พระราชบัญญัติสหกรณ
พ.ศ. ๒๕๔๒
-------------(พระปรมาภิไธย)ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๒
เปนปที่ ๕๔ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให
ประกาศวา โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยสหกรณ พระราชบัญญัติมีบทบัญญัติบาง
ประการเกีย่ วกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับตามมาตรา ๓๕
และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได โดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว โดยคําแนะนํา
และยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒"
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบก
เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.๒๕๑๑
(๒) 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 คณะบุคคลซึ่งรวมกันดําเนิน
กิจการเพื่อ ประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมโดยชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกัน และไดจด
ทะเบียนตาม พระราชบัญญัตินี้"สมาชิก" หมายความวา สมาชิกของสหกรณ หรือสมาชิกกลุม
เกษตรกร"พนักงานเจาหนาที่" หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้"
รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ใหรฐั มนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ กับออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบตั ิการตาม พระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได

หมวด ๑
บททั่วไป
-------------------มาตรา ๖ ถาสหกรณเกี่ยวของในกิจการใดที่กฎหมายกําหนดใหจดทะเบียนสําหรับการ
ไดมาการจําหนาย การยกขึ้นเปนขอตอสูหรือการยึดหนวงซึ่งกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยหรือ
ทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย การจดทะเบียนเชนวานัน้ ใหไดรับยกเวนไมตองเสีย
คาธรรมเนียม
มาตรา ๗ หามมิใหผูใดนอกจากสหกรณและสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ใชคําวา
"สหกรณ" เปนชื่อหรือสวนหนึ่งของชื่อในทางธุรกิจ
มาตรา ๘ ทุนกลางของบรรดาสหกรณไมจํากัดตามมาตรา ๖๑(๒) แหงพระราชบัญญัติ
สหกรณ พ.ศ.๒๕๑๑ ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณจดั การฝากไวทธี่ นาคารออมสิน
ธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร หรือฝากไวที่
สถาบันการเงินอื่นใดโดยไดรับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ หรือ
ลงทุนตามระเบียบที่กระทรวงเกษตรและสหกรณกาํ หนดดอกผลที่เกิดขึ้นจากทุนกลางใหกระทรวง
เกษตรและสหกรณมีอํานาจจายขาดใหแกสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย เพื่อใชจา ยในกิจการ
ตามที่กําหนดไวในมาตรา ๑๑๐
หมวด ๒
การกํากับและสงเสริมสหกรณ
------------------สวนที่ ๑
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ
------------------มาตรา ๙ ใหมคี ณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ ประกอบดวย รัฐมนตรี
เปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนรองประธานกรรมการ เลขาธิการ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร อธิบดีกรมการคาภายใน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ อธิบดีกรม
สงเสริมการเกษตร อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมปศุสัตว อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทนสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูแทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร ผูแทนสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ประธานกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณ
ระดับประเทศประเภทละหนึ่งคนประธานคณะกรรมการกลาง กลุมเกษตรกรระดับประเทศ
หนึ่งคนเปนกรรมการโดยตําแหนงและผูท รงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตัง้ ไมเกินหาคน เปนกรรมการให
อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณเปนกรรมการและเลขานุการ ผูอํานวยการสันนิบาตสหกรณ แหงประเทศ
ไทย เปนผูชวยเลขานุการ ผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งใหคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ
ซึ่งเปนกรรมการ โดยตําแหนง คัดเลือกผูที่มีความเชี่ยวชาญเปนที่ประจักษดานการ บริหารสหกรณ
มาตรา ๑๐ คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีในเรือ่ งนโยบายและแนวทางในการพัฒนาการสหกรณ
ใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
(๒) กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาการสหกรณ ใหสอดคลองกับระยะเวลาของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(๓) กําหนดแนวทางในการสงเสริมและสนับสนุนการขยายธุรกิจและกิจการของสหกรณ
รวมทั้งการรวมมือกับภาคเอกชนใหมีสวนในการพัฒนาการสหกรณ
(๔) กําหนดแนวทางในการประสานงานระหวางสวนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชน
เพื่อใหการสงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ
(๕) พิจารณาแกไขปญหาและอุปสรรคตลอดจนขอขัดของที่ทําใหนโยบายและแผนการ
พัฒนาการสหกรณไมอาจบรรลุเปาหมาย
(๖) พิจารณาเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวกับสหกรณตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
(๗) มีอํานาจและหนาที่ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๑ ใหกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งอยูในตําแหนงคราวละสองป
ในกรณีมีการแตงตั้งกรรมการในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง
ไมวาจะเปนการแตงตั้งเพิ่มขึ้นหรือแตงตัง้ ซอม ใหผูไดรับแตงตั้งนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่
เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดแตงตั้งไวแลวนั้น
มาตรา ๑๒ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๑ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
พนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีใหออก
(๔) เปนบุคคลลมละลาย

(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๑๓ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ ตองมีกรรมการมาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุมในการประชุมครั้งใดถา
ประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานใน
ที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการไมมาประชุม
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินจิ ฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ ลงคะแนน
ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาดในกรณีที่
ประธานออกเสียงชี้ขาด ตองใหมีบันทึกเหตุผลทั้งสองฝายไวดวย
มาตรา ๑๔ คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อ
พิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติมอบหมายได
การประชุมของคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งใหนํามาตรา ๑๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม
สวนที่ ๒
นายทะเบียนสหกรณ
------------------มาตรา ๑๕ ใหปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนนายทะเบียนสหกรณ
ใหนายทะเบียนสหกรณแตงตั้งขาราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งมีตําแหนง
ไมต่ํากวา ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาเปนรองนายทะเบียนสหกรณ มีอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติไว
ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่นายทะเบียนสหกรณมอบหมาย การแตงตั้งตามวรรคสองใหประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๖ ใหนายทะเบียนสหกรณมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รับจดทะเบียน สงเสริม ชวยเหลือ แนะนํา และกํากับดูแลสหกรณใหเปนไปตามบทแหง
พระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น
(๒) กําหนดระบบบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชีตลอดจนสมุดและแบบรายงานตาง ๆ
ที่สหกรณตองยื่นตอนายทะเบียนสหกรณ รวมทั้งแบบพิมพอ่นื ๆ ที่ตองใชในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้
(๓) แตงตั้งผูสอบบัญชี ผูตรวจการสหกรณ และผูชําระบัญชี

(๔) ออกคําสั่งใหมีการตรวจสอบ หรือไตสวนเกีย่ วกับการจัดตั้งการดําเนินงาน หรือฐานะ
การเงินของ สหกรณ
(๕) สั่งใหระงับการดําเนินงานทั้งหมด หรือบางสวนของสหกรณ หรือใหเลิกสหกรณ ถา
เห็นวาสหกรณกระทําการ หรืองดเวนกระทําการอันอาจจะกอใหเกิดความเสียหายแกสหกรณหรือ
สมาชิก
(๖) ถอนชื่อสหกรณออกจากทะเบียนสหกรณ
(๗) จัดทํารายงานประจําปแยกตามประเภทสหกรณเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณแหงชาติ
(๘) ออกระเบียบ หรือคําสั่ง เพื่อใหมกี ารปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ และเพื่อประโยชน
ในการดําเนินกิจการของสหกรณ
(๙) กระทําการอื่นใดตามทีพ่ ระราชบัญญัตินี้กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของนายทะเบียน
สหกรณหรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมายบรรดาอํานาจของนายทะเบียนสหกรณในการสั่งการอนุญาต
การอนุมัติหรือการดําเนินการอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้ นายทะเบียนสหกรณอาจมอบอํานาจให
รองนายทะเบียนสหกรณ ผูตรวจการสหกรณ หรือพนักงานเจาหนาทีซ่ ึ่งนายทะเบียนสหกรณ
มอบหมายใหปฏิบัติการแทนได การมอบอํานาจตามวรรคสองใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
สวนที่ ๓
การกํากับดูแลสหกรณ
------------------มาตรา ๑๗ นายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญชี
หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย มีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือ ให
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ผูตรวจสอบกิจการ ผูจัดการ เจาหนาที่หรือเชิญสมาชิกของ
สหกรณมาชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ หรือใหสงเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงาน
หรือรายงานการประชุมของสหกรณได
มาตรา ๑๘ เพือ่ ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ
ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาทีซ่ ึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย มีอํานาจ
เขาไปตรวจสอบในสํานักงานของสหกรณในระหวางเวลาทํางานของสหกรณได และใหผูซึ่ง
เกี่ยวของอํานวยความสะดวกหรือชวยเหลือ หรือใหคําชี้แจงแกผูปฏิบัติการตามสมควรให
ผูปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง แสดงบัตรประจําตัวตอผูซึ่งเกี่ยวของ บัตรประจําตัวตามวรรคสอง
ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนด

มาตรา ๑๙ ใหผูตรวจการสหกรณมีอํานาจหนาที่ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของ
สหกรณตามทีน่ ายทะเบียนสหกรณกําหนด เมื่อตรวจสอบแลวใหเสนอรายงานการตรวจสอบตอ
นายทะเบียนสหกรณ
มาตรา ๒๐ ถาที่ประชุมใหญหรือที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณลงมติอันเปน
การฝาฝนกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบของสหกรณ ระเบียบหรือคําสั่งของนายทะเบียนสหกรณ ให
นายทะเบียนสหกรณ หรือรองนายทะเบียนสหกรณมีอํานาจสั่งยับยั้งหรือเพิกถอนมตินั้นได
มาตรา ๒๑ ในกรณีที่กรรมการ ผูจัดการ หรือเจาหนาที่ของสหกรณทําใหสหกรณเสียหาย
ถาสหกรณไมรองทุกขหรือฟองคดี ใหนายทะเบียนสหกรณหรือรองนายทะเบียนสหกรณรองทุกข
หรือฟองคดีแทนสหกรณได และใหพนักงานอัยการรับวาตางใหสหกรณ โดยใหสหกรณเปนผูออก
คาใชจายที่เกี่ยวกับการรองทุกข ฟองคดีหรือการวาตางแกนายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ
หรือพนักงานอัยการแลวแตกรณี
มาตรา ๒๒ ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณกระทําการ หรืองดเวนกระทําการ
ในการปฏิบัตหิ นาที่ของตน จนทําใหเสื่อมเสียผลประโยชนของสหกรณหรือสมาชิก หรือสหกรณมี
ขอบกพรองเกีย่ วกับการเงิน การบัญชี หรือกิจการหรือฐานะการเงิน ตามรายงานการสอบบัญชี
หรือตามรายงานการตรวจสอบ ใหนายทะเบียนสหกรณมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหปฏิบัติการ
ดังตอไปนี้
(๑) ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณแกไขขอบกพรองตามวิธีการและระยะเวลาที่
นายทะเบียนสหกรณกําหนด
(๒) ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณระงับการปฏิบัติบางสวนที่เปนเหตุใหเกิด
ขอบกพรองหรือเสื่อมเสียผลประโยชนของสหกรณหรือสมาชิก
(๓) ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณหยุดปฏิบัตหิ นาที่เปนการชัว่ คราว เพื่อแกไข
ขอบกพรองนัน้ ใหแลวเสร็จตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณกาํ หนด
(๔) ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณพน จากตําแหนงทั้งคณะ หรือใหกรรมการซึ่ง
เกี่ยวของกับการนั้นพนจากตําแหนงกรรมการ
มาตรา ๒๓ สหกรณใดจดทะเบียนจัดตั้งขึน้ ยังไมเกินสามปหรือมีผลการดําเนินงาน
ขาดทุนติดตอกันเกินสองป เมื่อสหกรณรองขอ หรือนายทะเบียนสหกรณ หรือคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณแหงชาติเห็นวาจําเปนตองแกไข นายทะเบียนสหกรณจะสั่งใหผตู รวจการสหกรณ
หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมายเขาชวยเหลือดําเนินกิจการของ สหกรณนั้น
ทั้งหมด หรือบางสวนก็ไดการชวยเหลือดําเนินกิจการของสหกรณใหเปนไปตามระเบียบทีน่ าย
ทะเบียนสหกรณกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ

มาตรา ๒๔ ในกรณีทนี่ ายทะเบียนสหกรณสั่งใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณพนจาก
ตําแหนงทั้งคณะ ใหนายทะเบียนสหกรณตั้งคณะกรรมการชั่วคราว มีอํานาจหนาทีแ่ ละสิทธิเชน
เดียวกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ และใหอยูในตําแหนงไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับแตวนั ที่แตงตั้งกอนที่จะพนจากตําแหนงใหคณะกรรมการชั่วคราวจัดใหมกี ารประชุมใหญ
เพื่อเลือกตั้งกรรมการขึ้นใหมทั้งคณะตามวิธีการที่กําหนดในขอบังคับ
มาตรา ๒๕ ในกรณีทนี่ ายทะเบียนสหกรณสั่งใหกรรมการบางคนพนจากตําแหนง ให
คณะกรรมการ สวนที่เหลือเรียกประชุมใหญเลือกตั้งผูเปนกรรมการแทนภายในเวลาสามสิบวันนับ
แตวันทีก่ รรมการพนจากตําแหนง ถามิไดเลือกตั้งหรือเลือกตั้งผูเปนกรรมการไมไดตามกําหนดเวลา
ใหนายทะเบียนสหกรณตั้งสมาชิกเปนกรรมการแทนในการนี้ใหผูซึ่งไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งนั้นอยู
ในตําแหนงกรรกมารเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
มาตรา ๒๖ คําสั่งใด ๆ ตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ ใหผูมีสวน
ไดเสียอุทธรณตอคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ได
รับทราบคําสั่งคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติใหเปนที่สุด
สวนที่ ๔
กองทุนพัฒนาสหกรณ
------------------มาตรา ๒๗ ใหจัดตั้งกองทุนพัฒนาสหกรณขึ้นในกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรียกโดยยอ
วา "กพส." เพือ่ เปนทุนสงเสริมกิจการของสหกรณ ประกอบดวยเงินและทรัพยสินตามมาตรา 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. ตามวรรค
หนึ่งใหนําสงเขาบัญชี กพส. โดยไมตองนําสงคลังเปน รายไดแผนดิน
มาตรา ๒๙ การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน การจัดการ
และการจําหนายทรัพยสินของ กพส. ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ

มาตรา ๓๐ ใหมีคณะกรรมการบริหาร กพส. ประกอบดวย ปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ
อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมปศุสัตว ผูแทนกรมบัญชีกลาง
ผูแทนสํานักงบประมาณเปนกรรมการโดยตําแหนงกรรมการอื่นซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูแทนของ
สหกรณประเภทละหนึ่งคนและผูแทนกลุมเกษตรกรหนึง่ คนเปนกรรมการ ใหรองอธิบดีกรมสงเสริม
สหกรณซึ่งอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณมอบหมาย เปนกรรมการและเลขานุการ การเลือกผูแทนของ
สหกรณเพื่อใหรัฐมนตรีแตงตั้งตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณแหงชาติกําหนดใหคณะกรรมการบริหาร กพส. มีอํานาจหนาที่บริหาร กพส. ตลอดจน
ตรวจสอบติดตาม และประเมินผลงานของสหกรณที่ไดรับการสงเสริมกิจการจาก กพส. ตาม
หลักเกณฑที่กาํ หนดในระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ
มาตรา ๓๑ ใหนําความในมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใชบังคับแกการดํารงตําแหนง
ของกรรมการบริหาร กพส. ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูแทนของสหกรณโดยอนุโลม
มาตรา ๓๒ ใหนําความในมาตรา ๑๓ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะกรรมการบริหาร
กพส. โดยอนุโลม
หมวด ๓
สหกรณ
------------------สวนที่ ๑
การจัดตั้งและการจดทะเบียนสหกรณ
------------------มาตรา ๓๓ สหกรณจะตั้งขึน้ ไดโดยการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ และตองมี
วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีชวย
ตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ และตอง
(๑) มีกิจการรวมกันตามประเภทของสหกรณที่ขอจดทะเบียน
(๒) มีสมาชิกเปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
(๓) มีทุนซึ่งแบงเปนหุนมีมลู คาเทา ๆ กัน และสมาชิกแตละคนจะตองถือหุนอยางนอยหนึ่ง
หุนแตไมเกินหนึ่งในหาของหุนที่ชําระแลวทั้งหมด

(๔) มีสมาชิกซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กําหนดในขอบังคับภายใตบทบัญญัติมาตรา ๔๓(๗)
ประเภทของสหกรณทจี่ ะรับจดทะเบียนใหกําหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา ๓๔ ผูซึ่งประสงคจะเปนสมาชิกของสหกรณที่จะขอจัดตั้งขึ้นตองประชุมกันเพื่อ
คัดเลือกผูที่มาประชุมใหเปนคณะผูจัดตั้งสหกรณจํานวนไมนอยกวาสิบคน เพื่อดําเนินการจัดตั้ง
สหกรณ โดยใหคณะผูจ ัดตั้งสหกรณดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณาเลือกประเภทของสหกรณที่จะจัดตั้งตามทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวงและพิจารณา
กําหนดวัตถุประสงคของสหกรณทจี่ ะจัดตั้งนั้น
(๒) กําหนดแผนดําเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณทจี่ ะจัดตั้งขึ้นตาม
หลักเกณฑ และวิธีการที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
(๓) ทําบัญชีรายชื่อผูซึ่งจะเปนสมาชิกพรอมดวยจํานวนหุนที่แตละคนจะถือเมื่อจัดตัง้
สหกรณแลว
(๔) ดําเนินการรางขอบังคับภายใตบังคับบทบัญญัติมาตรา ๔๓ และเสนอใหที่ประชุม
ผูซึ่งจะเปนสมาชิกพิจารณากําหนดเปนขอบังคับของสหกรณที่จะจัดตัง้ ขึ้น
มาตรา ๓๕ การขอจดทะเบียนสหกรณ ใหคณะผูจ ัดตั้งสหกรณลงลายมือชื่อในคําขอ
จดทะเบียนตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด ยื่นตอนายทะเบียนสหกรณพรอมเอกสาร ดังตอไปนี้
(๑) สําเนารายงานการประชุมตามมาตรา ๓๔ จํานวนสองชุด
(๒) แผนดําเนินการตามมาตรา ๓๔(๒) จํานวนสองชุด
(๓) บัญชีรายชื่อผูซึ่งจะเปนสมาชิกพรอมลายมือชื่อและจํานวนหุนทีแ่ ตละคนจะถือเมื่อจัดตั้ง
สหกรณแลวจํานวนสองชุด
(๔) ขอบังคับตามมาตรา ๓๔(๔) จํานวนสี่ชุด
มาตรา ๓๖ นายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ หรือพนักงานเจาหนาที่
ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย มีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหบุคคลใด ๆ ซึ่งเกี่ยวของ
มาชี้แจงขอเท็จจริง หรือใหสงเอกสารมาเพื่อประกอบการพิจารณาเกีย่ วกับการรับจดทะเบียน
สหกรณได ในการพิจารณารายการที่เกีย่ วกับคําขอ หรือรายการในขอบังคับของสหกรณที่จะจัดตัง้
ขึ้นถานายทะเบียนสหกรณเห็นวารายการดังกลาวไมถูกตอง หรือยังมิไดดําเนินการตามมาตรา ๓๔
นายทะเบียนสหกรณมีอํานาจสั่งใหคณะผูจ ัดตั้งสหกรณแกไข หรือดําเนินการใหถูกตองได
มาตรา ๓๗ เมื่อนายทะเบียนสหกรณพจิ ารณาแลวเห็นวา สหกรณตามที่ขอจดทะเบียน
มีวัตถุประสงคตามมาตรา ๓๓ คําขอจดทะเบียนมีเอกสารครบถวนถูกตองตามมาตรา ๓๕ และ
การจัดตั้งสหกรณตามที่ขอจดทะเบียนจะไมเสียหายแกระบบสหกรณใหนายทะเบียนสหกรณรับ

จดทะเบียนและออกใบสําคัญรับจดทะเบียนใหแกสหกรณนั้น ใหสหกรณที่ไดจดทะเบียนแลวมีฐานะ
เปนนิติบุคคล
มาตรา ๓๘ ในกรณีทนี่ ายทะเบียนสหกรณมีคําสั่งไมรับจดทะเบียนใหแจงคําสั่งพรอมดวย
เหตุผลเปนหนังสือไปยังคณะผูจัดตั้งสหกรณโดยไมชกั ชา คณะผูจัดตัง้ สหกรณมีสิทธิยื่นคําอุทธรณ
คําสั่งไมรับจดทะเบียนตอคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติโดยยืน่ คําอุทธรณตอนาย
ทะเบียนสหกรณภายในหกสิบวันนับแตวนั ที่ไดรับแจงคําสั่ง คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณแหงชาติใหเปนที่สุด
มาตรา ๓๙ เมื่อนายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนสหกรณแลว ใหคณะผูจดั ตั้งสหกรณ
มีอํานาจหนาที่และสิทธิเชนเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณนั้นจนกวาจะมีการเลือกตัง้
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณตามมาตรา ๔๐ ใหผูซึ่งมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อผูจะเปนสมาชิกตาม
มาตรา ๓๔(๓) เปนสมาชิกสหกรณตั้งแตวันที่นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนสหกรณและได
ชําระคาหุนตามจํานวนที่จะถือครบถวนแลว ในกรณีทมี่ ีผูขอเขาเปนสมาชิกสหกรณ ภายหลังวันที่
นายทะเบียนสหกรณ รับจดทะเบียนสหกรณใหถือวาเปนสมาชิกเมื่อไดชําระคาหุนตามจํานวนที่จะ
ถือครบถวนแลว
มาตรา ๔๐ ใหคณะผูจัดตั้งสหกรณนัดสมาชิกมาประชุมกันเปนการประชุมใหญสามัญ ครั้ง
แรก ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่จดทะเบียนสหกรณ เพื่อตั้งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณและ
มอบหมายการทั้งปวงใหแกคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
มาตรา ๔๑ ใหนายทะเบียนสหกรณประกาศกําหนดประเภทของสหกรณที่สามารถรับ
สมาชิกสมทบได คุณสมบัติ วิธีรับสมัคร และการขาดจากสมาชิกภาพ ตลอดจนสิทธิและหนาที่ของ
สมาชิกสมทบใหเปนไปตามที่กําหนดไวในขอบังคับ หามมิใหสหกรณใหสิทธิแกสมาชิก สมทบใน
การนับชื่อของสมาชิกสมทบเขาเปนองคประชุมในการประชุมใหญ การออกเสียงใน เรื่องใด ๆ หรือ
เปนกรรมการดําเนินการ
มาตรา ๔๒ ในการชําระคาหุน สมาชิกจะนําคาหุนหักกลบลบหนี้กับสหกรณไมไดและ
สมาชิกมีความรับผิดเพียงไมเกินจํานวนเงินคาหุนที่ยังสงใชไมครบมูลคาหุนที่ตนถือ ในระหวางที่
สมาชิกภาพของสมาชิกยังไมสิ้นสุดลง หามมิใหเจาหนี้ของสมาชิกใชสิทธิเรียกรองในคาหุนของ
สมาชิกผูนั้น

สวนที่ ๒
ขอบังคับและการแกไขเพิ่มเติม
------------------มาตรา ๔๓ ขอบังคับของสหกรณอยางนอยตองมีรายการ ดังตอไปนี้
(๑) ชื่อสหกรณ ซึ่งตองมีคําวา "จํากัด" อยูทายชื่อ
(๒) ประเภทของสหกรณ
(๓) วัตถุประสงค
(๔) ที่ตั้งสํานักงานใหญและที่ตั้งสํานักงานสาขา
(๕) ทุนซึ่งแบงเปนหุน มูลคาของหุน การชําระคาหุนดวยเงินหรือทรัพยสินอื่น การขาย
และการโอนหุน ตลอดจนการจายคืนคาหุน
(๖) ขอกําหนดเกี่ยวกับการดําเนินงาน การบัญชี และการเงินของสหกรณ
(๗) คุณสมบัตขิ องสมาชิก วิธีรับสมาชิก การขาดจากสมาชิกภาพ ตลอดจนสิทธิหนาที่ของ
สมาชิก
(๘) ขอกําหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ
(๙) การเลือกตัง้ การดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนงและการประชุมของคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ
(๑๐) การแตงตั้ง การดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง การกําหนดอํานาจหนาที่
และความรับผิดชอบของผูจัดการ
มาตรา ๔๔ การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ จะกระทําไดก็แตโดยมติของทีป่ ระชุมใหญ และตอง
นําขอบังคับที่ไดแกไขเพิ่มเติมไปจดทะเบียนตอนายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวันนับแตวนั ที่ที่
ประชุมใหญลงมติ เมื่อนายทะเบียนสหกรณไดจดทะเบียนแลว ใหมีผลใชบังคับได ในกรณีที่มกี าร
แกไขเพิม่ เติมขอบังคับโดยการเปลี่ยนชื่อสหกรณ ใหสหกรณคนื ใบสําคัญรับจดทะเบียน
และใหนายทะเบียนสหกรณออกใบสําคัญรับจดทะเบียนการเปลี่ยนชื่อใหแกสหกรณดวยการแกไข
เพิ่มเติมขอบังคับและการเปลี่ยนชื่อของสหกรณนั้น ยอมไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิ หรือความ รับ
ผิดใด ๆ ของสหกรณใหนําความในมาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ มาใชบังคับแก การแกไข
เพิ่มเติมขอบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๔๕ ในกรณีมีปญหาเกี่ยวกับการตีความในขอบังคับ ใหสหกรณขอคําวินจิ ฉัยจาก
นายทะเบียนสหกรณ และใหสหกรณถือปฏิบัติตามคําวินิจฉัยนัน้

สวนที่ ๓
การดําเนินงานของสหกรณ
------------------มาตรา ๔๖ เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามวัตถุประสงค ใหสหกรณมีอํานาจกระทําการ
ดังตอไปนี้ได
(๑) ดําเนินธุรกิจ การผลิต การคา การบริการ และอุตสาหกรรม เพื่อประโยชนของสมาชิก
(๒) ใหสวัสดิการหรือการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว
(๓) ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก
(๔) ขอหรือรับความชวยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หนวยงานของตางประเทศ
หรือบุคคลอื่นใด
(๕) รับฝากเงินประเภทออมทรัพยหรือประเภทประจําจากสมาชิกหรือสหกรณอื่นไดตาม
ระเบียบของสหกรณทไี่ ดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
(๖) ใหกู ใหสินเชื่อ ใหยืม ใหเชา ใหเชาซื้อ โอน รับจํานองหรือรับจํานํา ซึ่งทรัพยสินแก
สมาชิกหรือของสมาชิก
(๗) จัดใหไดมา ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิ ครอบครอง กู ยืม เชา เชาซื้อ รับโอนสิทธิ
การเชาหรือสิทธิการเชาซื้อ จํานอง หรือจํานํา ขาย หรือจําหนายดวยวิธอี ื่นใดซึ่งทรัพยสิน
(๘) ใหสหกรณอื่นกูย ืมเงินไดตามระเบียบของสหกรณทไี่ ดรับความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนสหกรณ
(๙) ดําเนินกิจการอยางอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับ หรือเนื่องในการจัดใหสําเร็จตามวัตถุประสงค
ของสหกรณ
มาตรา ๔๗ การกูยืมเงินหรือการค้ําประกันของสหกรณ จะตองจํากัดอยูภายในวงเงินที่
นายทะเบียนสหกรณเห็นชอบ
มาตรา ๔๘ ใหสหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๔๙ การรับเงินอุดหนุน หรือทรัพยสินจากทางราชการ หนวยงานของตางประเทศ
หรือบุคคลอื่นใด ถาการใหเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินนั้น กําหนดไวเพือ่ การใดใหใชเพื่อการนั้น แต
ถามิไดกําหนดไว ใหจัดสรรเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินนั้นเปนทุนสํารองของสหกรณ
มาตรา ๕๐ ใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ประกอบดวย ประธานกรรมการ
หนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกไมเกินสิบสี่คนซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปนบั แตวันเลือกตัง้ ในวาระ
เริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปนับแตวันเลือกตั้ง ใหกรรมการดําเนินการสหกรณออกจากตําแหนงเปนจํานวน
หนึ่งในสองของกรรมการดําเนินการสหกรณทั้งหมดโดยวิธีจับฉลาก และใหถือวาเปนการพนจาก
ตําแหนงตามวาระกรรมการดําเนินการสหกรณ ซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งอีกได แตตองไม
เกินสองวาระติดตอกัน ในกรณีที่มีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการสหกรณแทนตําแหนงที่วางให
กรรมการดําเนินการสหกรณที่ไดรับเลือกตัง้ อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูที่ตนแทน
มาตรา ๕๑ ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเปนผูดําเนินกิจการ และเปนผูแทนสหกรณ
ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพื่อการนี้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณจะมอบหมายให
กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือผูจัดการทําการแทนก็ได
มาตรา ๕๒ หามมิใหบุคคลซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้เปนหรือทําหนาที่กรรมการหรือผูจัดการ
(๑) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีส่ ุดใหจําคุกในความผิดเกีย่ วกับทรัพยที่กระทํา
โดยทุจริต
(๒) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการหรือหนวยงานของรัฐหรือ
เอกชนฐานทุจริตตอหนาที่
(๓) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือมีคําวินิจฉัยเปนที่สุดใหพน จากตําแหนง
กรรมการตามมาตรา ๒๒(๔)
(๔) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการเพราะเหตุทจุ ริต
ตอหนาที่
มาตรา ๕๓ ใหสหกรณมีผตู รวจสอบกิจการ ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิกหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อดําเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณแลวทํารายงานเสนอตอทีป่ ระชุมใหญ
จํานวนผูตรวจสอบกิจการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
มาตรา ๕๔ ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเรียกประชุมใหญสามัญปละหนึ่งครั้ง
ภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิน้ ปทางบัญชีของสหกรณนั้น
มาตรา ๕๕ เมื่อมีเหตุอันสมควร คณะกรรมการดําเนินการสหกรณจะเรียกประชุมใหญ
วิสามัญเมื่อใดก็ได แตถานายทะเบียนสหกรณมีหนังสือแจงใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ หรือในกรณี
ที่สหกรณขาดทุนเกินกึ่งของจํานวนทุนเรือนหุนที่ชําระแลว ตองเรียกประชุมใหญวิสามัญโดยมิชักชา
แตไมเกินสามสิบวันนับแตวนั ที่สหกรณทราบสมาชิกซึ่งมีจํานวนไมนอ ยกวาหนึ่งในหาของจํานวน
สมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน หรือผูแทนสมาชิกในกรณีที่มีผูแทนสมาชิกตามมาตรา
๕๖ ซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนผูแทนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาหาสิบคนลง
ลายมือชื่อทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ใหเรียกประชุมใหญวิสามัญก็ได ใน

กรณีที่สมาชิก หรือผูแทนสมาชิกของสหกรณเปนผูรองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญให
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวันนับแตวนั ที่รับคํารองขอ
ถาคณะกรรมการดําเนินการสหกรณไมเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว ให
นายทะเบียนสหกรณมีอํานาจเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในระยะเวลาตามที่เห็นสมควรก็ได
มาตรา ๕๖ สหกรณใดมีสมาชิกเกินกวาหารอยคน จะกําหนดในขอบังคับใหมีการประชุมใหญ
โดยผูแทนสมาชิกก็ได จํานวนผูแทนสมาชิกจะมีนอยกวาหนึ่งรอยคนไมได วิธีการเลือกตั้งผูแทน
สมาชิก จํานวนผูแทนสมาชิกและการดํารงตําแหนงใหเปนไปตามที่กาํ หนดในขอบังคับ
มาตรา ๕๗ การประชุมใหญของสหกรณตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคนในกรณีเปนการประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก
ตองมีผูแทนสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึง่ หนึ่งของจํานวนผูแทนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวา
หนึ่งรอยคน จึงจะเปนองคประชุมในการประชุมใหญ สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกจะมอบอํานาจให
ผูอื่นมาประชุมแทนตนไมได
มาตรา ๕๘ ในการประชุมใหญของสหกรณ ถาสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกแลวแตกรณี
มาประชุมไมครบองคประชุม ใหนัดประชุมใหญอีกครั้งหนึ่งภายในสิบสีว่ ันนับแตวนั ทีน่ ัดประชุมใหญ
ครั้งแรก ในการประชุมครั้งหลังนี้ ถามิใชการประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิกหรือผูแทนสมาชิก รอง
ขอใหเรียกประชุมแลว เมื่อมีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิก แลวแตกรณีมาประชุมไมนอ ยกวา หนึ่งใน
สิบของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาสามสิบคน ก็ใหถือวาเปนองค
ประชุม
มาตรา ๕๙ สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนน
เสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด การวินิจฉัยชี้ขาด
ของที่ประชุมใหญใหถือเสียงขางมาก เวนแตในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสาม
ของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกซึ่งมาประชุม
(๑) การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
(๒) การควบสหกรณ
(๓) การแยกสหกรณ
(๔) การเลิกสหกรณ
(๕) การอื่นใดที่ขอบังคับกําหนดใหใชเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกหรือ
ผูแทนสมาชิกซึ่งมาประชุม
มาตรา ๖๐ ในการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ ใหจัดสรรเปนทุนสํารองไมนอย
กวารอยละสิบของกําไรสุทธิ และเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยไมเกินรอยละหา

ของกําไรสุทธิ แตตองไมเกินอัตราที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนดกําไรสุทธิ
ประจําปที่เหลือจากการจัดสรรเปนทุนสํารองและคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
ที่ประชุมใหญอาจจัดสรรไดภายใตขอบังคับ ดังตอไปนี้
(๑) จายเปนเงินปนผลตามหุน ที่ชําระแลว แตตองไมเกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
สําหรับสหกรณแตละประเภท
(๒) จายเปนเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกตามสวนธุรกิจที่สมาชิกไดทําไวกับสหกรณใน
ระหวางป
(๓) จายเปนเงินโบนัสแกกรรมการและเจาหนาที่ของสหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไร
สุทธิ
(๔) จายเปนทุนสะสมไว เพื่อดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดของสหกรณตามที่กําหนดใน
ขอบังคับ
มาตรา ๖๑ ทุนสํารองตามมาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง จะถอนจากบัญชีทุนสํารองไดเพื่อชดเชย
การขาดทุนหรือเพื่อจัดสรรเขาบัญชีเงินสํารองใหแกสหกรณใหมที่ไดจดทะเบียนแบงแยกจาก
สหกรณเดิมตามมาตรา ๑๐๐
มาตรา ๖๒ เงินของสหกรณนั้น สหกรณอาจฝากหรือลงทุนได ดังตอไปนี้
(๑) ฝากในชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอื่น
(๒) ฝากในธนาคาร หรือฝากในสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือ
ทางการเงินแกสหกรณ
(๓) ซื้อหลักทรัพยของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
(๔) ซื้อหุนของธนาคารที่วัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ
(๕) ซื้อหุนของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอื่น
(๖) ซื้อหุนของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทําใหเกิดความสะดวกหรือสงเสริมความเจริญแก
กิจการของสหกรณโดยไดรบั ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
(๗) ฝากหรือลงทุนอยางอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด
มาตรา ๖๓ ใหสหกรณที่มวี ัตถุประสงคเพื่อการขายหรือแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรที่
สมาชิกผลิตขึ้น พิจารณาซื้อหรือรวบรวมผลิตผลจากสมาชิกกอนผูอนื่
มาตรา ๖๔ ใหสหกรณจดั ทําทะเบียน ดังตอไปนี้
(๑) ทะเบียนสมาชิกซึ่งอยางนอยตองมีรายการ
(ก) ชื่อ ประเภท และที่ตงั้ สํานักงานของสหกรณ

(ข) ชื่อ สัญชาติ และที่อยูของสมาชิก
(ค) วันทีเ่ ขาเปนสมาชิก
(๒) ทะเบียนหุนซึ่งอยางนอยตองมีรายการ
(ก) ชื่อ ประเภท และที่ตงั้ สํานักงานของสหกรณ
(ข) ชื่อของสมาชิกซึ่งถือหุน มูลคาหุน จํานวนหุน และเงินคาหุน ที่ชาํ ระแลว
(ค) วันที่ถอื หุน
ใหสหกรณเก็บรักษาทะเบียนตาม (๑) และ (๒) ไวที่สํานักงานของสหกรณและให
สงสําเนาทะเบียนนัน้ แกนายทะเบียนสหกรณภายในเกาสิบวันนับแตวนั ที่จดทะเบียน ใหสหกรณ
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตอนายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวัน นับแตวนั สิ้นป
ทางบัญชีของสหกรณ
มาตรา ๖๕ ใหสหกรณจัดใหมีการทําบัญชีตามแบบและรายการที่นายทะเบียนสหกรณ
กําหนดใหถกู ตองตามความเปนจริง และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไวที่
สํานักงานสหกรณภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด เมือ่ มีเหตุตองบันทึกรายการใน
บัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณใหบันทึกรายการในวันที่เกิดเหตุนั้น สําหรับเหตุอื่นที่
ไมเกี่ยวกับกระแสเงินสด ใหบันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแตวันที่มเี หตุอันจะตอง
บันทึกรายการนั้น การลงรายการบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณโดยครบถวน
มาตรา ๖๖ ใหสหกรณจดั ทํางบดุลอยางนอยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดวาเปนรอบป
ทางบัญชีของสหกรณ งบดุลนั้นตองมีรายการแสดงสินทรัพย หนี้สิน และทุนของสหกรณ กับทั้ง
บัญชีกําไรขาดทุนตามแบบทีน่ ายทะเบียนสหกรณกําหนด งบดุลนั้นตองทําใหแลวเสร็จและใหผูสอบ
บัญชีตรวจสอบแลวนําเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญของสหกรณภายในหนึ่งรอย หาสิบวันนับ
แตวันสิน้ ปทางบัญชี
มาตรา ๖๗ ใหสหกรณจดั ทํารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณเสนอตอ
ที่ประชุมใหญในคราวที่เสนองบดุล และใหสงสําเนารายงานประจําปกบั งบดุลไปยังนายทะเบียน
สหกรณภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการประชุม
มาตรา ๖๘ ใหสหกรณเก็บรักษารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณและ
งบดุล พรอมทัง้ ขอบังคับและกฎหมายวาดวยสหกรณไวที่สํานักงานของสหกรณเพือ่ ใหสมาชิกขอ
ตรวจดูได

สวนที่ ๔
การสอบบัญชี
------------------มาตรา ๖๙ ใหนายทะเบียนสหกรณแตงตั้งผูสอบบัญชี เพื่อตรวจสอบบัญชีของสหกรณ
การตรวจสอบบัญชีนั้น ใหปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และตามระเบียบที่
นายทะเบียนสหกรณกําหนด
สวนที่ ๕
การเลิกสหกรณ
------------------มาตรา ๗๐ สหกรณยอมเลิกดวยเหตุหนึ่งเหตุใด ดังตอไปนี้
(๑) มีเหตุตามที่กําหนดในขอบังคับ
(๒) สหกรณมจี ํานวนสมาชิกนอยกวาสิบคน
(๓) ที่ประชุมใหญลงมติใหเลิก
(๔) ลมละลาย
(๕) นายทะเบียนสหกรณสั่งใหเลิกตามมาตรา ๗๑
ใหสหกรณที่เลิกตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) แจงใหนายทะเบียนสหกรณทราบภายในสิบหา
วัน นับแตวันที่เลิกใหนายทะเบียนสหกรณปดประกาศการเลิกสหกรณไวที่สํานักงานของ สหกรณที่
ทําการสหกรณอําเภอ หรือหนวยสงเสริมสหกรณ และที่วาการอําเภอหรือสํานักงานเขตแหงทองที่ที่
สหกรณนนั้ ตั้งอยู
มาตรา ๗๑ นายทะเบียนสหกรณมีอํานาจสั่งเลิกสหกรณไดเมื่อปรากฏวา
(๑) สหกรณไมเริ่มดําเนินกิจการภายในหนึ่งปนับแตวันที่จดทะเบียน หรือหยุดดําเนิน
กิจการติดตอกันเปนเวลาสองปนับแตวันทีห่ ยุดดําเนินกิจการ
(๒) สหกรณไมสงสําเนางบดุลและรายงานประจําปตอนายทะเบียนสหกรณเปนเวลา สามป
ติดตอกัน
(๓) สหกรณไมอาจดําเนินกิจการใหเปนผลดี หรือการดําเนินกิจการของสหกรณกอใหเกิด
ความเสียหายแกสหกรณ หรือประโยชนสวนรวม

มาตรา ๗๒ สหกรณที่ถูกสั่งเลิกตามมาตรา ๗๑ มีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณแหงชาติ โดยทําเปนหนังสือยื่นตอนายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวันนับแตวันทีไ่ ดรับ
คําสั่ง และใหนายทะเบียนสหกรณสงคําอุทธรณตอไปยังคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ
โดยไมชักชา คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติใหเปนที่สุด
มาตรา ๗๓ เมื่อสหกรณใดเลิกไปดวยเหตุหนึ่งเหตุใดตามที่ระบุไวในมาตรา ๗๐
ใหจดั การชําระบัญชีตามบทบัญญัติในหมวด ๔ วาดวยการชําระบัญชี
หมวด ๔
การชําระบัญชี
------------------มาตรา ๗๔ การชําระบัญชีสหกรณที่ลมละลายนั้น ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
ลมละลาย
มาตรา ๗๕ การชําระบัญชีสหกรณที่เลิกเพราะเหตุอื่น นอกจากลมละลายใหที่ประชุมใหญ
เลือกตั้งผูชําระบัญชีโดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณขึ้นทําการชําระบัญชีสหกรณ
ภายในสามสิบวัน นับแตวันที่เลิกสหกรณ หรือนับแตวันที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ
มีคําสั่งใหยกอุทธรณแลวแตกรณี ในกรณีที่ที่ประชุมใหญไมเลือกตั้งผูชําระบัญชีภายในกําหนดเวลา
ดังกลาว หรือนายทะเบียนสหกรณ ไมใหความเห็นชอบในการเลือกตัง้ ผูชําระบัญชี ใหนายทะเบียน
สหกรณตั้งผูชาํ ระบัญชีขึ้นทําการชําระบัญชีสหกรณได เมื่อนายทะเบียนสหกรณ เห็นสมควรหรือ
เมื่อสมาชิกมีจาํ นวนไมนอยกวาสองในสามของสมาชิกทั้งหมดรองขอตอนายทะเบียนสหกรณ
นายทะเบียนสหกรณจะแตงตั้งผูชําระบัญชีคนใหมแทนผูชําระบัญชี ซึ่งไดรับเลือกตัง้ หรือซึ่งไดตั้งไว
ก็ได ใหนายทะเบียนสหกรณจดทะเบียนผูชําระบัญชีซึ่งนายทะเบียน สหกรณใหความเห็นชอบตาม
วรรคหนึ่ง หรือผูชําระบัญชีซึ่งไดรับแตงตัง้ ตามวรรคสองหรือ วรรคสาม และใหปดประกาศชื่อผู
ชําระบัญชีไวที่สํานักงานของสหกรณนนั้ สํานักงานสหกรณอําเภอหรือหนวยสงเสริมสหกรณ และ
ที่วาการอําเภอหรือสํานักงานเขตแหงทองที่ที่สหกรณนนั้ ตั้งอยูภายในสิบสี่วันนับแตวันทีจ่ ด
ทะเบียนผูชําระบัญชี ผูชําระบัญชีอาจไดรบั คาตอบแทนตามที่นายทะเบียนสหกรณกาํ หนด
มาตรา ๗๖ สหกรณนั้นแมจะไดเลิกไปแลวก็ใหพึงถือวายังคงดํารงอยูต ราบเทาเวลาที่
จําเปนเพื่อการชําระบัญชี
มาตรา ๗๗ ใหผูชําระบัญชีมีหนาที่ชําระสะสางกิจการของสหกรณ จัดการชําระหนีแ้ ละ
จําหนายทรัพยสินของสหกรณนั้นใหเสร็จไป

มาตรา ๗๘ เมือ่ สหกรณเลิก ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณและเจาหนาที่ของ
สหกรณ มีหนาที่จัดการรักษาทรัพยสินทั้งหมดของสหกรณไวจนกวาผูช ําระบัญชีจะเรียกใหสงมอบผู
ชําระบัญชีจะเรียกใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณหรือเจาหนาทีข่ องสหกรณสงมอบ
ทรัพยสินตามวรรคหนึ่งพรอมดวยสมุดบัญชี เอกสาร และสิ่งอื่นเมื่อใดก็ได
มาตรา ๗๙ ภายในสามสิบวันนับแตวันทีน่ ายทะเบียนสหกรณจดทะเบียนผูชําระบัญชีให
ผูชําระบัญชีประกาศโฆษณาทางหนังสือพิมพรายวันอยางนอยสองวันติดตอกัน หรือประกาศโฆษณา
ทางอื่นวาสหกรณไดเลิก และแจงเปนหนังสือไปยังเจาหนี้ทุกคน ซึ่งมีชื่อปรากฏในสมุดบัญชี เอกสาร
ของสหกรณ หรือปรากฏจากทางอื่น เพื่อใหทราบวาสหกรณนั้นเลิก และใหเจาหนีย้ นื่ คําทวงหนี้แกผู
ชําระบัญชี
มาตรา ๘๐ ผูชําระบัญชีตองทํางบดุลของสหกรณโดยไมชักชา และใหนายทะเบียนสหกรณตั้ง
ผูสอบบัญชีเพื่อตรวจสอบงบดุลนั้น เมื่อผูสอบบัญชีรับรองงบดุลแลว ใหผูชําระบัญชีเสนองบดุลตอที่
ประชุมใหญเพื่ออนุมัติแลวเสนองบดุลนั้นตอนายทะเบียนสหกรณ ในกรณีที่การประชุมใหญไมครบ
องคประชุม ใหผูชําระบัญชีเสนองบดุลตอนายทะเบียนสหกรณเพื่ออนุมัติ
มาตรา ๘๑ ผูชําระบัญชีมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินกิจการของสหกรณเทาที่จําเปนเพื่อระวังรักษาผลประโยชนของสหกรณใน
ระหวางทีย่ ังชําระบัญชีไมเสร็จ
(๒) ดําเนินกิจการของสหกรณเทาที่จําเปนเพื่อชําระสะสางกิจการใหเสร็จไปดวยดี
(๓) เรียกประชุมใหญ
(๔) ดําเนินการทั้งปวงเกีย่ วกับคดีแพงหรือคดีอาญา และประนีประนอมยอมความในเรื่อง
ใด ๆ ในนามของสหกรณ
(๕) จําหนายทรัพยสินของสหกรณ
(๖) เรียกใหสมาชิกหรือทายาทของสมาชิกผูตายชําระคาหุนที่ยังชําระไมครบมูลคาของหุน
ทั้งหมด
(๗) รองขอตอศาลเพื่อสั่งใหสหกรณลมละลายในกรณีที่เงินคาหุนหรือเงินลงทุนไดใชเสร็จ
แลวแตทรัพยสินก็ยังไมเพียงพอแกการชําระหนี้สิน
(๘) ดําเนินการอยางอื่นเทาที่จําเปนเพื่อใหการชําระบัญชีเสร็จสิ้น
มาตรา ๘๒ ขอจํากัดอํานาจของผูชําระบัญชีอยางใด ๆ หามมิใหยกขึน้ เปนขอตอสู
บุคคลภายนอกผูกระทําการโดยสุจริต
มาตรา ๘๓ คาธรรมเนียม คาภาระติดพัน และคาใชจายที่ตองเสียตามสมควรในการชําระบัญชีนั้น
ผูชําระบัญชีตองจัดการชําระกอนหนี้รายอื่น

มาตรา ๘๔ ถาเจาหนี้คนใดมิไดทวงถามใหชําระหนี้ ผูชําระบัญชีตองวางเงินสําหรับจํานวน
หนี้นั้นไวตอนายทะเบียนสหกรณเพื่อประโยชนแกเจาหนี้ และใหผูชําระบัญชีมีหนังสือ แจงการที่ได
วางเงินไปยังเจาหนี้โดยไมชกั ชา ถาเจาหนีไ้ มรับเงินไปจนพนกําหนดสองปนับแตวนั ที่ผูชําระบัญชี
วางเงินไวตอนายทะเบียนสหกรณ เจาหนีย้ อมหาดสิทธิในเงินจํานวนนั้น และให นายทะเบียน
สหกรณจดั สงเปนรายไดของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยใหเสร็จภายในเวลาอันสมควร
มาตรา ๘๕ ใหผูชําระบัญชีเสนอรายงานตอนายทะเบียนสหกรณทุกระยะหกเดือนวาได
จัดการไปอยางใดบางและแสดงใหเห็นความเปนไปของบัญชีที่ชําระอยูนั้นรายงานดังกลาวนี้ใหทํา
ตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนดรายงานตามวรรคหนึ่งใหสมาชิก ทายาทของสมาชิกผูตาย
และเจาหนี้ทั้งหลายของสหกรณตรวจดูไดโดยไมตองเสียคาธรรมเนียม ถาปรากฏขอบกพรองในการ
ชําระบัญชี นายทะเบียนสหกรณมีอํานาจสั่งใหผูชําระบัญชีแกไขขอบกพรอง และรายงานตอนาย
ทะเบียนสหกรณภายในเวลาที่กําหนด
มาตรา ๘๖ เมื่อไดชําระหนีข้ องสหกรณแลว ถามีทรัพยสินเหลืออยูเทาใดใหผูชําระบัญชี
จายตามลําดับ ดังตอไปนี้
(๑) จายคืนเงินคาหุนใหแกสมาชิกไมเกินมูลคาหุนที่ชําระแลว
(๒) จายเปนเงินปนผลตามหุน ที่ชําระแลวแตตองไมเกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณกาํ หนด
ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติสําหรับสหกรณแตละประเภท
(๓) จายเปนเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกตามสวนธุรกิจที่สมาชิกไดทําไวกับสหกรณในระหวาง
ปตามที่กําหนดในขอบังคับ ถายังมีทรัพยสนิ เหลืออยูอีก ใหผูชําระบัญชีโอนใหแกสหกรณอนื่ หรือ
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ตามมติของที่ประชุมใหญ หรือดวยความเห็นชอบของนาย
ทะเบียนสหกรณในกรณีที่ไมอาจเรียกประชุมใหญไดภายในสามเดือนนับแตวันที่ชาํ ระบัญชีเสร็จ
มาตรา ๘๗ เมือ่ ไดชําระบัญชีกิจการของสหกรณเสร็จแลว ใหผูชําระบัญชีทํารายงานการ
ชําระบัญชี พรอมทั้งรายการยอของบัญชีที่ชําระนั้น แสดงวาไดดําเนินการชําระบัญชีและจัดการ
ทรัพยสินของสหกรณไปอยางใด รวมทั้งคาใชจายในการชําระบัญชี และจํานวนทรัพยสินที่จายตาม
มาตรา ๘๖ เสนอตอผูสอบบัญชี เมื่อผูสอบบัญชีตรวจสอบและรับรองบัญชีที่ชําระนัน้ แลว ใหผูชําระ
บัญชีเสนอตอนายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวันนับแตวันที่ผูสอบบัญชีรับรองบัญชีที่ชําระนั้น
เมื่อนายทะเบียนสหกรณเห็นชอบดวยแลว ใหถือวาเปนที่สุดแหงการชําระบัญชี และใหนายทะเบียน
สหกรณถอนชือ่ สหกรณออกจากทะเบียน
มาตรา ๘๘ เมื่อนายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบในการชําระบัญชีตามมาตรา ๘๗ แลว
ใหผูชาํ ระบัญชีมอบบรรดาสมุดบัญชีและเอกสารทั้งหลายของสหกรณที่ไดชําระบัญชีเสร็จแลวนัน้ แก
นายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวันนับแตวันทีน่ ายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบ

ใหนายทะเบียนสหกรณรกั ษาสมุดบัญชีและเอกสารเหลานี้ไวอกี สองป นับแตวนั ที่ถอนชื่อสหกรณ
นั้นออกจากทะเบียนสมุดบัญชีและเอกสารตามวรรคหนึง่ ใหผูมีสวนไดเสียตรวจดูไดโดยไมตองเสีย
คาธรรมเนียม
มาตรา ๘๙ ในคดีฟองเรียกหนี้สินที่สหกรณ สมาชิก หรือผูชําระบัญชีเปนลูกหนี้อยูในฐานะ
เชนนั้น หามมิใหฟองเมื่อพนกําหนดสองปนับแตวันทีน่ ายทะเบียนสหกรณถอนชื่อสหกรณออกจาก
ทะเบียน
หมวด ๕
การควบสหกรณเขากับ
------------------มาตรา ๙๐ สหกรณตั้งแตสองสหกรณอาจควบเขากันเปนสหกรณเดียวได โดยมติแหงที่
ประชุมใหญของแตละสหกรณ และตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณในการขอความ
เห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณใหสงสําเนารายงานการประชุมใหญของสหกรณที่ลงมติใหควบ
เขากันไปดวย
มาตรา ๙๑ เมื่อนายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบตามมาตรา ๙๐ แลว ใหสหกรณแจง
เปนหนังสือไปยังเจาหนี้ทั้งปวงของสหกรณเพื่อใหทราบรายการที่ประสงคจะควบสหกรณเขากัน
และขอใหเจาหนี้ผูมีขอคัดคานในการควบสหกรณเขากันนั้นสงคําคัดคานไปยังสหกรณภายใน
หกสิบวันนับแตวันทีไ่ ดรับแจง ถาไมมีเจาหนี้คัดคานภายในกําหนดเวลาดังกลาวนัน้ ใหถือวาไมมีคํา
คัดคาน ถามีเจาหนี้คัดคาน สหกรณจะควบเขากันมิได จนกวาจะไดชําระหนีแ้ ลวไดใหประกันเพื่อหนี้
รายนั้น
มาตรา ๙๒ ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณของแตละสหกรณทคี่ วบเขากันตั้งผูแทนขึ้น
สหกรณละไมเกินสามคนเพือ่ ดําเนินการจดทะเบียนตามมาตรา ๙๓
มาตรา ๙๓ สหกรณที่ตั้งขึน้ ใหมโดยควบเขากันนั้น ตองจดทะเบียนเปนสหกรณใหม โดย
ยื่นคําขอจดทะเบียนตอนายทะเบียนสหกรณตามแบบทีน่ ายทะเบียนสหกรณกําหนดในคําขอจด
ทะเบียนสหกรณใหม ตองมีผูแทนของสหกรณที่ควบเขากันลงลายมือชือ่ อยางนอยสหกรณละสองคน
ทุกสหกรณ คําขอจดทะเบียนสหกรณใหม ตองมีเอกสารดังตอไปนีย้ ื่นพรอมกับคําขอดวย
(๑) หนังสือของทุกสหกรณที่ควบเขากันนัน้ รับรองวาไดแจงไปยังเจาหนี้ทั้งปวงตามมาตรา
๙๑ วรรคหนึ่ง และไมมเี จาหนี้คัดคานภายในกําหนด หรือในกรณีที่มีเจาหนี้คัดคาน สหกรณไดชําระ
หนี้ หรือไดใหประกันเพื่อหนี้รายนั้นแลว
(๒) ขอบังคับของสหกรณใหมที่ขอจดทะเบียนสี่ฉบับ

(๓) สําเนารายงานการประชุมผูแทนของสหกรณที่ควบเขากันหนึ่งฉบับ เอกสารตาม (๒)
และ (๓) นั้น ผูแทนของสหกรณตองลงลายมือชื่อรับรองสองคน
มาตรา ๙๔ เมื่อนายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนสหกรณที่ควบเขากันเปนสหกรณใหม
แลวใหนายทะเบียนสหกรณถอนชื่อสหกรณเดิมที่ไดควบเขากันนัน้ ออกจากทะเบียน ใหผูแทนของ
สหกรณที่ควบเขากันมีอํานาจหนาทีแ่ ละสิทธิเชนเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ จนกวา
จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณตามมาตรา ๔๐
มาตรา ๙๕ สหกรณใหมนี้ยอ มไดไปทั้งทรัพยสิน หนี้สนิ สิทธิ และความรับผิดของ
สหกรณเดิมทีไ่ ดควบเขากันนั้นทั้งสิ้น
หมวด ๖
การแยกสหกรณ
------------------มาตรา ๙๖ การแยกสหกรณจะกระทํามิได แตถามีการเปลี่ยนแปลงเขตการปกครองทองที่
หรือแบงหนวยงาน หรือสถานประกอบการ จะแยกสหกรณก็ไดหากมีความจําเปนหรือมีเหตุให
ไมสะดวกแกการดําเนินงาน การแยกสหกรณตามวรรคหนึ่งจะกระทําไดโดยสมาชิกของสหกรณนนั้
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาหารอยคนลงลายมือชื่อทํา
หนังสือรองขอแยกสหกรณตอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ใหคณะกรรมการดําเนินการ สหกรณ
เรียกประชุมใหญภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคํารองขอตามวรรคสอง เพื่อพิจารณาเรื่องการ
แยกสหกรณ ถาที่ประชุมใหญไดมีมติเห็นชอบใหแยกสหกรณ ใหพจิ ารณาแบงแยกทรัพยสิน ทุน ทุน
สํารอง หนี้สิน สิทธิ และความรับผิดของสหกรณตามวิธกี ารที่นายทะเบียนสหกรณกาํ หนดการ
วินิจฉัยชี้ขาดในเรื่องตาง ๆ ของที่ประชุมใหญตามวรรคสาม ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของ
จํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกที่มาประชุม ถาคณะกรรมการดําเนินการสหกรณไมเรียกประชุม
ใหญภายในกําหนดเวลาตามวรรคสาม ใหนายทะเบียนสหกรณมีอํานาจเรียกประชุมใหญภายใน
ระยะเวลาตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๙๗ ในกรณีที่ที่ประชุมใหญไดมีมติไมเห็นชอบใหแยกสหกรณ ถาสมาชิกซึ่งลง
ลายมือชื่อ ทําหนังสือรองขอแยกสหกรณตามมาตรา ๙๖ วรรคสอง พิจารณาแลวไมเห็นดวยกับมติที่
ประชุมใหญนนั้ ใหสมาชิกดังกลาวทุกคนลงลายมือชื่อทําหนังสือถึงนายทะเบียนสหกรณภายใน
กําหนดเวลาสามสิบวัน นับแตวันทีท่ ี่ประชุมใหญลงมติเพื่อใหนายทะเบียนสหกรณพิจารณาวินิจฉัยชี้
ขาดวาสมควรแยกสหกรณหรือไม และเมื่อนายทะเบียนสหกรณวินจิ ฉัยชี้ขาดเปนอยางไรแลวใหแจง
คําวินิจฉัยใหสหกรณทราบคําวินิจฉัยของนายทะเบียนสหกรณใหเปนทีส่ ุด

มาตรา ๙๘ เมื่อที่ประชุมใหญไดมีมติเห็นชอบตามมาตรา ๙๖ หรือนายทะเบียนสหกรณ
วินิจฉัยชี้ขาดใหแยกสหกรณตามมาตรา ๙๗ แลว ใหสหกรณแจงมติทปี่ ระชุมใหญ หรือคําวินิจฉัย
ของนายทะเบียนสหกรณเปนหนังสือไปยังเจาหนี้ทั้งปวงของสหกรณ เพื่อใหทราบรายการที่
ประสงคจะแยกสหกรณ และใหเจาหนี้ผูมขี อคัดคานในการแยกสหกรณนั้นสงคําคัดคานไปยัง
สหกรณ ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรบั แจง
มาตรา ๙๙ สหกรณทจี่ ะจัดตั้งขึ้นใหมโดยการแยกจากสหกรณเดิมนัน้ ใหนําบทบัญญัติใน
หมวด ๓ สวนที่ ๑ วาดวยการจดทะเบียนสหกรณมาใชบงั คับโดยอนุโลม คําขอจดทะเบียนสหกรณ
ใหม ตองยื่นพรอมเอกสาร ดังตอไปนี้
(๑) สําเนาหนังสือรองขอแยกสหกรณ และสําเนารายงานการประชุมใหญที่ไดมีมติเห็นชอบ
ใหแยกสหกรณตามมาตรา ๙๖ วรรคสี่ หรือสําเนาหนังสือนายทะเบียนสหกรณซึ่งวินิจฉัยชี้ขาดให
แยกสหกรณตามมาตรา ๙๗ แลวแตกรณี
(๒) สําเนาหนังสือของสหกรณทุกฉบับทีแ่ จงไปยังเจาหนี้ทั้งปวงของสหกรณตามมาตรา ๙๘
(๓) หนังสือของสหกรณที่รบั รองวาไมมีเจาหนี้คัดคานภายในกําหนด หรือสําเนาคําคัดคาน
ของเจาหนี้พรอมทั้งหลักฐานที่แสดงวาสหกรณไดชําระหนีห้ รือไดใหประกันเพื่อหนี้รายนั้นแลว
มาตรา ๑๐๐ บรรดาทรัพยสิน ทุน ทุนสํารอง หนี้สิน สิทธิ และความรับผิดของสหกรณ
เดิมที่ที่ประชุมใหญไดมีมติใหแบงแยกตามมาตรา ๙๖ หรือนายทะเบียนสหกรณไดมคี ําวินิจฉัย
ชี้ขาด ใหแบงแยกตามมาตรา ๙๗ แลวแตกรณี ยอมโอนไปใหแกสหกรณใหมตั้งแตวันที่
นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียน
หมวด ๗
ชุมนุมสหกรณ
------------------มาตรา ๑๐๑ สหกรณตั้งแตหา สหกรณขึ้นไปที่ประสงคจะรวมกันดําเนินกิจการ เพื่อใหเกิด
ประโยชนตามวัตถุประสงคของสหกรณทเี่ ขารวมกันนั้น อาจรวมกันจัดตั้งเปนชุมนุมสหกรณได
ชุมนุมสหกรณใดจะมีฐานะเปนชุมนุมสหกรณระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศจะตองตั้งขึ้น
โดยมีวัตถุประสงคเพื่ออํานวยประโยชนแกบรรดาสหกรณในภูมภิ าคหรือทั่วประเทศที่เปนสหกรณ
ประเภทเดียวกัน หรือประกอบธุรกิจการผลิต การคา อุตสาหกรรม หรือบริการอยางเดียวกัน
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด
มาตรา ๑๐๒ การจัดตั้งชุมนุมสหกรณจะกระทําไดตอเมือ่ ที่ประชุมใหญของสหกรณแตละ
สหกรณไดมีมติใหเขารวมในการจัดตั้งชุมนุมสหกรณนนั้ ได

มาตรา ๑๐๓ ในการดําเนินการจัดตั้งชุมนุมสหกรณ ใหคณะกรรมการดําเนินการของแตละ
สหกรณตั้งผูแทนขึ้นสหกรณละหนึ่งคน ประกอบเปนคณะผูจัดตั้งชุมนุมสหกรณเพื่อดําเนินการจัดตั้ง
ชุมนุมสหกรณ การจัดตั้งและการจดทะเบียนชุมนุมสหกรณใหนําบทบัญญัติในหมวด ๓ วาดวย
สหกรณมาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๐๔ การขอจดทะเบียนชุมนุมสหกรณนั้น ใหคณะผูจัดตั้งชุมนุมสหกรณอยางนอย
หาคนลงลายมือชื่อยื่นคําขอตอนายทะเบียนสหกรณ
มาตรา ๑๐๕ ใหชุมนุมสหกรณที่ไดจดทะเบียนแลวเปนนิติบุคคลและเปนสหกรณตาม
พระราชบัญญัตินี้เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคใหชุมนุมสหกรณมอี ํานาจกระทําการไดตามมาตรา
๔๖ และตามทีก่ ําหนดไวในกฎกระทรวง ใหนําบทบัญญัติในหมวด ๓ หมวด ๔ หมวด ๕ และหมวด
๖ มาใชบังคับกับชุมนุมสหกรณโดยอนุโลม
มาตรา ๑๐๖ การประชุมใหญชุมนุมสหกรณใหประกอบดวยผูแ ทนสหกรณที่เปนสมาชิกของ
ชุมนุม สหกรณซึ่งคณะกรรมการดําเนินการของแตละสหกรณเลือกตั้งขึ้นสหกรณละหนึ่งคน ตามที่
กําหนดในขอบังคับของชุมนุมสหกรณ ในการประชุมตองมีผูแทนสหกรณมาประชุมไม นอยกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนผูแทนสหกรณทั้งหมดหรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคนแลวแตกรณี จึงจะเปนองคประชุม
ผูแทนสหกรณคนหนึ่งใหมเี สียงในการลงคะแนนหนึ่งเสียง หรือจะใหมีเสียงเพิ่มขึน้ ตามระบบ
สัดสวนตามทีก่ ําหนดในขอบังคับของชุมนุมสหกรณนนั้ ก็ได
มาตรา ๑๐๗ ในการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณใหที่ประชุมใหญชุมนุม
สหกรณเลือกตั้งจากผูแทนสหกรณที่เปนสมาชิกของชุมนุมสหกรณเปนกรรมการ ตามจํานวน
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับของชุมนุมสหกรณ
หมวด ๘
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
------------------มาตรา ๑๐๘ ใหมี "สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย" ประกอบดวยสมาชิกที่เปน สหกรณมี
วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมกิจการสหกรณทกุ ประเภททั่วราชอาณาจักร ใหมีความเจริญ กาวหนาอัน
มิใชเปนการหาผลกําไร หรือรายไดมาแบงปนกัน
มาตรา ๑๐๙ ใหสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยเปนนิติบุคคล
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยมีสํานักงานใหญในกรุงเทพมหานคร และจะตั้งสํานักงานสาขาขึน้
ณ ที่อื่นใดก็ได

มาตรา ๑๑๐ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย มีอํานาจกระทําการตาง ๆ ภายในขอบ
วัตถุประสงคตามที่ระบุไวในมาตรา ๑๐๘ และอํานาจเชนวานีใ้ หรวมถึง
(๑) สงเสริมและเผยแพรกิจการสหกรณ ตลอดจนทําการวิจัยและรวบรวมสถิติเกี่ยวกับ
กิจการสหกรณ
(๒) แนะนําชวยเหลือทางวิชาการแกสหกรณ และอํานวยความสะดวกในการติดตอ
ประสานงานระหวางสหกรณกับสวนราชการหรือบุคคลอื่น
(๓) ใหการศึกษาฝกอบรมวิชาการเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ
(๔) สงเสริมสัมพันธภาพระหวางสหกรณ ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ หรือสันนิบาต
สหกรณของตางประเทศ หรือองคการตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศที่มี วัตถุประสงค
ทํานองเดียวกัน
(๕) ซื้อ จัดหา จําหนาย ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง หรือทํานิติกรรมเกี่ยวกับทรัพยสินใด ๆ
(๖) สงเสริมธุรกิจการคา อุตสาหกรรม หรือบริการของสหกรณ
(๗) สนับสนุนและชวยเหลือสหกรณเพื่อแกไขอุปสรรคขอขัดของที่เกี่ยวกับกิจการของ
สหกรณซึ่งเปนการกระทําเพื่อประโยชนสวนรวม
(๘) เปนตัวแทนของสหกรณ เพื่อรักษาผลประโยชนอันพึงมีพึงไดจากการสนับสนุนของรัฐ
องคการระหวางประเทศ หรือภาคเอกชนอืน่
(๙) รวมมือกับรัฐบาลในการสงเสริมสหกรณ เพื่อใหเกิดประโยชนแกบรรดาสหกรณ
อยางแทจริง
(๑๐) ดําเนินการอื่นเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค หรือตามที่คณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณแหงชาติมอบหมาย
มาตรา ๑๑๑ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยอาจมีรายได ดังตอไปนี้
(๑) คาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
(๒) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(๓) ดอกผลที่เกิดจากทุนกลางของสหกรณไมจํากัดตามมาตรา ๘
(๔) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศให
(๕) เงินหรือทรัพยสินที่เหลือจากการชําระบัญชีสหกรณตามมาตรา ๘๔ และมาตรา ๘๖
วรรคสอง
(๖) เงินที่ไดจากการจําหนายหนังสือวิชาการ เอกสาร หรือสิ่งอื่น
(๗) เงินหรือทรัพยสินที่ไดรบั เปนคาตอบแทนในการใหบริการ

(๘) ผลประโยชนที่ไดจากทรัพยสินของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
มาตรา ๑๑๒ ใหมีคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยประกอบดวย
กรรมการ ซึ่งที่ประชุมใหญของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยเลือกตั้งจากผูแทนของ สหกรณ
จํานวนไมเกินสิบหาคน ใหคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยเลือกตั้ง
กรรมการ เปนประธานกรรมการคนหนึ่ง และรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน
ใหคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยแตงตั้งผูอาํ นวยการสันนิบาตสหกรณแหง
ประเทศไทย และใหผอู ํานวยการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยเปนเลขานุการของคณะกรรมการ
ดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๕๒ มาใชบังคับแก
คณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และผูอํานวยการสันนิบาต สหกรณแหง
ประเทศไทย โดยอนุโลม
มาตรา ๑๑๓ ใหคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย มีหนาทีบ่ ริหาร
กิจการตลอดจนมีอํานาจออกระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามวัตถุประสงคของสันนิบาตสหกรณแหง
ประเทศไทย การออกระเบียบเกีย่ วกับเรื่องดังตอไปนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมใหญของ
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยกอนจึงใชบังคับได
(๑) ระเบียบวาดวยการใชจายและการเก็บรักษาเงิน
(๒) ระเบียบวาดวยการประชุมใหญของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และ
หลักเกณฑการจัดสงผูแทนของสหกรณเขารวมประชุมใหญ
(๓) ระเบียบวาดวยการเลือกตั้ง การประชุม และการดําเนินกิจการของคณะกรรมการ
ดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
มาตรา ๑๑๔ ใหกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยอยูในตําแหนงคราว
ละสี่ป เมื่อครบวาระดังกลาวตามวรรคหนึง่ หากยังมิไดมีการเลือกตั้งกรรมการขึ้นใหม ใหกรรมการ
ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูใ นตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปจนกวากรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้ง
ใหมเขารับหนาที่กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งอีกได แตไมเกิน สองวาระติดตอกัน
มาตรา ๑๑๕ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๑๔ กรรมการ
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เปนบุคคลลมละลาย
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ

(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีส่ ุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๖) พนจากการเปนสมาชิกของสหกรณ ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ ให
คณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยเลือกตัวแทนของสหกรณ ผูอื่นเปน
กรรมการแทน และใหผูซึ่งไดรับเลือกแทนนั้นอยูใ นตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตน
แทน
มาตรา ๑๑๖ ใหคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยจัดใหมกี าร
ประชุมใหญสามัญปละหนึ่งครั้งภายในเกาสิบวันนับแตวนั สิ้นปทางบัญชีของสันนิบาตสหกรณแหง
ประเทศไทยเมื่อมีเหตุอันสมควร คณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยจะเรียก
ประชุมใหญวสิ ามัญเมื่อใดก็ได หรือเมื่อสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึง่ ในสิบของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยใหเรียก
ประชุมใหญวสิ ามัญ ในหนังสือรองขอนั้นตองระบุวาประสงคใหเรียกประชุมเพื่อการใด
ในกรณีที่สมาชิกเปนผูรองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ ใหคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาต
สหกรณแหงประเทศไทยเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวันนับแตวันทีไ่ ดรับหนังสือรองขอ
มาตรา ๑๑๗ ใหผูอํานวยการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยมีหนาทีบ่ ริหารกิจการของ
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยตามระเบียบและนโยบายที่คณะกรรมการดําเนินการสันนิบาต
สหกรณแหงประเทศไทยกําหนด และมีอํานาจบังคับบัญชาเจาหนาที่ของสันนิบาตสหกรณแหง
ประเทศไทยในสวนกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ใหผูอํานวยการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศ
ไทย เปนตัวแทนสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย เพื่อการนี้ผูอํานวยการสันนิบาตสหกรณแหง
ประเทศไทยจะมอบอํานาจใหบุคคลใดกระทํากิจการเฉพาะอยางแทนตามระเบียบทีค่ ณะกรรมการ
ดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยกําหนดก็ได
มาตรา ๑๑๘ ใหนําบทบัญญัติในหมวด ๓ สวนที่ ๔ วาดวยการสอบบัญชีมาใชบังคับแก
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยโดยอนุโลม
หมวด ๙
กลุมเกษตรกร
------------------มาตรา ๑๑๙ ในกรณีที่คณะบุคคลผูประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งรวมกันดําเนินกิจการ
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกันในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม แตยังไมอาจ
รวมกันจัดตั้งเปนสหกรณตามพระราชบัญญัตินี้ได จะจัดตั้งเปนกลุมเกษตรกรขึ้นตามหลักเกณฑและ

วิธีการที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาก็ไดพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง ใหกําหนดการดําเนินการ
ของกลุมเกษตรกร การกํากับกลุมเกษตรกร การเลิกกลุมเกษตรกร และการควบกลุมเกษตรกรเขากัน
ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมแกประเภทของกลุมเกษตรกรดวย
มาตรา ๑๒๐ กลุมเกษตรกรที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๑๑๙ ใหมีฐานะเปนนิติบุคคล
มาตรา ๑๒๑ ใหนายทะเบียนสหกรณเปนนายทะเบียนกลุมเกษตรกร และมีอํานาจหนาที่
ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติน้ี และมีรองนายทะเบียนสหกรณเปนผูชวย มีอํานาจหนาที่ตามที่
นายทะเบียนสหกรณมอบหมายใหเกษตรและสหกรณจงั หวัด เปนนายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจํา
จังหวัดที่กลุมเกษตรกรตั้งอยู และมีอํานาจหนาที่ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกาํ หนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาสําหรับกรุงเทพมหานครใหนายทะเบียนสหกรณเปนนายทะเบียนกลุม
เกษตรกรกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๑๒๒ ในกรณีที่กลุมเกษตรกร โดยมติของที่ประชุมใหญไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนสมาชิกที่มาประชุม แสดงความจํานงขอเปลี่ยนฐานะเปนสหกรณ เมื่อนายทะเบียนสหกรณ
พิจารณาเห็นวาขอบังคับของกลุมเกษตรกรมีรายการถูกตองตามมาตรา ๔๓ ใหนายทะเบียนสหกรณ รับ
จดทะเบียน และดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๒๓ เมื่อนายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนกลุม เกษตรกรเปนสหกรณให
คณะกรรมการกลุมเกษตรกรมีฐานะเปนคณะกรรมการดําเนินการสหกรณจนกวาจะมีคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ ซึ่งที่ประชุมใหญไดเลือกตั้งขึ้นใหมตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้ สหกรณตาม
วรรคหนึ่งยอมไดไปทั้งทรัพยสิน หนี้สิน สิทธิ และความรับผิดของกลุมเกษตรกรเดิม
มาตรา ๑๒๔ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนายทะเบียนกลุมเกษตรกร และ
พนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนกลุมเกษตรกรมอบหมายมีอํานาจเขาไปตรวจสอบในสํานักงานของ
กลุมเกษตรกรในเวลาทํางานของกลุมเกษตรกร ใหผูซึ่งเกีย่ วของอํานวยความสะดวก ชวยเหลือ และ
ใหคําชี้แจงแกผูเขาไปตรวจสอบตามสมควรใหผูเขาไปตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง แสดงบัตรประจําตัว
ตอผูซึ่งเกี่ยวของบัตรประจําตัวตามวรรคสอง ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๑๒๕ ในคดีฟองเรียกหนี้ทกี่ ลุมเกษตรกร สมาชิก หรือผูชําระบัญชีเปนลูกหนี้อยูใน
ฐานะเชนนั้น หามมิใหฟองเมื่อพนกําหนดสองปนับแตวนั ที่นายทะเบียนกลุมเกษตรกรถอนชื่อกลุม
เกษตรกรออกจากทะเบียน
มาตรา ๑๒๖ ถากลุมเกษตรกรเกี่ยวของในกิจการใดที่กฎหมายกําหนดใหจดทะเบียนสําหรับ
การไดมา การจําหนาย การยกขึ้นเปนขอตอสู หรือการยึดหนวง ซึ่งกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย
หรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย ในการจดทะเบียนเชนวานั้นให กลุมเกษตรกรไดรับ
ยกเวนไมตองเสียคาธรรมเนียม

มาตรา ๑๒๗ หามมิใหผใู ดใชคําวา "กลุมเกษตรกร" เปนชื่อหรือสวนหนึ่งของชื่อใน ทาง
ธุรกิจ เวนแตกลุมเกษตรกรทีไ่ ดจดทะเบียนตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๑๑๙
มาตรา ๑๒๘ ใหนายทะเบียนกลุมเกษตรกรและพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งนายทะเบียน กลุม
เกษตรกรมอบหมาย มีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหกรรมการ สมาชิกและเจาหนาที่ของกลุม
เกษตรกรมาชีแ้ จงขอเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของกลุมเกษตรกร หรือใหสงเอกสารเกี่ยวกับ การดําเนิน
กิจการ หรือรายงานการประชุมของกลุมเกษตรกร

หมวด ๑๐
บทกําหนดโทษ
------------------มาตรา ๑๒๙ ผูใดใชคําวา "สหกรณ" หรือ "กลุมเกษตรกร" ประกอบกับชื่อหรือ สวนหนึ่ง
ของชื่อในทางธุรกิจ โดยมิไดเปนสหกรณ หรือกลุมเกษตรกรที่ไดจดทะเบียนตาม พระราชบัญญัติ
นี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมืน่ บาท หรือ ทั้งจําทั้งปรับ และ
ปรับอีกตั้งแตวันละหารอยถึงหนึ่งพันบาทจนกวาจะไดเลิกใช
มาตรา ๑๓๐ ผูใดไมมาชีแ้ จงขอเท็จจริงหรือไมสงเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงาน หรือ
รายงานการประชุมของสหกรณหรือชุมนุมสหกรณตามคําสั่งของนายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียน
สหกรณผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมายซึ่ง
สั่งการตามมาตรา ๑๗ หรือไมมาชี้แจงขอเท็จจริง หรือไมสงเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงาน หรือ
รายงานประชุมของกลุมเกษตรกรตามคําสั่งของนายทะเบียนกลุมเกษตรกร หรือพนักงาน เจาหนาที่
ซึ่งนายทะเบียนกลุมเกษตรกรมอบหมายตามมาตรา ๑๒๘ แลวแตกรณี ตองระวางโทษปรับไมเกิน
หนึ่งหมืน่ บาท
มาตรา ๑๓๑ ผูใดขัดขวาง หรือไมใหคําชี้แจงแกนายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียน
สหกรณผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ
มอบหมายตามมาตรา ๑๘ หรือขัดขวางหรือไมใหคําชี้แจงแกนายทะเบียน กลุมเกษตรกรหรือ
พนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนกลุมเกษตรกรมอบหมายตามมาตรา ๑๒๔ ตองระวางโทษ ปรับไม
เกินหนึ่งหมืน่ บาท
มาตรา ๑๓๒ ผูใดฝาฝนไมจดั การรักษาทรัพยสินของสหกรณ หรือไมสงมอบทรัพยสิน สมุด
บัญชีเอกสารและสิ่งอื่นของสหกรณใหแกผูชําระบัญชีตามมาตรา ๗๘ ตองระวางโทษปรับ ไมเกิน
หนึ่งหมืน่ บาท

มาตรา ๑๓๓ ผูใดฝาฝนไมแกไขขอบกพรองตามที่นายทะเบียนสหกรณสั่งการตาม มาตรา
๒๒(๑) ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
บทเฉพาะกาล
------------------มาตรา ๑๓๔ ใหถือวาบรรดาสหกรณจํากัด ชุมนุมสหกรณ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศ
ไทย และกลุมเกษตรกรตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.๒๕๑๑ ที่มีอยูในวันทีพ่ ระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับเปนสหกรณ ชุมนุมสหกรณ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และกลุมเกษตรกร ตาม
พระราชบัญญัตินี้ใหโอนเงินทุนหมุนเวียนสงเสริมการสหกรณมาเปนของกองทุนพัฒนาสหกรณตาม
มาตรา ๒๗
มาตรา ๑๓๕ ชุมนุมสหกรณที่มีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ แตมีจํานวนสหกรณ
เปนสมาชิกต่ํากวาอัตราที่กําหนดไวในมาตรา ๑๐๑ ใหเปนชุมนุมสหกรณตอไปได
มาตรา ๑๓๖ ขอบังคับของสหกรณทใี่ ชบังคับอยูในวันทีพ่ ระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ยังคงใช
บังคับตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ คงดํารง
ตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระตามที่กาํ หนดไวในขอบังคับของสหกรณนั้น โดยให ถือวาเปน
การดํารงตําแหนงในวาระแรก
มาตรา ๑๓๗ สหกรณไมจํากัดตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.๒๕๑๑ ที่มีอยูในวันที่
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.๒๕๑๑ ที่มีอยูในวันทีพ่ ระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ถาประสงคจะจัดตั้ง
เปนสหกรณตามพระราชบัญญัตินี้ตองยื่นคําขอจดทะเบียนตามหมวด ๓ สวนที่ ๑ วาดวยการจัดตั้ง
และการจดทะเบียนสหกรณภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ถาไมมีการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ใหนายทะเบียนสหกรณสั่งเลิกสหกรณไมจํากัดนั้น และตั้ง ผู
ชําระบัญชีขึ้นทําการชําระบัญชี โดยใหนําบทบัญญัติในหมวด ๔ วาดวยการชําระบัญชีมาใช
บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๓๘ ใหบรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งที่
อออกตามกฎหมายวาดวยสหกรณ ที่ใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ยังคงใชบังคับ
ตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะมีพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง
ประกาศระเบียบ หรือคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
นายชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยทีพ่ ระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.
2511 ไดใชบงั คับมาเปนเวลานานแลว ทําใหมีบทบัญญัติหลายประการไมเอื้อประโยชน ตอการ
พัฒนาการสหกรณใหทันตอสภาพการแขงขันกับระบบธุรกิจในปจจุบนั ประกอบกับ
พระราชบัญญัติดังกลาวไดรวมบทบัญญัติเกี่ยวกับกลุมเกษตรกร ซึ่งสมควรปรับปรุงใหเหมาะสม
ยิ่งขึ้นเชนเดียวกัน ดังนั้น จึงเห็นสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยสหกรณที่ใชบังคับอยูเดิมทั้งฉบับ
โดยจัดระบบสหกรณใหสหกรณมีชนิดเดียวคือสหกรณที่สมาชิกมีความรับผิดจํากัดเทาจํานวนหุน ที่
ถือ เพื่อใหสหกรณพัฒนาไปดวยความมั่นคง ในดานการกํากับและสงเสริมกิจการสหกรณ ได
กําหนดใหมีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติขึ้น เพื่อทําหนาที่เสนอความเห็นตอ รัฐบาล
เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางในการสงเสริมและพัฒนาสหกรณ จัดใหมีกองทุนเพื่อพัฒนา สหกรณ
เพื่อใหความชวยเหลือดานการเงินแกบรรดาสหกรณ ปรับปรุงองคประกอบและวาระการ ดํารง
ตําแหนงของคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย นอกจากนี้ ได
ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับกลุมเกษตรกร เพื่อใหมีการพัฒนาไปสูการจัดตั้งสหกรณอยางเปน ระบบ
ตลอดจนปรับปรุงบทกําหนดโทษใหเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
เปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2511
----------------พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 บัญญัติขึ้นโดยอาศัยพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2511
เปนแนวทางใน 5 ประการ คือ
1. บทบัญญัติในสวนที่ไมจําเปนแลวตัดออกไป
2. บทบัญญัติที่ยังใชไดดีอยูน ํากลับมาไวเหมือนเดิมโดยไมแกไข
3. บทบัญญัติที่บัญญัติขึ้นใหมซึ่งไมเคยมีในกฎหมายเดิม
4. บทบัญญัติเดิมแตไดปรับปรุงเพิ่มเติมใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
5. บทเฉพาะกาลของกฎหมาย

หลักกฎหมายสําคัญตามแนวทาง 5 ประการ ดังกลาวมีดงั นี้
1. บทบัญญัติที่ตัดออก ไดแก บทบัญญัติในสวนทีว่ าสหกรณไมจํากัดออกทั้งหมด ตั้งแต
มาตรา 54 ถึงมาตรา 69 เพราะในทศวรรษที่ผานมาไมมีประชาชนขอจดทะเบียนสหกรณ
ชนิดไมจํากัด และสหกรณชนิดไมจํากัด ก็จดทะเบียนเปลี่ยนเปนสหกรณชนิดจํากัดไป
หมดแลว บทบัญญัติสวนที่วาดวยสหกรณชนิดไมจํากัดจึงหมดความจําเปนไปแลว ยกเวน
เพียงเรื่องเดียวคือ ทุนกลางของบรรดาสหกรณไมจํากัดสินใชมีเงินเหลืออยูประมาณ 40 ลาน
จึงบัญญัติคงทุนกลางไวอกี
2.บทบัญญัติที่นํากลับมาไวเหมือนเดิม นํามาบัญญัติไวเหมือนเดิมโดยไมมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น ไดแก
2.1 หลักเกณฑการวินจิ ฉัยการจดทะเบียนสหกรณของนายทะเบียนสหกรณ
2.2 รายการทีต่ องมีในขอบังคับ
2.3 การดําเนินงานในเรื่องที่วาดวยวงเงินกูยืม การรับเงินอุดหนุน การประชุมใหญ
สามัญ การประชุมใหญวิสามัญ
2.4 การตรวจการสหกรณ
2.5 การจัดทําทะเบียนหุน และสมาชิก
2.6 การจัดทํางบดุล การอนุมัติและการจัดทํารายงานกิจการประจําป
2.7 การดําเนินงานภายหลังเลิกสหกรณ
2.8 การควบสหกรณเขากัน
2.9 การชําระบัญชีหลังสหกรณเลิก
3. บทบัญญัติที่เพิ่มขึ้นใหมของเดิมไมเคยมี ไดแก
3.1 คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ เพื่อทําหนาที่ของดานการกําหนดนโยบาย
สงเสริม สนับสนุน และการคุมครองสหกรณ
3.2 กองทุนพัฒนาสหกรณ (กสพ.) เพื่อใหสหกรณมแี หลงเงินทุนทีม่ ีขนาดใหญ
สหกรณสามารถกูเงินไปดําเนินกิจการไดกวางขวางมากขึ้น เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการสหกรณ
กฎหมายใหมใหนํามารวมไวในกองทุนนี้ดว ย
3.3 ใหสหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลอง
3.4 กรณีมีปญหาเกีย่ วกับการใชขอบังคับอาจขอใหนายทะเบียนสหกรณตีความได
และสหกรณตอ งปฏิบัติตามคําวินิจฉัยนั้น

3.5 การมีสมาชิกสมทบในสหกรณ โดยนายทะเบียนสหกรณกําหนดประเภท
สหกรณที่สามารถรับสมาชิกสมทบ
3.6 กําหนดจํานวนกรรมการสหกรณทุกประเภท และกรรมการชุมนุมสหกรณมไี ด
ไมเกิน 15 คน
3.7 กําหนดคุณสมบัติการเปนกรรมการและผูจัดการสหกรณ
3.8 กําหนดวาระการเปนกรรมการสหกรณไดไมเกิน 2 วาระ ติดตอกัน
วาระละไมเกิน 2 ป
3.9 กําหนดระยะเวลาใหสหกรณนํารายการที่เกิดขึ้นเกี่ยวของกับเงินสดหรือไม
เกี่ยวกับเงินสดใหแลวเสร็จภายใน 1 วัน หรือ 3 วัน
3.10 ใหผูตรวจการสหกรณ หรือเจาพนักงานเจาหนาที่เขาไปดําเนินการใน
สหกรณได กรณีสหกรณตั้งใหมหรือสหกรณขาดทุนติดตอกันเกิน 2 ป
3.11ใหมกี ารแยกสหกรณได และแบงทุนสํารองจากสหกรณเดิมได
3.12 กําหนดระดับชุมนุมสหกรณเปนชุมนุมสหกรณระดับภูมิภาค และระดับประเทศ
4. บทบัญญัติที่แกไขเพิ่มเติมจากของเดิม ไดแก
กฎหมายเกา
1. การยื่นขอจดทะเบียนจัดตัง้ สหกรณ กําหนดเปน 2 เรื่อง คือ
ก. กําหนดหนาที่ใหคณะผูจดั ตั้งสหกรณ ตองดําเนินการเลือกประเภทสหกรณ
ทําแผนดําเนินการเกี่ยวกับธุรกิจ ทําบัญชีรายชื่อผูจะเปนสมาชิกและจํานวนหุน
ที่จะถือ รางขอบังคับเสนอที่ประชุม
ข. การยื่นคําขอจดทะเบียนเอกสารประกอบดวย สําเนารายงานการประชุมที่มติ
เลือกคณะผูจดั ตั้ง แผนดําเนินงานเกีย่ วกับธุรกิจ รายชื่อผูเปนสมาชิกและจํานวน
การการถือหุน ขอบังคับ
2. การดําเนินธุรกิจของสหกรณ กําหนดวา "ดําเนินธุรกิจ การผลิต การคา การบริการและการ
อุตสาหกรรมเพื่อประโยชนของสมาชิก" ซึ่งมีความชัดเจนและทําไดกวางขวางกวาเดิม
3. การใชเงินของสหกรณกําหนดใหฝากในธนาคารไดทกุ แหงไมตองขอความเห็นชอบ และ
นอกจากจะซื้อพันธบัตรของรัฐบาลแลว ยังซื้อตราสารอื่นของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจดวย
นอกจากนี้ยังสามารถฝากหรือลงทุนในกิจการที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนดได
ดวย

4. การเลือกตั้งคณะกรรมการ กําหนดวา "ในสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
ประกอบดวยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกไมเกินสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ
เลือกตั้งจากสมาชิก"
5. การมีผูตรวจกิจการสหกรณกําหนดใหสหกรณทกุ สหกรณตองมีผูตรวจสอบกิจการซึ่งทื่
ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอกตามจํานวนทีน่ ายทะเบียนสหกรณกําหนด ทั้งนี้
เพื่อไมใหสหกรณมีผูตรวจสอบกิจการสหกรณมากเกินความจําเปนทําใหสิ้นเปลืองคาใชจาย
6. ผูแทนสมาชิกในการประชุมใหญกําหนดใหสหกรณสามารถประชุมใหญโดยผูแ ทนไดวา
สหกรณมีสมาชิกกวา 500 คน แตผูแทนสมาชิกจะมีจํานวนต่ํากวา 100 คน ไมได ทั้งนี้เพื่อไมใหองค
ประชุมมีขนาดเล็กโดยไมมขี อบเขตจํากัด
7. การประชุมใหญสามัญ กําหนดใหสหกรณตองประชุมใหญสามัญประจําป 1 ครั้ง ภายใน
150 วัน นับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณนั้น
8. การสงสําเนาทะเบียนหุน และทะเบียนสมาชิก กําหนดใหสหกรณตอ งสงสําเนาทะเบียน
หุนและทะเบียนสมาชิกภายใน 30 วัน นับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ ทั้งนี้เพื่อลดภาระของ
สหกรณใหปฏิบัติงานไดสะดวกขึน้
9. การเพิกถอนมติที่ประชุม กําหนดใหนายทะเบียนสหกรณหรือรองนายทะเบียนสหกรณ
เพิกถอนหรือยับยั้งมติของที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมใหญของสหกรณจํานวนนั้นฝาฝน
กฎหมายขอบังคับระเบียบของสหกรณ ทั้งนี้เพื่อไมใหสหกรณเกิดความเสียหาย
เพราะมีมติที่ไมชอบ
10. การแกไขขอบกพรองของสหกรณ ตัดอํานาจผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญชีกรณีสั่งให
สหกรณแกไขขอบกพรองแตกําหนดใหนายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ ใชดุลยพินจิ
สี่งใหแกไขขอบกพรองหรือไมก็ไดกอนทีน่ ายทะเบียนสหกรณหรือรองนายทะเบียนสหกรณจะสั่งให
คณะกรรมการพนจากตําแหนงทั้งคณะหรือรายตัว ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความรวดเร็วในการแกไขความ
เสียหายทีจ่ ะเกิดกับสหกรณเพราะวาเรื่องเมื่อคณะกรรมการทําใหเกิดความเสียหายแลวไมอาจแกไข
กลับคืนใหเหมือนเดิมได
11. การบํารุงสันนิบาตสหกรณ กําหนดไวเปนหนาที่ของสหกรณตองชําระ โดยไมตอ งอาศัย
อํานาจที่ประชุมใหญโดยตองชําระไมเกินรอยละ 5 ของกําไรสุทธิแตอัตราจะเปนเทาใดเปนอํานาจ
ของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติเปนผูกําหนด ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการ แกไข
เปลี่ยนแปลงอัตราที่ไมตองออกเปนกฎกระทรวงซึ่งลาชาไมทันการ

12. การใชทุนสํารอง กําหนดใหสหกรณกองทุนสํารองไดเพื่อชดเชยการขาดทุนหรือ
จัดการชําระบัญชีทุนสํารองใหแกสหกรณที่แยกไป ทั้งนีเ้ พื่อใหเกิดความเปนธรรมที่สหกรณที่แยก
ตัวไปควรมีทรัพยสินเปนของตนเองดวย
13. การเลิกสหกรณ กําหนดเพิ่มเติมสาเหตุของการสั่งเลิกสหกรณไดอีกหนึ่งสาเหตุ คือ
สหกรณไมสงสําเนางบดุลและรายงานประจําปตอนายทะเบียนสหกรณเปนเวลา 3 ป ติดตอกัน
ทั้งนี้เพื่อใหสหกรณจัดทําบัญชีใหถูกตองเรียบรอยเปนประจํา และปองกันความเสียหายอันเกิดจาก
การปฎิบัติหนาที่โดยไมชอบของพนักงานสหกรณหรือกรรมการของสหกรณ
14. การจดทะเบียนจัดตั้งชุมนุมสหกรณ กําหนดใหจดทะเบียนชุมนุมสหกรณไดเมือ่ มี
สหกรณตั้งแต 5 สหกรณ ใหรวมกันขอจัดตั้งทําใหชุมนุมสหกรณมสี มาชิกขั้นต่ํามากขึ้นเทากับอัตรา
การถือหุนไมเกิน1 ใน 5 ของหุนชุมนุมสหกรณทั้งหมด
15. การอุทธรณคําสั่ง กําหนดใหคําสั่งนายทะเบียนสหกรณทุกคําสั่งอุทธรณไดตอ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ
กฎหมายใหม
กําหนดวาในมาตรา 12 วา "การขอจดทะเบียนสหกรณจํากัดใหผูซึ่งจะเปนสมาชิก
ของสหกรณจาํ กัด เลือกตั้งคณะผูจดั ตั้งสหกรณจํากัดขึ้นไมนอยกวาสิบคนเพื่อลงลายมือชื่อยื่นคําขอ
จดทะเบียนตอนายทะเบียนสหกรณพรอมกับบัญชีรายชื่อของผูซึ่งจะเปนสมาชิกของสหกรณจํากัด
ทั้งหมดและรายการยืน่ ตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณกาํ หนด และสําเนารายงานการประชุมของผู
ซึ่งจะเปนสมาชิกสหกรณจํากัดหนึ่งฉบับ และขอบังคับสองฉบับ" กําหนดวา "ดําเนินธุรกิจและการคา
เพื่อประโยชนของสมาชิก" กําหนดใหฝากเงินไดแกเฉพาะธนาคารที่มีวตั ถุประสงคในความชวยเหลือ
ทางการเงินแกสหกรณ (ธกส.) หรือในธนาคารออมสิน ถาฝากกับธนาคารอื่นตองไดรบั ความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณกอน นอกจากนีใ้ หซอื้ หลักทรัพยและพันธบัตรของ รัฐบาล
กําหนดวา "ใหมีคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณจํากัดคณะหนึ่งประกอบดวยกรรมการซึ่งที่
ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก" กําหนดวาเพียงวา "สหกรณจํากัดอาจมีผูตรวจสอบสหกรณคนหนึง่
หรือหลายคนซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก" กําหนดเพียงวา "สหกรณจํากัด
ใดมีสมาชิกเกินกวารอยคนจะกําหนดในขอบังคับใหมีการประชุมใหญประกอบดวยผูแทนสมาชิก"
กําหนดไววา "การประชุมใหญสามัญครั้งตอไปใหคณะกรรมการเรียกประชุม อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ภายในหนึ่งรอยหาสินวันนับแตวันสิน้ ปทางบัญชีของสหกรณนั้น" กําหนดวา "เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
รายการทะเบียนสหกรณหรือทะเบียนหุน ใหแจงการเปลี่ยนแปลงตอนายทะเบียนสหกรณภายในเกา
สิบวันนับแตวนั ที่มีการเปลี่ยนแปลง" กําหนดใหนายทะเบียนสหกรณเพิกถอนมติไดเฉพาะมติที่

ประชุมใหญของสหกรณฝาฝนกับกฎหมายและขอบังคับของสหกรณ กําหนดใหผูตรวจการสหกรณ
หรือผูสอบบัญชีตองสงให คณะกรรมการดําเนินการแกไขขอบกพรองหรือการปฏิบัติที่ทําให
สหกรณเกิดความเสียหาย หรือเพื่อประโยชนแกสมาชิกภายใน 30 วันกอน ถาไมแกไขจึงรายงานให
นายทะเบียนสหกรณสงใหคณะกรรมการพนจากตําแหนงทั้งคณะหรือรายตัวไดกําหนดใหสหกรณตอง
ชําระคาบํารุงสันนิบาติ สหกรณแหงประเทศไทยไมเกิน รอยละ 5 ของกําไรสุทธิ แตจะเปนอัตรา
เทาใดใหกําหนดใน กฎกระทรวงกําหนดไววา เงินสํารองจะถอนจากบัญชีเงินสํารองไดเพื่อการ
ชดเชยการขาดทุนเทานั้น กําหนดเพียง 3 กรณีเทานั้นที่อาจถูกนายทะเบียนสหกรณสั่งใหเลิกไดคือ
เมื่อสมาชิกเกินกวากึ่งหนึ่งรองขอใหสั่งเลิก สหกรณไมดําเนินธุรกิจในระยะเวลากําหนดหนึ่งปหรือ
สองป แลวแตกรณี และสหกรณไมอาจดําเนินกิจการใหเปนผลดีกําหนดใหมีสหกรณ 3 สหกรณ ขึ้น
ไปรวมกันจัดตั้งชุมนุมสหกรณไดกําหนดเพียงคําสั่งไมรับจดทะเบียนสหกรณและการสั่งเลิกสหกรณ
เทานั้นที่สามารถอุทธรณคําสั่งไดตอรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและมหกรรม
5. บทเฉพาะกาลของกฎหมาย
การมีบทเฉพาะกาลการของกฎหมายก็เพื่อใหรอยตอกฎหมายเดิมกับกฎหมายเกาเชื่อม ตอ
กันโดยไมมีขอ ขัดของในทางปฏิบัติ กลาวคือสถานภาพขององคการและการปฏิบัติหนาที่ของ
ผูแทนนิติบุคคลเปนไปดวยความเรียบรอย หลักในบทเฉพาะการของพระราชบัญญัติสหกรณ
พ.ศ.2542 ไดกําหนดไวดังนี้
5.1 สถานภาพความเปนนิตบิ ุคคลของสหกรณจํากัด ชุมนุมสหกรณสนั นิบาตสหกรณ
แหงประเทศไทย กลุมเกษตรกร ยังสถานภาพเดิมทุกประการ แมชุมนุมสหกรณที่มสี มาชิก
ไมถึง 5 สหกรณ ก็ยังดําเนินชุมนุมสหกรณตอไป
5.2 ขอบังคับของสหกรณยงั คงใชเปนขอบังคับตอไป เทาที่ไมขัดหรือแยงกับ
พระราชบัญญัติใหม
5.3 คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ ที่มีอยูกอนพระราชบัญญัติสหกรณใหม
ใชบังคับดําเนินการตอไปจนกวาจะครบวาระตามที่กําหนดในขอบังคับ
5.4 สหกรณชนิดไมจํากัดถามีตองจดทะเบียนสหกรณเปลี่ยนชนิดเปนสหกรณจํากัด
ภายใน 180 วัน นับแตพระราชบัญญัติสหกรณใหมมีผลใชบังคับ
5.5 พระราชกฤษฎี กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งที่ออกโดยอาศัย
พระราชบัญญัติสหกรณเดิม ยังคงใชไดตอไปจนกวาจะมีการแกไข

