนสหกรณ์มีอํานาจสั่งให้ผู้ชําระบัญชีแก้ไขข้อบกพร่อง
และรายงานต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในเวลาที่กําหนด
มาตรา ๘๖ เมื่อได้ชําระหนี้ของสหกรณ์แล้ว ถ้ามีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใดให้ผู้ชําระบัญชีจ่ายตาม
ลําดับ ดังต่อไปนี้
(๑) จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ชําระแล้ว
(๒) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชําระแล้วแต่ต้องไม่เกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด ตามความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติสําหรับสหกรณ์แต่ละประเภท
(๓) จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ทําไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปีตามที่
กําหนดในข้อบังคับ
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ถ้ายังมีทรัพย์สนิ เหลืออยู่อีก ให้ผู้ชําระบัญชีโอนให้แก่สหกรณ์อื่น หรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ตามมติของที่ประชุมใหญ่ หรือด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีทไี่ ม่อาจเรียกประชุมใหญ่
ได้ภายในสามเดือนนับแต่วันที่ชําระบัญชีเสร็จ
มาตรา ๘๗ เมื่อได้ชําระบัญชีกิจการของสหกรณ์เสร็จแล้ว ให้ผู้ชําระบัญชีทํารายงานการชําระบัญชี
พร้อมทั้งรายการย่อของบัญชีที่ชําระนั้น แสดงว่าได้ดําเนินการชําระบัญชีและจัดการทรัพย์สินของสหกรณ์ไป
อย่างใด รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการชําระบัญชีและจํานวนทรัพย์สินที่จ่ายตามมาตรา ๘๖ เสนอต่อผู้สอบบัญชี
เมื่อผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองบัญชีที่ชําระนั้นแล้ว ให้ผู้ชําระบัญชีเสนอต่อนายทะเบียนสหกรณ์
ภายในสามสิบวันนับแต่วันทีผ่ ู้สอบบัญชีรับรองบัญชีที่ชําระนั้นเมื่อนายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบด้วยแล้วให้ถือว่า
เป็นที่สุดแห่งการชําระบัญชี และให้นายทะเบียนสหกรณ์ถอนชื่อสหกรณ์ออกจากทะเบียน
มาตรา ๘๘ เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบในการชําระบัญชีตามมาตรา ๘๗ แล้ว ให้ผู้ชําระ
บัญชีมอบบรรดาสมุดบัญชีและเอกสารทั้งหลายของสหกรณ์ที่ได้ชําระบัญชีเสร็จแล้วนั้นแก่นายทะเบียนสหกรณ์
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ
ให้นายทะเบียนสหกรณ์รักษาสมุดบัญชีและเอกสารเหล่านี้ไว้อีกสองปีนับแต่วันที่ถอนชื่อสหกรณ์นั้น
ออกจากทะเบียน
สมุดบัญชีและเอกสารตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้มสี ่วนได้เสียตรวจดูได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
มาตรา ๘๙ ในคดีฟ้องเรียกหนี้สินที่สหกรณ์ สมาชิก หรือผู้ชําระบัญชีเป็นลูกหนีอ้ ยู่ในฐานะเช่นนั้น
ห้ามมิให้ฟ้องเมื่อพ้นกําหนดสองปีนับแต่วันที่นายทะเบียนสหกรณ์ถอนชื่อสหกรณ์ออกจากทะเบียน

หมวด ๕
การควบสหกรณ์เข้ากัน
มาตรา ๙๐ สหกรณ์ตั้งแต่สองสหกรณ์อาจควบเข้ากันเป็นสหกรณ์เดียวได้ โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่
ของแต่ละสหกรณ์ และต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ในการขอความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ให้ส่งสําเนารายงานการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ที่
ลงมติให้ควบเข้ากันไปด้วย
มาตรา ๙๑ เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๙๐ แล้วให้สหกรณ์แจ้งเป็น
หนังสือไปยังเจ้าหนี้ทั้งปวงของสหกรณ์เพื่อให้ทราบรายการที่ประสงค์จะควบสหกรณ์เข้ากัน และขอให้เจ้าหนี้
ผู้มีข้อคัดค้านในการควบสหกรณ์เข้ากันนั้น ส่งคําคัดค้านไปยังสหกรณ์ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ถ้าไม่มีเจ้าหนี้คัดค้านภายในกําหนดเวลาดังกล่าวนั้น ให้ถอื ว่าไม่มีคําคัดค้าน
ถ้ามีเจ้าหนี้คัดค้าน สหกรณ์จะควบเข้ากันมิได้ จนกว่าจะได้ชําระหนี้หรือได้ให้ประกันเพื่อหนี้รายนั้น
มาตรา ๙๒ ให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ของแต่ละสหกรณ์ที่ควบเข้ากัน
สหกรณ์ละไม่เกินสามคนเพื่อดําเนินการจดทะเบียนตามมาตรา ๙๓

ตั้งผู้แทนขึน้

มาตรา ๙๓ สหกรณ์ที่ตั้งขึ้นใหม่โดยควบเข้ากันนั้น ต้องจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ใหม่ โดยยื่นคําขอ
จดทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์ตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด
ในคําขอจดทะเบียนสหกรณ์ใหม่ ต้องมีผู้แทนของสหกรณ์ที่ควบเข้ากันลงลายมือชื่ออย่างน้อยสหกรณ์
ละสองคนทุกสหกรณ์
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คําขอจดทะเบียนสหกรณ์ใหม่ ต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ยื่นพร้อมกับคําขอด้วย
(๑) หนังสือของทุกสหกรณ์ทคี่ วบเข้ากันนั้นรับรองว่าได้แจ้งไปยังเจ้าหนี้ทั้งปวงตามมาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง
และไม่มีเจ้าหนี้คัดค้านภายในกําหนด หรือในกรณีที่มีเจ้าหนี้คัดค้านสหกรณ์ได้ชําระหนี้ หรือได้ให้ประกันเพื่อ
หนี้รายนั้นแล้ว
(๒) ข้อบังคับของสหกรณ์ใหม่ที่ขอจดทะเบียนสี่ฉบับ
(๓) สําเนารายงานการประชุมผู้แทนของสหกรณ์ที่ควบเข้ากันหนึ่งฉบับ
เอกสารตาม (๒) และ (๓) นั้น ผู้แทนของสหกรณ์ต้องลงลายมือชื่อรับรองสองคน
มาตรา ๙๔ เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์รบั จดทะเบียนสหกรณ์ที่ควบเข้ากันเป็นสหกรณ์ใหม่แล้ว ให้
นายทะเบียนสหกรณ์ถอนชื่อสหกรณ์เดิมที่ได้ควบเข้ากันนั้นออกจากทะเบียน
ให้ผแู้ ทนของสหกรณ์ที่ควบเข้ากันมีอํานาจหน้าที่และสิทธิเช่นเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์
จนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ตามมาตรา ๔๐
มาตรา ๙๕ สหกรณ์ใหม่นยี้ ่อมได้ไปทั้งทรัพย์สิน หนี้สนิ สิทธิ และความรับผิดของสหกรณ์เดิมที่ได้
ควบเข้ากันนั้นทั้งสิ้น

หมวด ๖
การแยกสหกรณ์
มาตรา ๙๖ การแยกสหกรณ์จะกระทํามิได้ แต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเขตการปกครองท้องที่หรือ
แบ่งหน่วยงาน หรือสถานประกอบการ จะแยกสหกรณ์ก็ได้หากมีความจําเป็นหรือมีเหตุให้ไม่สะดวกแก่การ
ดําเนินงาน
การแยกสหกรณ์ตามวรรคหนึ่งจะกระทําได้โดยสมาชิกของสหกรณ์นั้นจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าห้าร้อยคนลงลายมือชื่อทําหนังสือร้องขอแยกสหกรณ์ต่อคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์
ให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําร้องขอตาม
วรรคสอง เพื่อพิจารณาเรื่องการแยกสหกรณ์ ถ้าที่ประชุมใหญ่ได้มมี ติเห็นชอบให้แยกสหกรณ์ ให้พิจารณา
แบ่งแยกทรัพย์สิน ทุน ทุนสํารอง หนี้สิน สิทธิ และความรับผิดของสหกรณ์ตามวิธีการที่นายทะเบียนสหกรณ์
กําหนด
การวินิจฉัยชี้ขาดในเรื่องต่าง ๆ ของที่ประชุมใหญ่ตามวรรคสาม ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จํานวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกที่มาประชุม
ถ้าคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ไม่เรียกประชุมใหญ่ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสาม ให้นายทะเบียน
สหกรณ์มีอํานาจเรียกประชุมใหญ่ภายในระยะเวลาตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๙๗ ในกรณีทที่ ี่ประชุมใหญ่ได้มีมติไม่เห็นชอบให้แยกสหกรณ์ ถ้าสมาชิกซึง่ ลงลายมือชื่อทํา
หนังสือร้องขอแยกสหกรณ์ตามมาตรา ๙๖ วรรคสอง พิจารณาแล้วไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุมใหญ่นั้น ให้
สมาชิกดังกล่าวทุกคนลงลายมือชื่อทําหนังสือถึงนายทะเบียนสหกรณ์ภายในกําหนดเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่
ที่ประชุมใหญ่ลงมติ เพื่อให้นายทะเบียนสหกรณ์พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดว่าสมควรแยกสหกรณ์หรือไม่ และเมื่อ
นายทะเบียนสหกรณ์วินิจฉัยชี้ขาดเป็นอย่างไรแล้วให้แจ้งคําวินิจฉัยให้สหกรณ์ทราบ
คําวินิจฉัยของนายทะเบียนสหกรณ์ให้เป็นทีส่ ุด
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มาตรา ๙๘ เมื่อที่ประชุมใหญ่ได้มีมติเห็นชอบตามมาตรา ๙๖ หรือนายทะเบียนสหกรณ์วินิจฉัยชี้ขาด
ให้แยกสหกรณ์ตามมาตรา ๙๗ แล้ว ให้สหกรณ์แจ้งมติที่ประชุมใหญ่ หรือคําวินิจฉัยของนายทะเบียนสหกรณ์
เป็นหนังสือไปยังเจ้าหนี้ทั้งปวงของสหกรณ์ เพื่อให้ทราบรายการที่ประสงค์จะแยกสหกรณ์ และให้เจ้าหนี้ผู้มีข้อ
คัดค้านในการแยกสหกรณ์นนั้ ส่งคําคัดค้านไปยังสหกรณ์ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
มาตรา ๙๙ สหกรณ์ที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่โดยการแยกจากสหกรณ์เดิมนั้นให้นําบทบัญญัติในหมวด ๓
ส่วนที่ ๑ ว่าด้วยการจดทะเบียนสหกรณ์มาใช้บังคับโดยอนุโลม
คําขอจดทะเบียนสหกรณ์ใหม่ ต้องยื่นพร้อมเอกสาร ดังต่อไปนี้
(๑) สําเนาหนังสือร้องขอแยกสหกรณ์ และสําเนารายงานการประชุมใหญ่ที่ได้มีมติเห็นชอบให้แยก
สหกรณ์ตามมาตรา ๙๖ วรรคสี่ หรือสําเนาหนังสือนายทะเบียนสหกรณ์ซึ่งวินิจฉัยชีข้ าดให้แยกสหกรณ์ตาม
มาตรา ๙๗ แล้วแต่กรณี
(๒) สําเนาหนังสือของสหกรณ์ทกุ ฉบับที่แจ้งไปยังเจ้าหนี้ทั้งปวงของสหกรณ์ตามมาตรา ๙๘
(๓) หนังสือของสหกรณ์ที่รับรองว่าไม่มีเจ้าหนี้คัดค้านภายในกําหนดหรือสําเนาคําคัดค้านของเจ้าหนี้
พร้อมทั้งหลักฐานที่แสดงว่าสหกรณ์ได้ชําระหนี้หรือได้ให้ประกันเพื่อหนี้รายนั้นแล้ว
มาตรา ๑๐๐ บรรดาทรัพย์สิน ทุน ทุนสํารอง หนี้สนิ สิทธิ และความรับผิดของสหกรณ์เดิมที่
ที่ประชุมใหญ่ได้มีมติให้แบ่งแยกตามมาตรา ๙๖ หรือนายทะเบียนสหกรณ์ได้มีคําวินิจฉัยชี้ขาดให้แบ่งแยกตาม
มาตรา ๙๗ แล้วแต่กรณี ย่อมโอนไปให้แก่สหกรณ์ใหม่ตั้งแต่วันที่นายทะเบียนสหกรณ์รบั จดทะเบียน

หมวด ๗
ชุมนุมสหกรณ์
มาตรา ๑๐๑ สหกรณ์ตั้งแต่ห้าสหกรณ์ขึ้นไปที่ประสงค์จะร่วมกันดําเนินกิจการเพื่อให้เกิดประโยชน์
ตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ที่เข้าร่วมกันนั้น อาจรวมกันจัดตั้งเป็นชุมนุมสหกรณ์ได้
ชุมนุมสหกรณ์ใดจะมีฐานะเป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศจะต้องตั้งขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่ออํานวยประโยชน์แก่บรรดาสหกรณ์ในภูมิภาคหรือทั่วประเทศที่เป็นสหกรณ์ประเภทเดียวกัน
หรือประกอบธุรกิจการผลิต การค้า อุตสาหกรรมหรือบริการอย่างเดียวกัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกําหนด
มาตรา ๑๐๒ การจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์จะกระทําได้ต่อเมื่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์แต่ละสหกรณ์ได้
มีมติให้เข้าร่วมในการจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์นนั้ ได้
มาตรา ๑๐๓ ในการดําเนินการจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดําเนินการของแต่ละสหกรณ์
ตั้งผู้แทนขึ้นสหกรณ์ละหนึ่งคน ประกอบเป็นคณะผู้จัดตั้งชุมนุมสหกรณ์เพื่อดําเนินการจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์
การจัดตั้งและการจดทะเบียนชุมนุมสหกรณ์ให้นําบทบัญญัติในหมวด ๓ ว่าด้วยสหกรณ์ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
มาตรา ๑๐๔ การขอจดทะเบียนชุมนุมสหกรณ์นั้น
ลงลายมือชื่อยื่นคําขอต่อนายทะเบียนสหกรณ์

ให้คณะผู้จัดตั้งชุมนุมสหกรณ์อย่างน้อยห้าคน
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มาตรา ๑๐๕ ให้ชุมนุมสหกรณ์ที่ได้จดทะเบียนแล้วเป็นนิตบิ ุคคลและเป็นสหกรณ์ตามพระราชบัญญัตินี้
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ให้ชุมนุมสหกรณ์มีอํานาจกระทําการได้ตามมาตรา ๔๖ และตามที่กําหนด
ไว้ในกฎกระทรวง
ให้นําบทบัญญัติในหมวด ๓ หมวด ๔ หมวด ๕ และหมวด ๖ มาใช้บังคับกับชุมนุมสหกรณ์โดยอนุโลม
มาตรา ๑๐๖ การประชุมใหญ่ชุมนุมสหกรณ์ให้ประกอบด้วยผู้แทนสหกรณ์ที่เป็นสมาชิกของชุมนุม
สหกรณ์ ซึง่ คณะกรรมการดําเนินการของแต่ละสหกรณ์เลือกตั้งขึ้นสหกรณ์ละหนึ่งคน ตามที่กําหนดใน
ข้อบังคับของชุมนุมสหกรณ์ ในการประชุมต้องมีผู้แทนสหกรณ์มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้แทน
สหกรณ์ทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน แล้วแต่กรณี จึงจะเป็นองค์ประชุม
ผู้แทนสหกรณ์คนหนึ่งให้มีเสียงในการลงคะแนนหนึ่งเสียง หรือจะให้มเี สียงเพิ่มขึ้นตามระบบสัดส่วน
ตามที่กําหนดในข้อบังคับของชุมนุมสหกรณ์นั้นก็ได้
มาตรา ๑๐๗ ในการเลือกตัง้ คณะกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณ์ ให้ที่ประชุมใหญ่ชุมนุมสหกรณ์
เลือกตั้งจากผู้แทนสหกรณ์ทเี่ ป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์เป็นกรรมการ ตามจํานวนหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กําหนดในข้อบังคับของชุมนุมสหกรณ์

หมวด ๘
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
มาตรา ๑๐๘ ให้มี “สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย” ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นสหกรณ์ มี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจการสหกรณ์ทกุ ประเภททั่วราชอาณาจักร ให้มีความเจริญก้าวหน้าอันมิใช่เป็นการ
หาผลกําไร หรือรายได้มาแบ่งปันกัน
มาตรา ๑๐๙ ให้สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเป็นนิติบุคคล
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยมีสํานักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และจะตั้งสํานักงานสาขาขึ้น
ณ ที่อื่นใดก็ได้
มาตรา ๑๑๐ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย มีอํานาจกระทําการต่าง ๆ ภายในขอบวัตถุประสงค์
ตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๑๐๘ และอํานาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง
(๑) ส่งเสริมและเผยแพร่กิจการสหกรณ์ ตลอดจนทําการวิจัยและรวบรวมสถิติเกี่ยวกับกิจการสหกรณ์
(๒) แนะนําช่วยเหลือทางวิชาการแก่สหกรณ์
และอํานวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน
ระหว่างสหกรณ์กับส่วนราชการหรือบุคคลอื่น
(๓) ให้การศึกษาฝึกอบรมวิชาการเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์
(๔) ส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างสหกรณ์ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ หรือสันนิบาตสหกรณ์
ของต่างประเทศ หรือองค์การต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์ทํานองเดียวกัน
(๕) ซื้อ จัดหา จําหน่าย ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง หรือทํานิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินใด ๆ
(๖) ส่งเสริมธุรกิจการค้า อุตสาหกรรม หรือบริการของสหกรณ์
(๗) สนับสนุนและช่วยเหลือสหกรณ์เพื่อแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องที่เกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ ซึ่งเป็น
การกระทําเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
(๘) เป็นตัวแทนของสหกรณ์ เพื่อรักษาผลประโยชน์อันพึงมีพึงได้จากการสนับสนุนของรัฐ องค์การ
ระหว่างประเทศ หรือภาคเอกชนอื่น
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(๙) ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บรรดาสหกรณ์อย่างแท้จริง
(๑๐)ดําเนินการอื่นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
หรือตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติมอบหมาย
มาตรา ๑๑๑ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้
(๑) ค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
(๒) เงินอุดหนุนจารัฐบาล
(๓) ดอกผลที่เกิดจากทุนกลางของสหกรณ์ไม่จํากัดตามมาตรา ๘
(๔) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อทุ ิศให้
(๕) เงินหรือทรัพย์สินที่เหลือจากการชําระบัญชีสหกรณ์ตามมาตรา ๘๔ และมาตรา ๘๖ วรรคสอง
(๖) เงินที่ได้จากการจําหน่ายหนังสือวิชาการ เอกสาร หรือสิ่งอื่น
(๗) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับเป็นค่าตอบแทนในการให้บริการ
(๘) ผลประโยชน์ที่ได้จากทรัพย์สินของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
*

มาตรา ๑๑๒ ให้มีคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วย ประธาน
กรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศประเภทละหนึ่งคน ในกรณีที่สหกรณ์ประเภทใดไม่มีชุมนุม
สหกรณ์ระดับประเทศ ให้มีผู้แทนจากสหกรณ์ประเภทนั้นจํานวนหนึ่งคนเป็นกรรมการโดยตําแหน่ง และ
กรรมการอื่นซึง่ ที่ประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเลือกตั้งจากผู้แทนสหกรณ์ซึ่งเป็นกรรมการ
ดําเนินการ มีจํานวนเท่ากับกรรมการโดยตําแหน่งเป็นกรรมการ
ให้คณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเลือกตั้งกรรมการเป็นประธานกรรมการ
คนหนึ่ง และรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน
ให้คณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยแต่งตั้งผู้อํานวยการสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย
และให้ผู้อํานวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเป็นเลขานุการของคณะกรรมการ
ดําเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้แทนสหกรณ์ที่ไม่มีชมุ นุมสหกรณ์ระดับประเทศให้เป็นไปตามระเบียบ
ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
การกําหนดสัดส่วนผู้แทนสหกรณ์ที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอื่นให้เป็นไปตามระเบียบในมาตรา
๑๑๓ (๓)
ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๕๒ มาใช้บังคับแก่คณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
และผู้อํานวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย โดยอนุโลม
มาตรา ๑๑๓ ให้คณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย มีหน้าที่บริหารกิจการ
ตลอดจนมีอํานาจออกระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามวัตถุประสงค์ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
การออกระเบียบเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้
ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ของสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทยก่อนจึงใช้บังคับได้
(๑) ระเบียบว่าด้วยการใช้จ่ายและการเก็บรักษาเงิน
(๒) ระเบียบว่าด้วยการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์การจัดส่ง
ผู้แทนของสหกรณ์เข้าร่วมประชุมใหญ่
มาตรา 112 แก้ไขโดยมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่
26 ก หน้า 4 วันที่ 21 เมษายน 2553)
*
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(๓) ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้ง การประชุม และการดําเนินกิจการของคณะกรรมการดําเนินการ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
มาตรา ๑๑๔ ให้กรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปี
เมื่อครบวาระดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการเลือกตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้ แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
*

มาตรา ๑๑๕ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๑๔ กรรมการดําเนินการสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทยพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จาํ คุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) พ้นจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์
ภายใต้บังคับตามวรรคหนึ่ง กรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยซึ่งที่ประชุมใหญ่
เลือกตั้งพ้นจากตําแหน่งเมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตําแหน่งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน
สามของจํานวนผู้แทนสหกรณ์ซึ่งมาประชุม
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้และให้ถือว่า
คณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่เว้นแต่มีกรรมการ
เหลืออยู่ไม่ถึงสองในสาม
ในกรณีที่กรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งพ้นจากตําแหน่ง
ก่อนวาระ ให้ที่ประชุมใหญ่สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเลือกผูแ้ ทนสหกรณ์เป็นกรรมการแทน เว้นแต่
วาระของกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่ดําเนินการเลือกตั้งกรรมการแทนตําแหน่ง
ที่ว่างก็ได้ และให้ผู้ได้รับเลือกตั้งอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
มาตรา ๑๑๖ ให้คณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยจัดให้มกี ารประชุมใหญ่
สามัญปีละหนึง่ ครั้งภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
เมื่อมีเหตุอันสมควร คณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยจะเรียกประชุมใหญ่
วิสามัญเมื่อใดก็ได้ หรือเมื่อสมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดทําหนังสือร้องขอต่อ
คณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญในหนังสือร้องขอนั้น
ต้องระบุว่าประสงค์ให้เรียกประชุมเพื่อการใด
ในกรณีที่สมาชิกเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ ให้คณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทยเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ

มาตรา 115 แก้ไขโดยมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่
26 ก หน้า 5 วันที่ 21 เมษายน 2553)
*
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*

ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญตาม
วรรคสาม สมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดอาจทําหนังสือร้องขอภายในหกสิบวัน
นับแต่วันพ้นกําหนดเวลาตามวรรคสาม เพื่อให้รัฐมนตรีเรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้ ในกรณีเช่นนี้ให้รัฐมนตรี
เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ
มาตรา ๑๑๗ ให้ผู้อํานวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยมีหน้าที่บริหารกิจการของสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทยตามระเบียบและนโยบายที่คณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
กําหนด และมีอํานาจบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ในส่วนกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้ผู้อํานวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเป็นตัวแทน
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เพื่อการนี้ผู้อํานวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยจะมอบอํานาจให้
บุคคลใดกระทํากิจการเฉพาะอย่างแทนตามระเบียบที่คณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
กําหนดก็ได้
**

มาตรา ๑๑๗/๑ ในกรณีทมี่ ปี ัญหาเกี่ยวกับการดําเนินการของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ให้
ประธานกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย หรือกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทยจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย หรือ
สหกรณ์ที่เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยสหกรณ์ ร้องขอให้คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติวินิจฉัยได้
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติให้เป็นที่สุด
มาตรา ๑๑๘ ให้นาํ บทบัญญัติในหมวด ๓ ส่วนที่ ๔ ว่าด้วยการสอบบัญชีมาใช้บังคับแก่สันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทยโดยอนุโลม

หมวด ๙
กลุ่มเกษตรกร
มาตรา ๑๑๙ ในกรณีที่คณะบุคคลผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งร่วมกันดําเนินกิจการโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแต่ยังไม่อาจรวมกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์
ตามพระราชบัญญัตินี้ได้ จะจัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกรขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
ก็ได้
พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง ให้กําหนดการดําเนินการของกลุ่มเกษตรกร การกํากับกลุ่มเกษตรกร
การเลิกกลุ่มเกษตรกร และการควบกลุม่ เกษตรกรเข้ากัน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมแก่ประเภทของกลุ่มเกษตรกร
ด้วย
มาตรา ๑๒๐ กลุ่มเกษตรกรที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๑๑๙ ให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล
มาตรา ๑๒๑ ให้นายทะเบียนสหกรณ์เป็นนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรและมีอํานาจหน้าที่ตามที่บัญญัติ
ไว้ในพระราชบัญญัตินี้ และมีรองนายทะเบียนสหกรณ์เป็นผู้ช่วย มีอํานาจหน้าที่ตามที่นายทะเบียนสหกรณ์
มอบหมาย
มาตรา 116 วรรคสี่ เพิ่มเติมโดยมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127
ตอนที่ 26 ก หน้า 6 วันที่ 21 เมษายน 2553)
**
มาตรา 117/1 เพิ่มเติมโดยมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127
ตอนที่ 26 ก หน้า 6 วันที่ 21 เมษายน 2553)
*
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ให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เป็นนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจําจังหวัดที่กลุ่มเกษตรกรตั้งอยู่ และ
มีอํานาจหน้าที่ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
สําหรับกรุงเทพมหานครให้นายทะเบียนสหกรณ์เป็นนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๑๒๒ ในกรณีที่กลุ่มเกษตรกร โดยมติของที่ประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ที่มาประชุม แสดงความจํานงขอเปลี่ยนฐานะเป็นสหกรณ์เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์พิจารณาเห็นว่าข้อบังคับ
ของกลุ่มเกษตรกรมีรายการถูกต้องตามมาตรา ๔๓ ให้นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนและดําเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๒๓ เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์รบั จดทะเบียนกลุ่มเกษตรกรเป็นสหกรณ์ ให้คณะกรรมการ
กลุ่มเกษตรกรมีฐานะเป็นคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์จนกว่าจะมีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ซึ่ง
ที่ประชุมใหญ่ได้เลือกตั้งขึ้นใหม่ตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้
สหกรณ์ตามวรรคหนึ่งย่อมได้ไปทั้งทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ และความรับผิดของกลุ่มเกษตรกรเดิม
มาตรา ๑๒๔ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรและพนักงาน
เจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรมอบหมายมีอํานาจเข้าไปตรวจสอบในสํานักงานของกลุ่มเกษตรกรใน
เวลาทํางานของกลุ่มเกษตรกร ให้ผซู้ ึ่งเกี่ยวข้องอํานวยความสะดวก ช่วยเหลือ และให้คําชี้แจงแก่ผู้เข้าไป
ตรวจสอบตามสมควร
ให้ผู้เข้าไปตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง แสดงบัตรประจําตัวต่อผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง
บัตรประจําตัวตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๑๒๕ ในคดีฟ้องเรียกหนี้ที่กลุ่มเกษตรกร สมาชิก หรือผู้ชําระบัญชีเป็นลูกหนี้อยู่ในฐานะ
เช่นนั้น ห้ามมิให้ฟ้องเมื่อพ้นกําหนดสองปีนับแต่วันที่นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรถอนชื่อกลุ่มเกษตรกรออกจาก
ทะเบียน
มาตรา ๑๒๖ ถ้ากลุ่มเกษตรกรเกี่ยวข้องในกิจการใดที่กฎหมายกําหนดให้จดทะเบียนสําหรับการได้มา
การจําหน่าย การยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ หรือการยึดหน่วง ซึ่งกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิอัน
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ในการจดทะเบียนเช่นว่านั้นให้กลุ่มเกษตรกรได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
มาตรา ๑๒๗ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้คําว่า “กลุ่มเกษตรกร” เป็นชื่อหรือส่วนหนึ่งของชื่อในทางธุรกิจ เว้นแต่
กลุ่มเกษตรกรที่ได้จดทะเบียนตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๑๑๙
มาตรา ๑๒๘ ให้นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรและพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกร
มอบหมาย มีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนังสือให้กรรมการ สมาชิกและเจ้าหน้าที่ของกลุ่มเกษตรกรมาชี้แจง
ข้อเท็จจริงเกีย่ วกับกิจการของกลุ่มเกษตรกรหรือให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินกิจการ หรือรายงานการประชุม
ของกลุ่มเกษตรกร
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หมวด ๑๐
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๑๒๙ ผู้ใดใช้คําว่า “สหกรณ์” หรือ “กลุ่มเกษตรกร” ประกอบกับชื่อหรือส่วนหนึ่งของชื่อ
ในทางธุรกิจ โดยมิได้เป็นสหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกรทีไ่ ด้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และปรับอีกตั้งแต่วันละห้าร้อยถึง
หนึ่งพันบาทจนกว่าจะได้เลิกใช้
มาตรา ๑๓๐ ผู้ใดไม่มาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือไม่ส่งเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงานหรือรายงานการ
ประชุมของสหกรณ์หรือชุมนุมสหกรณ์ตามคําสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการ
สหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายซึง่ สั่งการตามมาตรา ๑๗
หรือไม่มาชี้แจงข้อเท็จจริง หรือไม่ส่งเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงานหรือรายงานการประชุมของกลุ่มเกษตรกร
ตามคําสั่งของนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกร หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรมอบหมายตาม
มาตรา ๑๒๘ แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๑๓๑ ผู้ใดขัดขวาง หรือไม่ให้คําชีแ้ จงแก่นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายตามมาตรา ๑๘ หรือ
ขัดขวางหรือไม่ให้คําชี้แจงแก่นายทะเบียน กลุ่มเกษตรกรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกร
มอบหมายตามมาตรา ๑๒๔ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๑๓๒ ผู้ใดฝ่าฝืนไม่จดั การรักษาทรัพย์สินของสหกรณ์ หรือไม่ส่งมอบทรัพย์สิน สมุดบัญชี
เอกสาร และสิง่ อื่นของสหกรณ์ให้แก่ผู้ชําระบัญชีตามมาตรา ๗๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๑๓๓ ผู้ใดฝ่าฝืนไม่แก้ไขข้อบกพร่องตามที่นายทะเบียนสหกรณ์สั่งการตามมาตรา ๒๒ (๑)
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

บทเฉพาะกาล
มาตรา ๑๓๔ ให้ถือว่าบรรดาสหกรณ์จํากัด ชุมนุมสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และ
กลุ่มเกษตรกรตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๑๑ ที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และกลุม่ เกษตรกร ตามพระราชบัญญัตินี้
ให้โอนเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมการสหกรณ์มาเป็นของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ตามมาตรา ๒๗
มาตรา ๑๓๕ ชุมนุมสหกรณ์ที่มอี ยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ แต่มีจํานวนสหกรณ์เป็นสมาชิก
ต่ํากว่าอัตราที่กําหนดไว้ในมาตรา ๑๐๑ ให้เป็นชุมนุมสหกรณ์ต่อไปได้
มาตรา ๑๓๖ ข้อบังคับของสหกรณ์ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับ
ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้
ให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ คงดํารงตําแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระตามที่กําหนดไว้ใน
ข้อบังคับของสหกรณ์นั้น โดยให้ถือว่าเป็นการดํารงตําแหน่งในวาระแรก
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มาตรา ๑๓๗ สหกรณ์ไม่จํากัดตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. ๒๕๑๑ ที่มีอยู่ในวันทีพ่ ระราชบัญญัติ
นี้ใช้บังคับ ถ้าประสงค์จะจัดตั้งเป็นสหกรณ์ตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องยื่นคําขอจดทะเบียนตามหมวด ๓ ส่วนที่
๑ ว่าด้วยการจัดตั้งและการจดทะเบียนสหกรณ์ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ถ้าไม่มีการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้นายทะเบียนสหกรณ์สั่งเลิกสหกรณ์ไม่จํากัดนั้น และตั้งผู้ชําระ
บัญชีขึ้นทําการชําระบัญชี โดยให้นําบทบัญญัติในหมวด ๔ ว่าด้วยการชําระบัญชีมาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๓๘ ให้บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบหรือคําสั่งที่ออกตาม
กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับยังคงใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง
กับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งที่ออก
ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๑๑ ได้ใช้บังคับมา
เป็นเวลานานแล้ว ทําให้มีบทบัญญัติหลายประการไม่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาการสหกรณ์ให้ทันต่อสภาพการแข่งขันกับ
ระบบธุรกิจในปัจจุบัน ประกอบกับพระราชบัญญัติดังกล่าวได้รวมบทบัญญัติเกี่ยวกับกลุ่มเกษตรกร ซึ่งสมควรปรับปรุงให้
เหมาะสมยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน ดังนั้น จึงเห็นสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ที่ใช้บังคับอยู่เดิมทั้งฉบับ โดยจัดระบบ
สหกรณ์ให้สหกรณ์มีชนิดเดียวคือสหกรณ์ที่สมาชิกมีความรับผิดจํากัดเท่าจํานวนหุ้นที่ถือ เพื่อให้สหกรณ์พัฒนาไปด้วยความ
มั่นคง ในด้านการกํากับและส่งเสริมกิจการสหกรณ์ ได้กําหนดให้มีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติขึ้น เพื่อทําหน้าที่
เสนอความเห็นต่อรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ จัดให้มีกองทุนเพื่อพัฒนาสหกรณ์
เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่บรรดาสหกรณ์
ปรับปรุงองค์ประกอบและวาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการ
ดําเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ได้ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้มีการพัฒนาไปสู่
การจัดตั้งสหกรณ์อย่างเป็นระบบ ตลอดจนปรับปรุงบทกําหนดโทษให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

