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พระราชบัญญัต ิ
สหกรณ 
พ.ศ. ๒๕๑๑ 

-------------- 
            ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
      ใหไว ณ วันที ่๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๑ 
     เปนปที ่๒๓ ในรัชกาลปจจุบัน 
 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด 
เกลา ฯ ใหประกาศวา 
  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยสหกรณ 
  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนํา 
และยินยอมของสภารางรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังตอไปนี ้
 
  มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๑๑" 
 
  มาตรา ๒*  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราช 
กิจจานุเบกษาเปนตนไป 
  *[รก.๒๕๑๑/๕๕/๑พ/๑๙ มิถุนายน ๒๕๑๑] 
 
  มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
  (๑) พระราชบัญญัติสหกรณ พุทธศักราช ๒๔๗๑ 
  (๒) พระราชบัญญัติสหกรณแกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๖ 
  (๓) พระราชบัญญัติสหกรณแกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
  (๔) พระราชบัญญัติสหกรณแกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉบับที่ ๒) 
 
  มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี ้
  "สหกรณ" หมายความวา  คณะบุคคลซึ่งรวมกันดําเนินกิจการเพื่อ 
ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และไดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี ้
  "สมาชิก" หมายความวา  สมาชิกของสหกรณจํากัดหรือสหกรณไมจํากัด 
  "คณะกรรมการ" หมายความวา  คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณจํากัด 
หรือสหกรณไมจํากัด คณะกรรมการดําเนินการของชุมนุมสหกรณในกรณีชุมนุมสหกรณ หรือคณะ 
กรรมการดําเนินการของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยในกรณีสันนิบาตสหกรณแหงประเทศ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  
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ไทย แลวแตกรณี 
  "ขอบังคับ" หมายความวา  ขอบังคับของสหกรณจํากัดหรือสหกรณไมจํากัด 
  "พนักงานเจาหนาท่ี" หมายความวา  ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม 
พระราชบัญญัตินี ้
  "รัฐมนตร"ี หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
  มาตรา ๕*  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ รักษาการตาม 
พระราชบัญญัตินี ้และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ี และออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการ 
ตามพระราชบัญญัตินี ้
   กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
  *[มาตรา ๕  แกไขโดยพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๒๔] 
 
  มาตรา ๖*  ใหรัฐมนตรีแตงตั้งขาราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ซึ่งมีตําแหนงไมต่ํากวาอธิบดีหรือเทียบเทาหนึ่งคนเปนนายทะเบียนสหกรณ มีอํานาจหนาท่ีตามท่ี 
บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ และขาราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งมีตําแหนง 
ไมต่ํากวาหัวหนากอง หรือเทียบเทาคนหน่ึงหรือหลายคน เปนรองนายทะเบียนสหกรณมีอํานาจ 
หนาที่ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่นายทะเบียนสหกรณมอบหมาย 
  การแตงตั้งตามวรรคหนึ่งใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  *[มาตรา ๖  แกไขโดยพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๒๔] 
 
  มาตรา ๗  สหกรณมีสองชนิด 
  (๑) สหกรณจํากดั คือสหกรณซึ่งสมาชิกมีความรับผิดจํากัดเพียงไมเกินจํานวน 
เงินคาหุนที่ยังสงใชไมครบมูลคาหุนที่ตนถือ 
  (๒) สหกรณไมจํากัด คือสหกรณซึ่งสมาชิกทุกคนมีความรับผิดรวมกันเพื่อหนี้ 
ทั้งปวงของสหกรณโดยไมจํากัด 
 
  มาตรา ๘  รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนคราว ๆ วา จะรับ 
จดทะเบียนสหกรณประเภทใด ในทองที่ใดและอาชีพของผูซึ่งจะเปนสมาชิกของสหกรณ 
  ประเภทของสหกรณที่จะรับจดทะเบียนใหกําหนดโดยกฎกระทรวง 
 
  มาตรา ๙  ถาสหกรณเกี่ยวของในกิจการใดที่กฎหมายกําหนดใหจดทะเบียน 
สําหรับการไดมา การจําหนาย การยกขึ้นเปนขอตอสูหรือการยึดหนวงซึ่งกรรมสิทธิ์ใน 
อสังหาริมทรัพยหรือทรัพยสิทธิอันเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย การจดทะเบียนเชนวานั้นใหไดรับยก
เวน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ไมตองเสียคาธรรมเนียม 
 
  มาตรา ๑๐  หามมิใหผูใดนอกจากสหกรณที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ 
และสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยใชคําวาสหกรณเปนชื่อหรือสวนหนึ่งแหงชื่อในธุรกิจ 
 
     สวนท่ี ๑ 
            สหกรณจํากดั 
     ---------- 
     หมวด ๑ 
          การจดทะเบียนสหกรณจํากัด 
     ---------- 
 
  มาตรา ๑๑  คณะบุคคลซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาสิบคนจะจดทะเบียนเปน 
สหกรณจํากดั ตามมาตรา ๗ (๑) ได ตอง 
  (๑) มีกิจการรวมกันตามประเภทของสหกรณที่ขอจดทะเบียนและใน 
การดําเนินกิจการรวมกันนั้นมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกัน 
  (๒) เปนบุคคลธรรมดา บรรลุนิติภาวะ มีคุณสมบัติตามที่กําหนดในขอบังคับ 
ประกอบอาชีพตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดและสมัครใจเปนสมาชิกของสหกรณ 
  (๓) มีทุนซึ่งแบงเปนหุนมีมูลคาเทา ๆ กัน และผูซึ่งจะเปนสมาชิกแตละคนตอง 
ถือหุนอยางนอยหนึ่งหุน แตตองไมเกินหนึ่งในหาของจํานวนหุนทั้งหมด 
  (๔) มีขอบังคับถูกตองตามมาตรา ๑๔ 
 
  มาตรา ๑๒  การขอจดทะเบียนสหกรณจํากัด ใหผูซึ่งจะเปนสมาชิกของสหกรณ 
จํากัดเลือกตั้งคณะผูจัดตั้งสหกรณจํากัดขึ้นไมนอยกวาสิบคนเพื่อลงลายมือชื่อยื่นคําขอจด
ทะเบียน 
ตอนายทะเบียนสหกรณพรอมกับบัญชีรายชื่อของผูซึ่งจะเปนสมาชิกของสหกรณจํากัดทั้งหมดและ 
รายการอื่นตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด และสําเนารายงานการประชุมของผูซึ่งจะเปน 
สมาชิกของสหกรณจํากัดหนึ่งฉบับ และขอบังคับสองฉบับ 
 
  มาตรา ๑๓  นายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ หรือพนักงานเจา 
หนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมายมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหบุคคลใด ๆ ท่ีเก่ียวของ 
มาชี้แจงขอเท็จจริง หรือใหสงเอกสารมาเพื่อประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการรับจดทะเบียน 
สหกรณจํากัดได 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  มาตรา ๑๔  ขอบังคับของสหกรณจํากัดอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้ 
  (๑) ชื่อสหกรณ 
  (๒) ประเภทของสหกรณ 
  (๓) วัตถุประสงค 
  (๔) ที่ตั้งสํานักงาน 
  (๕) ทุนซึ่งแบงเปนหุน มูลคาของหุน การชําระคาหุนดวยเงินหรือทรัพยสินอื่น 
การขายและการโอนหุน ตลอดจนการจายคืนคาหุน 
  (๖) การดําเนินงาน การบัญชี และการเงินของสหกรณ 
  (๗) คุณสมบัติของสมาชิก วิธีรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ 
  (๘) การประชุมใหญ 
  (๙) การเลือกตั้ง การดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และการประชุมของ 
คณะกรรมการ 
            (๑๐) การแตงตั้ง การดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนงการกําหนดอํานาจ
หนาท่ี 
และความรับผิดชอบของผูจัดการ 
 
  มาตรา ๑๕  ภายใตบังคับมาตรา ๘ เมื่อนายทะเบียนสหกรณไดรับคําขอจด 
ทะเบียน และไดพิจารณาแลวเห็นวาคําขอจดทะเบียนถูกตองตามมาตรา ๑๑ และมีเอกสาร 
ครบถวนตามมาตรา ๑๒ และการจัดตั้งสหกรณตามที่ขอจดทะเบียนนั้นจะไมเสียหายแกระบบการ 
จัดสหกรณ ก็ใหนายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียน 
  ในกรณีที่นายทะเบียนสหกรณมีคําสั่งไมรับจดทะเบียนใหแจงคําสั่งนั้นเปน 
หนังสือไปยังผูขอจดทะเบียนโดยมิชักชา 
  ผูขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณคําสั่งไมรับจดทะเบียนตอรัฐมนตรีได โดยย่ืน 
อุทธรณตอนายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง 
  คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
 
  มาตรา ๑๖  ในการพิจารณารายการที่เกี่ยวกับคําขอหรือรายการในขอบังคับนั้น 
ถานายทะเบียนสหกรณเห็นวา รายการดังกลาวไมถูกตอง ใหนายทะเบียนสหกรณมีอํานาจส่ังใหผู 
ขอจดทะเบียนแกไขเสียใหมได 
 
  มาตรา ๑๗  เมื่อนายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนสหกรณจํากัดแลว ใหคณะ 
บุคคลซึ่งขอจดทะเบียนสหกรณ มีอํานาจหนาที่ดําเนินการเชนเดียวกับคณะกรรมการสหกรณนั้น 
จนกวาจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการตามมาตรา ๒๔ 
 
  มาตรา ๑๘  สหกรณจํากัดที่ไดจดทะเบียนแลวเปนนิติบุคคล และใหนาย 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ทะเบียนสหกรณออกใบสําคัญรับจดทะเบียนแกสหกรณจํากัดนั้น และใหถือวาผูลงชื่อขอจด 
ทะเบียนสหกรณจํากัด และผูที่มีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อตามมาตรา ๑๒ เปนสมาชิกสหกรณจํากัดนับ 
ตั้งแตวันที่นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนเปนสหกรณจํากัด 
  ในกรณีที่มีผูขอเขาเปนสมาชิกสหกรณจํากัดภายหลังที่สหกรณจํากัดไดจด 
ทะเบียนใหถือวาไดเปนสมาชิกเมื่อไดชําระคาหุนตามขอบังคับของสหกรณจํากัดแลว 
 
  มาตรา ๑๙  สหกรณจํากัดตองมีคําวา "จํากัด" เปนคําสุดทายตอชื่อของ 
สหกรณนั้น 
  มาตรา ๒๐  ในการชําระคาหุน สมาชิกจะหักกลบลบหนี้กับสหกรณจํากัดไมได 
 
     หมวด ๒ 
       การดําเนินงานของสหกรณจํากัด 
     ----------- 
 
  มาตรา ๒๑  เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามวัตถุประสงค ใหสหกรณจํากัดกระทําการ 
ดังตอไปนี้ได 
  (๑) จัดใหไดมา ซ้ือ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิครอบครอง กูหรือยืม เชา เชา
ซ้ือ 
รับโอนสิทธิการเชาหรือสิทธิการเชาซื้อ จํานองหรือจํานํา ขายหรือจําหนายดวยวิธีอื่นใด ซ่ึงทรัพย
สิน 
  (๒) ใหกู ใหยืม ใหเชา ใหเชาซ้ือ ใหสินเช่ือ โอน รับจํานองหรือรับจํานําซึ่ง
ทรพัย 
สินแกสมาชิกหรือของสมาชิก 
  (๓) ใหสหกรณอื่นกูยืมเงินโดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 
  (๔) ค้ําประกันเงินกูหรือสินเชื่อของสมาชิก รวมทั้งการค้ําประกันการใหเชาซื้อ 
หรือใหยืมทรัพยสินอ่ืนแกสมาชิก 
  (๕) รับฝากเงินประเภทออมทรัพยหรือฝากประจําจากสมาชิกไดตามระเบียบ 
ของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 
  (๖) ซื้อหุนของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแก 
สหกรณ 
  (๗) ซื้อหุนหรือหุนกูของชุมนุมสหกรณ 
  (๘) ซื้อหุนของสหกรณอื่น หรือของสถาบันซึ่งประกอบธุรกิจอันทําใหเกิดความ 
สะดวกหรือสงเสริมความเจริญแกกิจการของสหกรณ โดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน 
สหกรณ 
  (๙) ดําเนินธุรกิจและการคาเพื่อประโยชนของสมาชิก 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

             (๑๐) ใหการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัวที่ตองภัยพิบัติ
เก่ียว 
กับอาชีพ 
             (๑๑) ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก 
             (๑๒) ขอหรือรับความชวยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หนวยงานของตาง 
ประเทศหรือบุคคลอื่นใด ทั้งนี้ใหเปนไปตามนโยบายหรือแนวทางดําเนินงานตามที่นายทะเบียน 
สหกรณกําหนด 
            (๑๓) ดําเนินกิจการอยางอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดใหสําเร็จตาม 
วัตถุประสงคของสหกรณ 
 
  มาตรา ๒๒  การกูยืมเงินหรือการค้ําประกันของสหกรณจํากัด จะตองจํากัดอยู 
ภายในวงเงินซึ่งนายทะเบียนสหกรณเห็นชอบ 
  มาตรา ๒๓  การรับเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินจากทางราชการ หนวยงานของ 
ตางประเทศหรือบุคคลอื่นใด ถาการใหเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินนั้นกําหนดไวเพื่อการใดใหใช
เพื่อ 
การนั้น แตถามิไดกําหนดไว ใหจัดสรรเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินนั้นเปนเงินสํารองของสหกรณ
จํากัด 
 
  มาตรา ๒๔*  ใหมีคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณจํากัดคณะหนึ่ง 
ประกอบดวยกรรมการซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิกเปนผูดําเนินกิจการและเปนผูแทน 
สหกรณจํากดั ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพื่อการนี้คณะกรรมการจะมอบหมายให 
กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือผูจัดการทําการแทนก็ได 
  *[มาตรา ๒๔  แกไขโดยพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๒๔] 
 
  มาตรา ๒๕  สหกรณจํากัดอาจมีผูตรวจสอบกิจการคนหนึ่งหรือหลายคน ซ่ึงท่ี 
ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก เพื่อดําเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณ 
จํากัดแลวทํารายงานเสนอตอที่ประชุมใหญ 
 
  มาตรา ๒๖  สหกรณจํากัดใดที่มีสมาชิกเกินกวาหารอยคนจะกําหนดในขอ 
บังคับใหมีการประชุมใหญประกอบดวยผูแทนสมาชิกก็ได 
  วิธีการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก จํานวนผูแทนสมาชิก และการดํารงตําแหนงใหเปน 
ไปตามที่กําหนดในขอบังคับ 
 
  มาตรา ๒๗  ใหคณะผูจัดตั้งสหกรณจํากัดนัดสมาชิกมาประชุมกันเปนการ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ประชุมใหญสามัญครั้งแรกภายในเกาสิบวันนับแตวันที่จดทะเบียนสหกรณจํากัดเพื่อตั้งคณะ 
กรรมการและมอบหมายการท้ังปวงใหแกคณะกรรมการ 
  การประชุมใหญสามัญครั้งตอไป ใหคณะกรรมการเรียกประชุมอยางนอย 
ปละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณนั้น 
 
  มาตรา ๒๘  คณะกรรมการจะเรียกประชุมใหญวิสามัญเมื่อใดก็สุดแตจะเห็นสม 
ควร แตถานายทะเบียนสหกรณมีหนังสือแจงใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ หรือในกรณีที่สหกรณ 
จํากัดขาดทุนเกินกึ่งของจํานวนทุนเรือนหุนที่ชําระแลวตองเรียกประชุมใหญวิสามัญโดยมิชักชา 
  สมาชิกซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอย 
กวาหาสิบคน หรือผูแทนสมาชิกในกรณีที่มีผูแทนสมาชิกตามมาตรา ๒๖ ซึ่งมีจํานวนไมนอยกวา 
หนึ่งในหาของจํานวนผูแทนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวายี่สิบหาคนลงลายมือชื่อทําหนังสือรอง 
ขอเพื่อการใดการหนึ่งตอคณะกรรมการใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเมื่อใดก็ได 
  ในกรณีที่สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกของสหกรณจํากัดเปนผูรองขอใหเรียก 
ประชุมใหญวิสามัญ ใหคณะกรรมการเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวันนับแตวันที่รับคํา 
รองขอถาคณะกรรมการไมเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว ใหนาย 
ทะเบียนสหกรณหรือผูท่ีนายทะเบียนสหกรณมอบหมายมีอํานาจเรียกประชุมใหญวิสามัญไดภาย 
ในระยะเวลาตามท่ีเห็นสมควร 
 
  มาตรา ๒๙  การประชุมใหญของสหกรณจํากัดตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอย 
กวากึ่งจํานวนของสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน แตถาที่ประชุมใหญประกอบดวยผู 
แทนสมาชิกตองมีผูแทนสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งจํานวนของผูแทนสมาชิกทั้งหมดหรือไม 
นอยกวาหาสิบคน จึงจะเปนองคประชุม 
 
  มาตรา ๓๐  ในการประชุมใหญของสหกรณจํากัด ถาสมาชิกหรือผูแทนสมาชิก 
แลวแตกรณี มาประชุมไมครบองคประชุม ใหนัดประชุมใหญอีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วันนับแตวัน
ท่ี 
นัดประชุมครั้งแรก ในการประชุมครั้งหลังนี ้ถามิใชการประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิกรองขอให
เรียก 
ประชุมแลว เม่ือมีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิก แลวแตกรณี มาประชุมไมนอยกวาหนึ่งในสิบของ 
จํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาสิบคน ก็ใหถือเปนองคประชุม 
  สมาชิกคนหนึ่งแมจะถือหุนจํานวนเทาใดก็ตาม ใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน 
ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด การ 
วินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหญใหถือเสียงขางมาก เวนแตในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือเสียงสองใน
สาม 
ของจํานวนสมาชิกที่มาประชุม 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (๑) การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ 
  (๒) การเลิกสหกรณจํากัด 
  (๓) การอื่นใดที่ขอบังคับกําหนดใหใชเสียงสองในสามของจํานวนสมาชิกที่มา 
ประชุม 
  ในการประชุมใหญ สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกจะมอบอํานาจใหผูอื่นมาประชุม 
แทนตนไมได 
 
  มาตรา ๓๑*  ในการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณจํากัดใหจัดสรรเปน 
เงินสํารองไมนอยกวารอยละสิบของกําไรสุทธิ และเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
รอยละหาของกําไรสุทธิ แตตองไมเกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  กําไรสุทธิประจําปที่เหลือจากการจัดสรรเปนเงินสํารองและคาบํารุงสันนิบาต 
สหกรณแหงประเทศไทยแลว ที่ประชุมใหญอาจจัดสรรไดดังตอไปนี ้
  (๑) จายเปนเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลว ตามที่กําหนดในขอบังคับ แตตองไม 
เกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงสําหรับสหกรณแตละประเภท 
  (๒) จายเปนเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกตามสวนธุรกิจที่สมาชิกไดทําไวกับ 
สหกรณจํากดั ในระหวางปตามที่กําหนดในขอบังคับ 
  (๓) จายเปนเงินโบนัสแกกรรมการและเจาหนาที่ของสหกรณจํากัด ตามท่ี 
กําหนดในขอบังคับ แตไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ 
  (๔) จายเปนทุนสะสมไวเพื่อดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดของสหกรณจํากัด  
ตามที่กําหนดในขอบังคับ 
  *[มาตรา ๓๑  แกไขโดยพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๒๔] 
   
  มาตรา ๓๒  เงินสํารองตามมาตรา ๓๑ จะถอนจากบัญชีเงินสํารองไดเพื่อชด 
เชยการขาดทุนเทานั้น 
 
  มาตรา ๓๓  เงินของสหกรณจํากัดนั้น สหกรณอาจฝากหรือลงทุนไดดังตอไปนี้ 
  (๑) ฝากในธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแก 
สหกรณ หรือในธนาคารออมสินหรือชุมนุมสหกรณ 
  (๒) ฝากในสหกรณอื่น หรือในธนาคารใด ๆ ในกรณีท่ีไมมีธนาคารตาม (๑) ใน 
ทองที่นั้น โดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 
  (๓) ซื้อหลักทรัพยของรัฐบาล 
 
  มาตรา ๓๔  ใหสหกรณจํากัดซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อการขายผลิตผลการเกษตรที่ 
สมาชิกผลิตข้ึน ซื้อหรือรวบรวมผลิตผลจากสมาชิกกอนผูอื่น 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
     หมวด ๓ 
                       การควบคุมสหกรณจํากัด 
     ---------- 
 
  มาตรา ๓๕  นายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ ผูตรวจการสหกรณ 
ผูสอบบัญช ีหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย มีอํานาจออกคําสั่งเปน 
หนงัสือใหคณะกรรมการ ผูตรวจสอบกิจการ พนักงานอื่น สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกของสหกรณ 
จํากัด มาชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสหกรณจํากัด หรือใหสงเอกสารเกี่ยวกับการดําเนิน 
งานหรือรายงานการประชุมของสหกรณจํากัดได 
 
  มาตรา ๓๖  เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนายทะเบียนสหกรณ รอง 
นายทะเบียนสหกรณ ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญช ีหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียน 
สหกรณมอบหมาย มีอํานาจเขาไปตรวจสอบในสํานักงานของสหกรณจํากัด ในระหวางเวลาทํางาน 
ของสหกรณจํากัดได ใหผูซ่ึงเก่ียวของอํานวยความสะดวกหรือชวยเหลือ หรือใหคําชี้แจงแกผู
ปฏิบัต ิ
การตามสมควร 
  ใหผูปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง แสดงบัตรประจําตัวตอผูซึ่งเกี่ยวของ 
  บัตรประจําตัวตามวรรคสองใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนด 
 
  มาตรา ๓๗ ใหสหกรณจํากัดจัดทําทะเบียนดังตอไปนี ้
  (๑) ทะเบียนสมาชิกซึ่งอยางนอยตองมีรายการ 
        (ก) ชื่อ ประเภท และท่ีตั้งสํานักงานของสหกรณจํากัด 
        (ข) ชื่อ สัญชาติ และท่ีอยูของสมาชิก 
        (ค) วันที่เขาเปนสมาชิก 
  (๒) ทะเบียนหุนซึ่งอยางนอยตองมีรายการ 
        (ก) ชื่อ ประเภท และท่ีตั้งสํานักงานของสหกรณจํากัด 
        (ข) ชื่อของสมาชิกซึ่งถือหุน มูลคาหุน จํานวนหุน และเงินคาหุนที่ชําระแลว 
        (ค) วันท่ีถือหุน 
  ใหสหกรณจํากัดเก็บรักษาทะเบียนตาม (๑) และ (๒) ไวที่สํานักงานของสหกรณ 
จํากัด และใหสงสําเนาทะเบียนนั้นแกนายทะเบียนสหกรณภายในเกาสิบวันนับแตวันที่จดทะเบียน 
  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุน ใหแจงการ 
เปลี่ยนแปลงตอนายทะเบียนสหกรณภายในเกาสิบวันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    
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  มาตรา ๓๘  ใหสหกรณจํากัดจัดทํางบดุลอยางนอยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสอง 
เดือน อันจัดวาเปนรอบปทางบัญชีของสหกรณจํากัด 
  งบดุลนั้นตองมีรายการแสดงทรัพยสินและหนี้สินของสหกรณจํากัด กับท้ังบัญช ี
กําไรขาดทุนตามแบบท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนด 
  งบดุลนั้นตองทําใหแลวเสร็จและจัดใหมีผูสอบบัญชีตรวจสอบแลวนําเสนอเพื่อ 
อนุมัติในที่ประชุมใหญของสหกรณจํากัดภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญช ี
 
  มาตรา ๓๙  ใหสหกรณจํากัดจัดทํารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงาน 
ของสหกรณจํากัดเสนอตอที่ประชุมใหญในคราวที่เสนองบดุล และใหสงสําเนารายงานกับงบดุลไป 
ยังนายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการประชุม 
 
  มาตรา ๔๐  ใหสหกรณจํากัดเก็บรักษารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงาน 
ของสหกรณจํากัด งบดุล พรอมทั้งขอบังคับ และกฎหมายวาดวยสหกรณไวที่สํานักงานของส
หกรณ 
จํากัด เพื่อใหสมาชิกขอตรวจดูได 
 
  มาตรา ๔๑  ในกรณีที่มีการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ ใหสหกรณจํากัดจดทะเบียน 
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับนั้นตอนายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประชุมใหญลง 
มติ แตถานายทะเบียนสหกรณเห็นวาการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับขอใดขัดตอมาตรา ๑๑ ก็ใหนาย 
ทะเบียนสหกรณส่ังใหแกไข ถาไมแกไขก็ใหสั่งไมรับจดทะเบียนการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับขอนั้น 
  ในกรณีที่มีการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับโดยการเปลี่ยนชื่อใหสหกรณจํากัดนั้นคืน 
ใบสําคัญรับจดทะเบียนตามมาตรา ๑๘ และใหนายทะเบียนสหกรณออกใบสําคัญรับจดทะเบียน 
การเปลี่ยนชื่อใหแกสหกรณจํากัดดวย 
   การเปลี่ยนชื่อของสหกรณจํากัดนั้น ยอมไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิหรือความ 
รับผิดใด ๆ ของสหกรณจํากัด 
 
  มาตรา ๔๒  สหกรณจํากัดอาจเปลี่ยนประเภทของสหกรณไดโดยการแกไขเพิ่ม 
เติมขอบังคับ 
  เม่ือท่ีประชุมใหญไดมีมติใหเปล่ียนประเภทของสหกรณแลว ใหสหกรณจํากัด 
แจงเปนหนังสือไปยังเจาหนี้ทั้งปวงของสหกรณจํากัด และใหปดประกาศหนังสือดังกลาวไวที่สํานัก 
งานของสหกรณจํากัด ที่ทําการสหกรณและที่วาการอําเภอแหงทองที่ที่สหกรณจํากัดนั้นตั้งอยู ถา 
เจาหนี้มีขอคัดคาน ก็ใหสงคําคัดคานไปยังสหกรณจํากัดภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง 
  ถาไมมีเจาหนี้คัดคานภายในกําหนดเวลาดังกลาว ก็ใหถือวาไมมีการคัดคาน 
และสหกรณจํากัดอาจจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับตามมาตรา ๔๑ ได 
  ถามีเจาหนี้คัดคาน สหกรณจํากัดจะจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับเมื่อได 
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ชําระหนี้หรือไดใหประกันการชําระหนี้รายนั้นแลว 
  ในการขอจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับตามมาตรา ๔๑ ใหสหกรณจํากัด 
ยื่นหนังสือรับรองดวยวา ไดแจงไปยังเจาหนี้ทั้งปวงนั้นแลวไมมีผูใดคัดคานภายในเวลาที่กําหนด  
หรือในกรณีที่มีเจาหนี้คัดคาน สหกรณจํากัดไดชําระหนี้หรือไดใหประกันการชําระหนี้รายนั้นแลว 
 
  มาตรา ๔๓  ในกรณีที่กรรมการ ผูจัดการ หรือพนักงานอื่นของสหกรณจํากัดทํา 
ใหสหกรณจํากัดเสียหาย ถาสหกรณจํากัดไมรองทุกขหรือฟองคดี ใหนายทะเบียนสหกรณรอง
ทุกข 
หรือฟองคดีไดและใหพนักงานอัยการรับวาตางใหสหกรณจํากัดและใหสหกรณจํากัดชดใชคาใช 
จายที่เกี่ยวกับการรองทุกข ฟองคดีหรือการวาตางแกนายทะเบียนสหกรณหรือพนักงานอัยการ
แลว 
แตกรณ ี
 
  มาตรา ๔๔  ใหนายทะเบียนสหกรณแตงตั้งผูสอบบัญชีเพื่อตรวจสอบบัญชี 
ของสหกรณอยางนอยปละครั้ง 
  การตรวจสอบบัญชีนั้น ใหปฏิบัติตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 
และใหเสนอรายงานการสอบบัญชีตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 
 
  มาตรา ๔๕  ใหนายทะเบียนสหกรณแตงตั้งผูตรวจการสหกรณเพื่อตรวจสอบกิจ 
การและภาวะการเงินของสหกรณไดตามที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด เม่ือตรวจสอบแลวให
เสนอ 
รายงานการตรวจสอบตอนายทะเบียนสหกรณ 
 
  มาตรา ๔๖  ถาที่ประชุมใหญของสหกรณจํากัดลงมติอันเปนการฝาฝน 
กฎหมายหรือขอบังคับของสหกรณ ใหนายทะเบียนสหกรณมีอํานาจสั่งเพิกถอนมตินั้นได 
 
  มาตรา ๔๗  ในกรณีที่คณะกรรมการกระทําการไมถูกตองในการปฏิบัติหนาที ่
ของตนจนทําใหเสื่อมเสียผลประโยชนของสหกรณจํากัด หรือสมาชิก หรือสหกรณจํากัดมีขอบก 
พรองเกี่ยวกับการเงินหรือการบัญชีตามรายงานการสอบบัญชีตามมาตรา ๔๔ หรอืกิจการหรอื 
ภาวะการเงินตามรายงานการตรวจสอบตามมาตรา ๔๕ ใหนายทะเบียนสหกรณ ผูสอบบัญช ีหรอื
ผู 
ตรวจการสหกรณ แลวแตกรณี ซึ่งเปนผูรูหรือพบขอบกพรองนั้นแจงเปนหนังสือ ส่ังใหคณะ 
กรรมการดําเนินการแกไขขอบกพรองตามวิธีการที่นายทะเบียนสหกรณกําหนดใหแลวเสร็จ 
ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจง ถาไมแกไขใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมี 
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เหตุผลพอสมควรและนายทะเบียนสหกรณเห็นวายังไมสมควรจะส่ังใหเลิกสหกรณจํากัดตาม 
มาตรา ๕๑ แลว ใหนายทะเบียนสหกรณมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหปฏิบัติการดังตอไปนี้ได 
  (๑) ใหคณะกรรมการออกจากตําแหนงกรรมการทั้งคณะหรือใหกรรมการซึ่ง 
เกี่ยวของกับการนั้นออกจากตําแหนงกรรมการ 
  (๒) ใหระงับการปฏิบัติบางสวนที่เปนเหตุใหเกิดขอบกพรองหรือเสื่อมเสียผล 
ประโยชนของสหกรณจํากัดหรือสมาชิก 
  (๓) ใหหยุดดําเนินการชั่วคราวเพื่อปฏิบัติการแกไขขอบกพรองนั้นใหแลวเสร็จ 
ตามวิธีการภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 
 
  มาตรา ๔๘  ใหกรณีที่นายทะเบียนสหกรณสั่งใหคณะกรรมการออกจาก 
ตําแหนงกรรมการทั้งคณะ ใหนายทะเบียนสหกรณตั้งคณะกรรมการชั่วคราวขึ้นคณะหนึ่ง มีอํานาจ 
และหนาที่เชนเดียวกับคณะกรรมการและใหอยูในตําแหนงไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ 
แตงตั้ง 
  ใหคณะกรรมการชั่วคราวไดรับคาตอบแทนเชนเดียวกับที่คณะกรรมการไดรับ 
  กอนที่จะพนจากตําแหนงกรรมการใหคณะกรรมการชั่วคราวจัดใหมีการประชุม 
ใหญเพื่อเลือกตั้งกรรมการขึ้นใหมทั้งคณะตามวิธีการที่กําหนดในขอบังคับ 
 
   มาตรา ๔๙  ในกรณีที่นายทะเบียนสหกรณสั่งใหกรรมการบางคนออกจาก 
ตําแหนงกรรมการ ใหนายทะเบียนสหกรณตั้งสมาชิกเปนกรรมการแทน และใหผูซึ่งเปนกรรมการ 
ใหมนี้ดํารงตําแหนงกรรมการเทาระยะเวลาของผูซึ่งตนแทน 
 
     หมวด ๔ 
               การเลิกสหกรณจํากัด 
     ---------- 
 
  มาตรา ๕๐  สหกรณจํากัดยอมเลิกดวยเหตุหน่ึงเหตุใดดังตอไปน้ี 
  (๑) ถามีขอบังคับกําหนดใหเลิกในกรณีใด เมื่อมีกรณีนั้น 
  (๒) เมื่อสหกรณจํากัดมีจํานวนสมาชิกเหลือนอยกวาสิบคน 
  (๓) เม่ือท่ีประชุมใหญลงมติใหเลิก 
  (๔) เม่ือลมละลาย 
  (๕) เม่ือนายทะเบียนสหกรณส่ังใหเลิกตามมาตรา ๕๑ 
  ใหสหกรณจํากัดท่ีเลิกตาม (๑) (๒) (๓) หรอื (๔) แจงใหนายทะเบียนสหกรณ 
ทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่เลิกใหนายทะเบียนสหกรณปดประกาศการเลิกสหกรณนั้น และ
ให 
นําความในมาตรา ๔๒ วรรคสอง เกี่ยวกับการปดประกาศมาใชบังคับโดยอนุโลม 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
  มาตรา ๕๑  นายทะเบียนสหกรณมีอํานาจส่ังเลิกสหกรณจํากัดไดเม่ือปรากฏวา 
  (๑) สมาชิกเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดแจงเปนหนังสือตอนาย 
ทะเบียนสหกรณขอใหเลิกสหกรณจํากัดโดยแสดงเหตุผลท่ีขอใหเลิกอยางละเอียด 
  (๒) สหกรณจํากัดไมเริ่มดําเนินกิจการภายในหนึ่งปนับแตวันที่จดทะเบียน หรอื 
หยุดดําเนินกิจการติดตอกันเปนเวลาสองป นับแตวันท่ีหยุดดําเนินกิจการ 
  (๓) สหกรณจํากัดไมอาจดําเนินกิจการใหเปนผลดีหรือการดําเนินการของ 
สหกรณจํากัดกอใหเกิดความเสียหายแกสหกรณหรือประโยชนสวนรวม 
 
  มาตรา ๕๒ สหกรณจํากัดที่ถูกสั่งเลิกตามมาตรา ๕๑ (๒) หรอื (๓) มีสิทธิ 
อุทธรณตอรัฐมนตรีโดยยื่นอุทธรณตอนายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคํา
ส่ัง 
  คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
 
  มาตรา ๕๓  เม่ือสหกรณจํากัดใดเลิกไปดวยเหตุหน่ึงเหตุใดตามท่ีระบุไวใน 
มาตรา ๕๐ ใหจัดการชําระบัญชีตามบทบัญญัติในสวนที่ ๕ วาดวยการชําระบัญช ี
 
     สวนท่ี ๒ 
          สหกรณไมจํากัด 
      หมวด ๑ 
                 การจดทะเบียนสหกรณไมจํากัด การดําเนินงาน 
                            และการควบคุมสหกรณไมจํากัด 
     ---------- 
 
  มาตรา ๕๔  คณะบุคคลซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาสิบคนจะจดทะเบียนเปน 
สหกรณไมจํากัดตามมาตรา ๗ (๒) ได ตอง 
  (๑) มีกิจการรวมกันตามประเภทสหกรณท่ีขอจดทะเบียนและในการดําเนินกิจ 
การรวมกันนั้นมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกัน 
  (๒) เปนบุคคลธรรมดาบรรลุนิติภาวะมีคุณสมบัติตามที่กําหนดในขอบังคับ 
ประกอบอาชีพตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด และสมัครใจเปนสมาชิกสหกรณ 
  (๓) มีขอบังคับถูกตองตามมาตรา ๕๕ 
 
  มาตรา ๕๕  ขอบังคับสหกรณไมจํากัดอยางนอยตองมีรายการตามมาตรา ๑๔  
(๑) (๒) (๓) (๔) (๖) (๗) (๘) และ (๙) 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
  มาตรา ๕๖  ใหนําความในมาตรา ๑๒ มาใชบังคับโดยอนุโลมแกการขอจด 
ทะเบียนสหกรณไมจํากัด 
 
  มาตรา ๕๗  การรับจดทะเบียนสหกรณไมจํากัด จะกระทําไดตอเมื่อสมาชิกทุก 
คนมีถิ่นที่อยูในตําบลเดียวกันหรือตําบลใกลเคียงกัน ตามท่ีนายทะเบียนสหกรณเห็นสมควร และ 
ใหนําความในมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ มาใชบังคับแกการรับจดทะเบียนและการ 
อุทธรณของสหกรณไมจํากัดโดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๕๘  สหกรณไมจํากัดที่จดทะเบียนแลวเปนนิติบุคคล และใหนาย 
ทะเบียนสหกรณออกใบสําคัญรับจดทะเบียนนั้นแกสหกรณไมจํากัด และใหถือวาผูลงชื่อขอจด 
ทะเบียนสหกรณไมจํากัดและผูที่มีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อตามมาตรา ๕๖ เปนสมาชิกสหกรณไม 
จํากัดนับตั้งแตวันที่นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนเปนสหกรณไมจํากัด 
  ในกรณีที่มีผูขอเขาเปนสมาชิกสหกรณไมจํากัดภายหลังที่สหกรณไมจํากัดไดจด 
ทะเบียนแลว ใหถือวาไดเปนสมาชิกเมื่อที่ประชุมใหญไดรับรองการเปนสมาชิก 
 
  มาตรา ๕๙  การประชุมใหญสามัญ และการประชุมใหญวิสามัญของสหกรณ 
ไมจํากัด ใหนําความในมาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแตการประชุม
ใหญ 
สามัญใหคณะกรรมการเรียกประชุมอยางนอยปละสองครั้ง 
  การประชุมใหญของสหกรณไมจํากัดตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาสองใน 
สามของจํานวนสมาชิกทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
 
  มาตรา ๖๐  ในการประชุมใหญของสหกรณไมจํากัด ถามีสมาชิกมาประชุมไม 
ครบองคประชุมใหนัดประชุมใหญอีกครั้งหนึ่ง ภายในสิบสี่วันนับแตวันที่นัดประชุมครั้งแรก ใน
การ 
ประชุมครั้งหลังนี้ ถามิใชการประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิกรองขอใหเรียกประชุมแลว เม่ือมีสมาชิก 
มาประชุมไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวาสิบคน ก็ใหถือเปนองค 
ประชุม 
   สมาชิกคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ให 
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม 
ใหญใหถือเสียงขางมาก เวนแตในกรณีดังตอไปนี้ใหถือเสียงสองในสามของจํานวนสมาชิกที่มา 
ประชุม 
  (๑) การรับสมาชิกใหม 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (๒) การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ 
  (๓) การเลิกสหกรณไมจํากัด 
  (๔) การอื่นใดที่ขอบังคับกําหนดใหใชเสียงสองในสามของจํานวนสมาชิกที่มา 
ประชุม 
  ในการประชุมใหญ สมาชิกจะมอบอํานาจใหผูอื่นมาประชุมแทนตนไมได 
 
  มาตรา ๖๑  ในการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณไมจํากัด ใหจัดสรรดัง 
ตอไปนี้ 
  (๑) รอยละหา เปนทุนเพื่อสาธารณประโยชนของสหกรณไมจํากัด 
  (๒) รอยละหา สมทบทุนกลางของบรรดาสหกรณไมจํากดั 
  (๓) รอยละหา เปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย แตตองไมเกินหา 
พันบาท สวนที่เกินหาพันบาทใหนําไปสมทบเงินสํารองของสหกรณไมจํากัด 
  (๔) ไมนอยกวารอยละแปดสิบหา เปนเงินสํารองของสหกรณไมจํากัด 
 
  มาตรา ๖๒  เงินสํารองตามมาตรา ๖๑ (๔) จะถอนจากบัญชีเงินสํารองไดเพื่อ 
ชดเชยการขาดทุนเทานั้น 
 
  มาตรา ๖๓  ทุนเพ่ือสาธารณประโยชนของสหกรณไมจํากดัตามมาตรา ๖๑ (๑) 
นั้น จะจายไดเฉพาะเพื่อการอันเปนสาธารณประโยชนในทองถิ่น การสงเสริมกิจการสหกรณหรือ 
การศึกษาอบรมทางสหกรณ ทั้งนี้ตามที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ และไดรับความเห็นชอบ
จาก 
นายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณหรือพนักงานเจาหนาท่ีซึ่งไดรับมอบหมายจาก 
นายทะเบียนสหกรณ 
 
  มาตรา ๖๔*  ทุนกลางของบรรดาสหกรณไมจํากัด ตามมาตรา ๖๑ (๒) นั้น 
ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณจัดการฝากไวที่ธนาคารตามมาตรา ๓๓ (๑) หรือลงทุนตาม
ระเบียบ 
ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ  
   ถาปรากฏวาสหกรณไมจํากัดรายใดมีหนี้สินมากและเมื่อพิจารณามูลเหตุของหนี้
สิน 
และฐานะความเปนอยูของสมาชิกไมสมควรใหสมาชิกออกสวนสมทบทั้งหมดหรือบางสวนเขาใน 
ทรัพยสินของสหกรณไมจํากัด เพื่อชําระหนี้สิน ใหนายทะเบียนสหกรณมีอํานาจถอนเงินสวนใด 
สวนหนึ่งจากทุนนี้เพื่อชําระหนี้สินของสหกรณไมจํากัดนั้น แกเจาหน้ีไดตามท่ีเห็นสมควร แต 
ตองไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีกอน  
   ดอกผลที่เกิดขึ้นจากทุนกลางนับแตวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใชบังคับ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณมีอํานาจจายใหแกสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยสําหรับ 
กระทําการตามมาตรา ๑๐๖ ใหสมทบเปนทุนกลางดวย 
   *[มาตรา ๖๔ แกไขโดยประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับที่ ๒๔๗ ลงวันท่ี ๑๓  
พฤศจิกายน ๒๕๑๕] 
 
  มาตรา ๖๕  เงินของสหกรณไมจํากัดนั้น อาจฝากหรือลงทุนตามที่กําหนดไวใน 
มาตรา ๓๓ 
 
  มาตรา ๖๖  ใหสหกรณไมจํากัดซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อการขายผลิตผลการเกษตร 
ที่สมาชิกผลิตขึ้นซื้อหรือรวบรวมผลิตผลจากสมาชิกกอนผูอื่น 
 
  มาตรา ๖๗  ใหสหกรณไมจํากัดจัดทําทะเบียนสมาชิกและใหนําความในมาตรา  
๓๗ เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกและการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกมาใชบังคับโดย 
อนุโลม 
 
  มาตรา ๖๘  สหกรณไมจํากัดอาจเปลี่ยนเปนสหกรณจํากัดได โดยดําเนินการดัง 
ตอไปนี้ 
  (๑) แกไขเพิ่มเติมขอบังคับใหมีรายการตามที่มาตรา ๑๔ กําหนด 
  (๒) ใหที่ประชุมใหญลงมติกําหนดเงินสํารองของสหกรณไมจํากัดเปนเงินสํารอง 
ของสหกรณจํากัด 
  เมื่อไดดําเนินการตาม (๑) และ (๒) แลว ใหสหกรณไมจํากัดแจงไปยังเจาหนี ้
เพื่อใหเจาหนี้คัดคานและใหนําความในมาตรา ๔๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๖๙  นอกจากที่บัญญัติไวในหมวดนี้แลว การจดทะเบียน การดําเนิน 
งานและการควบคุมของสหกรณไมจํากัด ใหนําบทบัญญัติในสวนที ่๑ วาดวยสหกรณจํากัดมาใช 
บังคับโดยอนุโลม 
 
     หมวด ๒ 
     การเลิกสหกรณไมจํากัด 
     ---------- 
 
  มาตรา ๗๐  สหกรณไมจํากัดยอมเลิกดวยเหตุหน่ึงเหตุใดตามท่ีระบุไวในมาตรา 
๕๐ หรือนายทะเบียนสหกรณสั่งใหเลิกตามเหตุที่ระบุไวในมาตรา ๕๑ 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  มาตรา ๗๑  ใหนําความในมาตรา ๕๐ วรรคสอง และมาตรา ๕๒ เกี่ยวกับการ 
เลิกและการอุทธรณของสหกรณจํากัดมาใชบังคับโดยอนุโลมแกสหกรณไมจํากัด สวนการชําระ 
บัญชีนั้นใหเปนไปตามบทบัญญัติในสวนที่ ๕ วาดวยการชําระบัญช ี
 
      สวนท่ี ๓ 
           ชุมนุมสหกรณ 
      ---------- 
 
  มาตรา ๗๒  สหกรณตั้งแตสามสหกรณขึ้นไป ที่ประสงคจะรวมกันดําเนินกิจการ 
เพื่อใหเกิดประโยชนตามวัตถุประสงคของสหกรณที่เขารวมกันนั้น อาจรวมกันจัดตั้งเปนชุมนุม 
สหกรณได 
 
  มาตรา ๗๓  การจัดตั้งชุมนุมสหกรณจะกระทําไดตอเมื่อที่ประชุมใหญของ 
สหกรณแตละสหกรณไดมีมติใหเขารวมในการจัดตั้งชุมนุมสหกรณนั้นได 
 
  มาตรา ๗๔  การจัดตั้ง การจดทะเบียน การดําเนินงาน การประชุมใหญ การ 
ควบคุม การเลือกตั้งและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการและการเลิกชุมนุมสหกรณ ใหนําบท 
บัญญัติในสวนท่ี ๑ วาดวยสหกรณจํากัด มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๗๕  ในการดําเนินการจัดตั้งชุมนุมสหกรณ ใหคณะกรรมการของแต 
ละสหกรณตั้งผูแทนขึ้นสหกรณละหนึ่งคนประกอบเปนคณะผูจัดตั้งชุมนุมสหกรณเพื่อดําเนินการ 
จัดตั้งชุมนุมสหกรณ 
 
  มาตรา ๗๖  การขอจดทะเบียนชุมนุมสหกรณนั้น ใหคณะผูจัดต้ังชุมนุมสหกรณ 
อยางนอยสามคนลงลายมือชื่อยื่นคําขอตอนายทะเบียนสหกรณ 
 
  มาตรา ๗๗  ใหชุมนุมสหกรณท่ีไดจดทะเบียนแลวเปนนิติบุคคล และเปน 
สหกรณจํากัดตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
  มาตรา ๗๘  การประชุมใหญชุมนุมสหกรณตองประกอบดวยผูแทนสหกรณ 
ซึ่งคณะกรรมการของสหกรณแตละสหกรณเลือกตั้งขึ้นมีจํานวนตามที่กําหนดในขอบังคับของ 
ชุมนุมสหกรณและตองมีผูแทนสหกรณมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูแทนสหกรณทั้ง 
หมด จึงจะเปนองคประชุม 
  ในการประชุมใหญชุมนุมสหกรณ ใหมีเสียงในการลงคะแนนสหกรณละหนึ่ง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

เสียง การออกเสียงลงคะแนนใหแตละสหกรณตั้งผูแทนคนหนึ่งเปนผูลงคะแนนเสียง 
 
  มาตรา ๗๙  ในการเลือกตั้งคณะกรรมการ ใหท่ีประชุมใหญชุมนุมสหกรณเลือก 
ตั้งจากบรรดาผูแทนสหกรณที่เปนสมาชิกของชุมนุมสหกรณเปนกรรมการ ตามจํานวน หลักเกณฑ  
และวิธีการที่กําหนดในขอบังคับของชุมนุมสหกรณ 
 
  มาตรา ๘๐  เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามวัตถุประสงคใหชุมนุมสหกรณกระทํา 
การตามมาตรา ๒๑ ได และจะกระทําการออกหุนกูเพื่อประโยชนของชุมนุมสหกรณก็ได 
  ในการออกหุนกูนี้ ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยอัน 
วาดวยหุนกูมาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
     สวนท่ี ๔ 
     การควบสหกรณเขากัน 
      ---------- 
 
  มาตรา ๘๑  สหกรณชนิดเดียวกันตามมาตรา ๗ ตั้งแตสองสหกรณอาจควบเขา 
กันเปนสหกรณเดียวไดโดยมติแหงที่ประชุมใหญของแตละสหกรณ และตองไดรับความเห็นชอบ 
จากนายทะเบียนสหกรณ 
  มติของที่ประชุมใหญตองมีคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 
  (๑) ไมต่ํากวาสองในสามของสมาชิกที่มาประชุม สําหรับการควบสหกรณจํากัด 
  (๒) เปนเอกฉันทของสมาชิกที่มาประชุม สําหรับการควบสหกรณไมจํากัด 
  ในการขอความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ ใหสงสําเนารายงานการ 
ประชุมใหญของสหกรณซึ่งลงมติใหควบเขากันไปดวย 
 
  มาตรา ๘๒  เมื่อนายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบตามมาตรา ๘๑ แลว 
ใหสหกรณแจงเปนหนังสือไปยังเจาหนี้ทั้งปวงของสหกรณเพื่อใหทราบรายการที่ประสงคจะควบ 
สหกรณเขากัน และขอใหเจาหนี้ผูมีขอคัดคานอยางใดอยางหนึ่งในการควบสหกรณเขากันนั้น สง 
คําคัดคานไปยังสหกรณภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีแจง 
  ถาไมมีเจาหนี้คัดคานภายในกําหนดเวลาดังกลาวนั้น ก็ใหถือวาไมมีคําคัดคาน  
และสหกรณอาจควบเขากันได 
  ถามีเจาหนี้คัดคาน สหกรณจะควบเขากันมิได จนกวาจะไดชําระหนี้หรือไดให 
ประกันเพื่อหนี้รายนั้น 
 
  มาตรา ๘๓  ใหคณะกรรมการของแตละสหกรณที่ควบเขากันตั้งผูแทนของตน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ขึ้นสหกรณละไมเกินสามคนเพื่อดําเนินการจดทะเบียนตามมาตรา ๘๔ 
 
  มาตรา ๘๔  สหกรณซึ่งตั้งขึ้นใหมโดยควบเขากันนั้น ตองจดทะเบียนเปน 
สหกรณใหมตามชนิดของสหกรณที่เปนอยูเดิมโดยยื่นคําขอจดทะเบียนตอนายทะเบียนสหกรณ 
ตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 
  ในคําขอจดทะเบียนสหกรณใหม ตองมีผูแทนของสหกรณที่ควบเขากันลงลาย 
มือชื่ออยางนอยสหกรณละสองคนแทนทุกสหกรณ 
  คําขอจดทะเบียนสหกรณใหม ตองมีเอกสารดังตอไปนี้ยื่นพรอมกันดวย 
  (๑) หนังสือของทุกสหกรณที่ควบเขากันนั้นรับรองวาไดแจงไปยังเจาหนี้ทั้งปวง 
ตามมาตรา ๘๒ วรรคหนึ่งแลวไมมีเจาหนี้คัดคานภายในกําหนดหรือในกรณีที่มีเจาหนี้คัดคาน 
สหกรณก็ไดชําระหนี้ หรือไดใหประกันเพื่อหนี้รายนั้นแลว 
  (๒) ขอบังคับของสหกรณใหมที่ขอจดทะเบียนสองฉบับ 
  (๓) สําเนารายงานการประชุมผูแทนของสหกรณที่ควบเขากันหนึ่งฉบับ 
  เอกสารตาม (๒) และ (๓) นั้น ผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการชุดแรกของส
หกรณ 
ใหมตองลงลายมือชื่อรับรองสองคน 
 
  มาตรา ๘๕  เมื่อไดจดทะเบียนสหกรณที่ควบเขากันเปนสหกรณใหมแลว ให 
นายทะเบียนสหกรณขีดชื่อสหกรณเดิมที่ไดควบเขากันนั้นออกจากทะเบียน 
 
  มาตรา ๘๖  สหกรณใหมน้ียอมไดไปท้ังทรัพยสิน หน้ีสิน สิทธิ และความรับผิด 
ของสหกรณเดิมที่ไดควบเขากันนั้นทั้งสิ้น 
 
     สวนท่ี ๕ 
          การชําระบัญช ี
     ---------- 
 
  มาตรา ๘๗  การชําระบัญชีสหกรณซึ่งลมละลายนั้น ใหเปนไปตามกฎหมายวา 
ดวยลมละลาย 
 
  มาตรา ๘๘  การชําระบัญชีสหกรณซึ่งเลิกเพราะเหตุอื่นนอกจากลมละลายใหที ่
ประชุมใหญเลือกตั้งผูชําระบัญชีโดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณขึ้นทําการชําระ 
บัญชีสหกรณภายในสามสิบวันนับแตวันที่เลิกสหกรณ หรือนับแตวันที่รัฐมนตรีมีคําสั่งใหยก 
อุทธรณ แลวแตกรณี 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  ในกรณีที่ที่ประชุมใหญไมเลือกตั้งผูชําระบัญชีภายในกําหนดเวลาดังกลาว หรอื 
นายทะเบียนสหกรณไมใหความเห็นชอบในการเลือกตั้งผูชําระบัญช ีใหนายทะเบียนสหกรณตั้งผู 
ชําระบัญชีขึ้นทําการชําระบัญชีสหกรณได 
  เมื่อนายทะเบียนสหกรณเห็นสมควรหรือเมื่อสมาชิกสหกรณมีจํานวนไมนอย 
กวาสองในสามของสมาชิกทั้งหมดรองขอตอนายทะเบียนสหกรณ นายทะเบียนสหกรณจะแตงตั้ง
ผู 
ชําระบัญชีคนใหมแทนผูชําระบัญชีที่ไดรับเลือกตั้งหรือที่ไดตั้งไวก็ได 
  ใหนายทะเบียนสหกรณจดทะเบียนผูชําระบัญชีที่นายทะเบียนสหกรณใหความ 
เห็นชอบตามวรรคหนึ่ง หรือผูชําระบัญชีที่ไดรับแตงตั้งตามวรรคสองหรือวรรคสาม และใหปด 
ประกาศชื่อผูชําระบัญชีไวที่สํานักงานของสหกรณนั้น ที่ทําการสหกรณ และที่วาการอําเภอแหง
ทอง 
ที่ที่สหกรณนั้นตั้งอยูภายในสิบสี่วันนับแตวันที่จดทะเบียนผูชําระบัญชี 
  ผูชําระบัญชีอาจไดรับคาตอบแทนตามที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 
 
  มาตรา ๘๙  สหกรณนั้นแมจะไดเลิกไปแลวก็ใหพึงถือวายังคงดํารงอยูตราบเทา 
เวลาที่จําเปนเพื่อการชําระบัญชี 
 
  มาตรา ๙๐  ใหผูชําระบัญชีมีหนาที่ชําระสะสางกิจการของสหกรณ จัดการชําระ 
หนี้และจําหนายทรัพยสินของสหกรณนั้นใหเสร็จไป 
 
  มาตรา ๙๑  เม่ือสหกรณเลิก ใหคณะกรรมการและเจาหนาที่ของสหกรณมีหนา 
ที่จัดการรักษาทรัพยสินทั้งหมดของสหกรณไวจนกวาผูชําระบัญชีจะเรียกใหสงมอบ 
  ผูชําระบัญชีจะเรียกใหคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ของสหกรณสงมอบทรัพย 
สินตามวรรคหนึ่งพรอมดวยสมุดบัญชีเอกสารและสิ่งอื่นเมื่อใดก็ได 
 
  มาตรา ๙๒  ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีนายทะเบียนสหกรณจดทะเบียนผู 
ชําระบัญชี ใหผูชําระบัญชีประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพรายวันอยางนอยสองวันติดตอกัน และ 
แจงเปนหนังสือไปยังเจาหนี้ทุกคนซึ่งมีชื่อปรากฏในสมุดบัญชี เอกสารของสหกรณ หรือปรากฏ
จาก 
ทางอื่น เพื่อใหทราบวาสหกรณนั้นเลิก และใหเจาหนี้ยื่นคําทวงหนี้แกผูชําระบัญชี 
 
  มาตรา ๙๓  ผูชําระบัญชีตองทํางบดุลของสหกรณโดยมิชักชา และใหนาย 
ทะเบียนสหกรณตั้งผูสอบบัญชีเพื่อตรวจสอบงบดุลนั้น 
  เมื่อผูสอบบัญชีรับรองงบดุลแลว ใหผูชําระบัญชีเสนองบดุลตอที่ประชุมใหญ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

เพื่ออนุมัติแลวเสนองบดุลนั้นตอนายทะเบียนสหกรณ 
 
  มาตรา ๙๔  ผูชําระบัญชีมีอํานาจดังตอไปนี้ 
  (๑) ดําเนินกิจการของสหกรณตามแตจําเปนเพื่อระวังรักษาผลประโยชนของ 
สหกรณในระหวางที่ยังชําระบัญชีไมเสร็จ 
  (๒) ดําเนินกิจการของสหกรณตามแตจําเปนเพื่อชําระสะสางกิจการใหเสร็จไป 
ดวยดี 
  (๓) เรียกประชุมใหญ 
  (๔) ดําเนินการทั้งปวงเกี่ยวกับคดีแพงหรือคดีอาญาและประนีประนอมยอม 
ความในเรื่องใด ๆ ในนามของสหกรณ 
  (๕) จําหนายทรัพยสินของสหกรณ 
  (๖) เรียกใหสมาชิกหรือทายาทของสมาชิกผูตายชําระคาหุนที่ยังชําระไมครบมูล 
คาของหุนทั้งหมดหรือออกสวนสมทบเขาในทรัพยสินของสหกรณตามความรับผิดเพื่อหนี้สินของ 
 
สหกรณซึ่งสมาชิกนั้นมีอยู ทั้งนี้สําหรับสหกรณไมจํากัดใหเรียกตอเมื่อไมไดรับการชําระจากทุน 
กลางทั้งหมดหรือบางสวนตามมาตรา ๖๔ 
  (๗) รองขอตอศาลเพื่อสั่งใหสหกรณลมละลายในกรณีที่เงินคาหุนหรือเงินลงทุน 
ไดใชเสร็จแลวแตทรัพยสินก็ยังไมเพียงพอแกการชําระหนี้สิน 
  (๘) ดําเนินการอยางอื่นตามแตจําเปนเพื่อใหการชําระบัญชีเสร็จไปดวยด ี
 
  มาตรา ๙๕  ขอจํากัดอํานาจของผูชําระบัญชีอยางใด ๆ หามมิใหยกข้ึนเปนขอ 
ตอสูบุคคลภายนอก ผูกระทําการโดยสุจริต 
 
  มาตรา ๙๖  คาธรรมเนียม คาภารติดพัน และคาใชจายซ่ึงตองเสียตามสมควร 
ในการชําระบัญชีนั้น ผูชําระบัญชีตองจัดการชําระกอนหนี้รายอื่น 
 
  มาตรา ๙๗  ถาเจาหนี้คนใดมิไดทวงถามใหชําระหนี้ ผูชําระบัญชีตองวางเงิน 
เทาจํานวนหนี้นั้นไวตอนายทะเบียนสหกรณเพื่อประโยชนแกเจาหนี้ และใหผูชําระบัญชีมีหนังสือ 
แจงการที่ไดวางเงินไปยังเจาหนี้โดยมิชักชา 
  ถาเจาหนี้ไมรับเงินไปจนพนกําหนดสองปนับแตวันที่ผูชําระบัญชีวางเงินไวตอ 
นายทะเบียนสหกรณเจาหนี้ยอมหมดสิทธิในเงินจํานวนนั้น และใหนายทะเบียนสหกรณจัดสงเขา 
เปนเงินสํารองของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยใหเสร็จภายในเวลาอันสมควร 
 
  มาตรา ๙๘  ใหผูชําระบัญชีเสนอรายงานตอนายทะเบียนสหกรณทุกระยะหก 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

เดือนวาไดจัดการไปอยางใดบาง และแสดงใหเห็นความเปนไปของบัญชีที่ชําระอยูนั้น รายงานดัง 
กลาวนี้ใหทําตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 
  รายงานตามวรรคหนึ่งใหสมาชิก ทายาทของสมาชิกผูตายและเจาหนี้ทั้งหลาย 
ของสหกรณตรวจดูไดโดยไมตองเสียคาธรรมเนียม 
  ถาปรากฏขอบกพรองในการชําระบัญชี นายทะเบียนสหกรณมีอํานาจส่ังใหผู 
ชําระบัญชีแกไขขอบกพรอง และรายงานตอนายทะเบียนสหกรณภายในเวลาที่กําหนด 
 
  มาตรา ๙๙  เมื่อไดชําระหนี้สินของสหกรณจํากัดแลว ถามีทรัพยสินเหลืออยูเทา 
ใด ใหผูชําระบัญชีจายตามลําดับดังตอไปนี ้
  (๑) จายคืนเงินคาหุนใหแกสมาชิกไมเกินมูลคาหุนที่ชําระแลว 
  (๒) จายเปนเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลวตามที่กําหนดในขอบังคับ แตไมเกิน 
อัตรารอยละแปดตอป 
  (๓) จายเปนเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกตามสวนธุรกิจที่สมาชิกไดทําไวกับ 
สหกรณจํากัดในระหวางปตามที่กําหนดในขอบังคับ 
  ถายังมีทรัพยสินเหลืออยูอีก ใหผูชําระบัญชีโอนใหแกสหกรณอื่นหรือสันนิบาต 
สหกรณแหงประเทศไทยตามมติของที่ประชุมใหญ หรือดวยความเห็นชอบของนายทะเบียน 
สหกรณในกรณีที่ไมอาจเรียกประชุมใหญไดภายในสามเดือนนับแตวันชําระบัญชีเสร็จ 
 
  มาตรา ๑๐๐  เมื่อไดชําระหนี้สินของสหกรณไมจํากัดแลวถามีทรัพยสินเหลืออยู 
เทาใด ใหผูชําระบัญชีจายคืนทุนแกสมาชิกทั้งหมดหรือตามสวนที่นําทรัพยสินมารวมกันเปนทุน 
ดําเนินการเทาที่จะจายได 
  ถามีทรัพยสินเหลืออยูอีกใหโอนใหแกสหกรณอื่นหรือสันนิบาตสหกรณแหง 
ประเทศไทยตามมติของที่ประชุมใหญหรือดวยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ ในกรณีที่
ไม 
อาจเรียกประชุมใหญไดภายในสามเดือนนับแตวันชําระบัญชีเสร็จ 
 
  มาตรา ๑๐๑  เมื่อไดชําระบัญชีกิจการของสหกรณเสร็จแลวใหผูชําระบัญชีทํา 
รายงานการชําระบัญชีพรอมทั้งรายการยอของบัญชีที่ชําระนั้น แสดงวาไดดําเนินการชําระบัญช ี
และจัดการทรัพยสินของสหกรณไปอยางใด รวมทั้งคาใชจายในการชําระบัญชีและจํานวนทรัพย
สิน 
ที่จายตามมาตรา ๙๙ หรือมาตรา ๑๐๐ และเสนอตอผูสอบบัญชีเมื่อผูสอบบัญชีตรวจสอบและรับ 
รองบัญชีที่ชําระนั้นแลว ใหผูชําระบัญชีเสนอตอนายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ผู 
สอบบัญชีรับรองบัญชีที่ชําระนั้น เมื่อนายทะเบียนสหกรณเห็นชอบดวยแลวใหถือวาเปนที่สุดแหง 
การชําระบัญช ีและใหนายทะเบียนสหกรณขีดชื่อสหกรณออกจากทะเบียน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
  มาตรา ๑๐๒  เมื่อนายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบในการชําระบัญชีตาม 
มาตรา ๑๐๑ แลว ใหผูชําระบัญชีมอบบรรดาสมุดบัญชี และเอกสารทั้งหลายของสหกรณซึ่งได 
ชําระบัญชีเสร็จแลวนั้นแกนายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนสหกรณ 
ใหความเห็นชอบ ใหนายทะเบียนสหกรณรักษาสมุดบัญชีและเอกสารเหลานี้ไวอีกสองปนับแตวัน
ท่ี 
ขีดชื่อสหกรณนั้นออกจากทะเบียน 
  สมุดบัญชีและเอกสารตามวรรคหนึ่ง ใหผูมีสวนไดเสียตรวจดูไดโดยไมตองเสีย 
คาธรรมเนียม 
 
  มาตรา ๑๐๓  ในคดีฟองเรียกหนี้สินซึ่งสหกรณ หรือสมาชิก หรือผูชําระบัญช ี
เปนลูกหนี้อยูในฐานะเชนนั้น หามมิใหฟองเมื่อพนกําหนดสองปนับแตวันที่นายทะเบียนสหกรณ
ขีด 
ชื่อสหกรณออกจากทะเบียน 
 
      สวนท่ี ๖ 
       สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
     ------------ 
 
  มาตรา ๑๐๔  ใหมีสถาบันขึ้นสถาบันหนึ่ง เรียกวา "สันนิบาตสหกรณแหง 
ประเทศไทย" ประกอบดวยสมาชิกซึ่งเปนสหกรณมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนา 
แกกิจการสหกรณทุกประเภททั่วราชอาณาจักร อันมิใชเปนการหาผลกําไรหรือรายไดแบงปนกัน 
 
  มาตรา ๑๐๕  ใหสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยเปนนิติบุคคล 
  สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยมีสํานักงานแหงใหญในจังหวัดพระนคร และ 
จะตั้งสํานักงานสาขาขึ้น ณ ท่ีอ่ืนใดก็ได 
 
  มาตรา ๑๐๖  สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยมีอํานาจกระทําการตาง ๆ ภาย 
ในขอบเขตแหงวัตถุประสงคตามที่ระบุไวในมาตรา ๑๐๔ และอํานาจเชนวานี้ใหรวมถึง 
  (๑) สงเสรมิและเผยแพรกิจการสหกรณ ตลอดจนทําการวิจัยและรวบรวมสถิติ 
เกี่ยวกับกิจการสหกรณ 
  (๒) แนะนําชวยเหลือทางวิชาการแกสหกรณ และอํานวยความสะดวกในการติด 
ตอประสานงานระหวางสหกรณกับสวนราชการหรือบุคคลอื่น 
  (๓) ใหการศึกษาฝกอบรมวิชาการเกี่ยวกับกิจการสหกรณ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (๔) สงเสริมสัมพันธภาพระหวางสหกรณ สันนิบาตสหกรณของตางประเทศหรือ 
องคการตางประเทศซึ่งมีวัตถุประสงคทํานองเดียวกัน 
  (๕) ซ้ือ จัดหา จําหนาย ถือกรรมสิทธิ ์ครองครอง หรือทํานิติกรรมเกี่ยวกับ
ทรพัย 
สินใด ๆ 
  (๖) ดําเนินการอื่นเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคหรือตามที่สวนราชการมอบ 
หมาย 
 
  มาตรา ๑๐๗ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยอาจมีรายไดจากทรัพยสิน 
ดังตอไปนี ้
  (๑) คาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
  (๒) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
  (๓) เงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูอุทิศให 
  (๔) เงินที่ไดจากการจําหนายหนังสือวิชาการ เอกสารหรือสิ่งอื่น 
  (๕) เงินหรือทรัพยสินที่ไดรับเปนคาตอบแทนในการใหบริการ 
  (๖) ผลประโยชนที่ไดจากทรัพยสินของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
 
  มาตรา ๑๐๘  ใหมีคณะกรรมการดําเนินการของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศ 
ไทยคณะหนึ่งประกอบดวยผูแทนของสหกรณซึ่งที่ประชุมใหญของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศ 
ไทยเลือกต้ังไมนอยกวาสิบสองคน และผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งไมเกินหาคน เปนกรรมการ 
  ใหคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการเปนประธานกรรมการคนหนึ่ง และรอง 
ประธานกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน 
  ใหคณะกรรมการแตงตั้งผูที่เห็นสมควรเปนผูอํานวยการสันนิบาตสหกรณแหง 
ประเทศไทย และใหผูอํานวยการเปนกรรมการดําเนินการของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
โดย 
ตําแหนง 
 
  มาตรา ๑๐๙  ใหคณะกรรมการมีหนาท่ีบริหารกิจการของสันนิบาตสหกรณแหง 
ประเทศไทย อํานาจหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง 
  (๑) ออกขอบังคับเกี่ยวกับการตาง ๆ ตามมาตรา ๑๐๖ 
  (๒) ออกขอบังคับวาดวยการประชุมใหญของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
และวิธีการจัดสงผูแทนสหกรณมารวมประชุมใหญ 
  (๓) ออกขอบังคับวาดวยการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการของสันนิบาตสหกรณ 
แหงประเทศไทย การประชุมและดําเนินกิจการของคณะกรรมการ 
  (๔) ออกขอบังคับวาดวยอํานาจหนาที่ของผูอํานวยการสันนิบาตสหกรณแหง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ประเทศไทย 
  (๕) ออกขอบังคับวาดวยพนักงานของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
  ขอบังคับตาม (๒) และ (๓) ตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญจึงจะใช 
บังคับได 
 
  มาตรา ๑๑๐  ใหกรรมการดําเนินการของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยอยู 
ในตําแหนงคราวละสองป 
  กรรมการที่พนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งอีกได 
  มาตรา ๑๑๑  ใหคณะกรรมการจัดใหมีการประชุมใหญอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
ภายในหกสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
  คณะกรรมการจะเรียกประชุมใหญวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควรหรือ 
เมื่อสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดรองขอ 
 
  มาตรา ๑๑๒  ใหผูอํานวยการบริหารกิจการของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศ 
ไทยตามขอบังคับ และมีอํานาจบังคับบัญชาพนักงานของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
  ในสวนกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ใหผูอํานวยการมีอํานาจกระทําการ 
แทนสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
 
  มาตรา ๑๑๓  ใหนําบทบัญญัติในสวนที ่๑ วาดวยสหกรณจํากัด และบท 
บัญญัติในสวนท่ี ๕ วาดวยการชําระบัญช ีมาใชบังคับแกสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยโดย 
อนุโลม 
 
     สวนท่ี ๗ 
           บทกําหนดโทษ 
              ------------ 
 
  มาตรา ๑๑๔  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือ 
ปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
  มาตรา ๑๑๕  สหกรณจํากัดใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๙ ตองระวางโทษปรับไม 
เกินหนึ่งพันบาท 
 
  มาตรา ๑๑๖  ผูใดไมมาชี้แจงขอเท็จจริงหรือไมสงเอกสารมาเพื่อประกอบการ 
พิจารณาเกี่ยวกับการรับจดทะเบียนสหกรณจํากัด สหกรณไมจํากัดหรือชุมนุมสหกรณตามคําส่ัง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ของนายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ หรือพนักงานเจาหนาท่ี ซึ่งนายทะเบียนส
หกรณ 
มอบหมาย ที่สั่งการตามพระราชบัญญัตินี้แลวแตกรณ ีตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 
 
  มาตรา ๑๑๗  ผูใดไมมาชี้แจงขอเท็จจริงหรือไมสงเอกสารเกี่ยวกับการดําเนิน 
งานหรือรายงานการประชุมของสหกรณจํากัดสหกรณไมจํากัด หรือชุมนุมสหกรณตามคําสั่งของ 
นายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญช ีหรือพนักงานเจา 
หนาท่ี ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย ที่สั่งการตามพระราชบัญญัตินี ้แลวแตกรณี ตองระวาง 
โทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 
 
  มาตรา ๑๑๘  ผูใดขัดขวางไมอํานวยความสะดวก ไมชวยเหลือหรือไมใหคําช้ี 
แจงแกนายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญชีหรือ
พนักงาน 
เจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย ซึ่งเขาไปตรวจสอบในสํานักงานของสหกรณ จํากัด 
สํานักงานสหกรณไมจํากัดหรือสํานักงานชุมนุมสหกรณ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 
 
          สวนท่ี ๘* 
      กลุมเกษตรกร 
         ---------- 
 
  มาตรา ๑๑๘ ทวิ  ในกรณีที่คณะบุคคลผูประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งรวมกัน 
ดําเนินกิจการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกันในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมยัง
ไม 
อาจรวมกันจัดตั้งเปนสหกรณตามพระราชบัญญัตินี้ได จะจัดตั้งเปนกลุมเกษตรกรขึ้นตามหลัก 
เกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาก็ได 
  ในพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง ใหกําหนดการดําเนินการของกลุม 
เกษตรกร การกํากับกลุมเกษตรกร การเลิกกลุมเกษตรกร หรือการควบกลุมเกษตรกรเขากัน ทั้งนี ้
ตามความเหมาะสมแกประเภทของกลุมเกษตรกร 
 
  มาตรา ๑๑๘ ตร ี กลุมเกษตรกรซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา ใหมีฐานะ 
เปนนิติบุคคล 
 
  มาตรา ๑๑๘ จัตวา  ถาจะตองกําหนดอัตราโทษสําหรับความผิดในพระราช 
กฤษฎีกา โทษที่จะกําหนดตองไมเกินหนึ่งเดือนสําหรับโทษจําคุก หรือหนึ่งพันบาทสําหรับโทษ



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ปรับ 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
  มาตรา ๑๑๘ เบญจ  ในกรณีที่กลุมเกษตรกรโดยมติของที่ประชุมใหญไมนอย 
กวาสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดแสดงความจํานงขอเปลี่ยนฐานะเปนสหกรณ เมื่อนาย 
ทะเบียนสหกรณพิจารณาเห็นวาขอบังคับของกลุมเกษตรกรมีรายการถูกตองตามมาตรา ๑๔  
สําหรับสหกรณจํากัด หรือมาตรา ๕๕ สําหรับสหกรณไมจํากัด ใหนายทะเบียนรับจดทะเบียนและ 
ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  สหกรณตามวรรคหน่ึงยอมไดมาท้ังทรัพยสิน หน้ีสิน สิทธิและความรับผิดของ 
กลุมเกษตรกรเดิม 
 
  มาตรา ๑๑๘ ฉ  เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนกลุมเกษตรกรเปนสหกรณ  
ใหคณะกรรมการกลุมเกษตรกรมีฐานะเปนคณะกรรมการสหกรณ จนกวาจะมีคณะกรรมการ 
สหกรณซึ่งที่ประชุมใหญไดเลือกตั้งขึ้นใหมตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ 
  *[สวนท่ี ๘ กลุมเกษตรกร เพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๔๐  
ลงวันท่ี ๒ พฤษภาคม ๒๕๑๕] 
 
     บทเฉพาะกาล 
        ------------ 
 
  มาตรา ๑๑๙  นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
  (๑) ใหสหกรณที่ไดจดทะเบียนอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเปน 
สหกรณตามพระราชบัญญัตินี ้
  (๒) เมื่อไดออกกฎกระทรวงกําหนดประเภทสหกรณตามมาตรา ๘ แลวใหนาย 
ทะเบียนสหกรณจัดสหกรณตาม (๑) ใหเขาประเภทสหกรณที่กําหนดไวในกฎกระทรวง 
  (๓) ใหชุมนุมสหกรณที่ไดจดทะเบียนอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเปน 
ชุมนุมสหกรณตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (๔) ใหกรรมการดําเนินการของสหกรณหรือชุมนุมสหกรณที่ไดจดทะเบียนอยู 
กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนกรรมการของสหกรณหรือชุมนุมสหกรณ ตามพระราช 
บัญญัตินี้ตอไปจนกวาจะครบวาระตามขอบังคับของสหกรณหรือชุมนุมสหกรณนั้น ทั้งนี้ไมกระทบ 
กระทั่งถึงการพนจากตําแหนงดวยเหตุอื่น 
  (๕) ชุมนุมสหกรณใดที่ไดจดทะเบียนอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
และมีสมาชิกซึ่งมิไดเปนสหกรณหรือขาดคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในขอบังคับใหสมาชิกนั้นยังคง 
เปนสมาชิกตอไปได แตไมมีสิทธิที่จะไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการในคราวตอไป 
  (๖) สหกรณใดที่ไดจดทะเบียนอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และม ี



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

วัตถุประสงครับฝากเงินจากบุคคลอื่นซึ่งไมไดเปนสมาชิกสหกรณ ใหคงรับฝากเงินที่สหกรณไดรับ 
ฝากไวแลวจากบุคคลดังกลาวตอไปไดจนกวาจะสิ้นสุดระยะเวลาการรับฝากเงินตามสัญญา 
ระหวางสหกรณกับผูฝาก 
  (๗) ใหสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยจํากัดสินใชที่ไดจดทะเบียนอยูกอนวัน 
ที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยตามพระราชบัญญัตินี ้
  (๘) ใหคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยจํากัดสินใชที่ 
ไดจดทะเบียนอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนคณะกรรมการดําเนินการของสันนิบาต 
สหกรณแหงประเทศไทยตอไปจนกวาจะครบวาระ ตามขอบังคับของสันนิบาตสหกรณแหง
ประเทศ 
ไทยจํากัดสินใช ทั้งนี้ไมกระทบกระทั่งถึงการพนจากตําแหนงดวยเหตุอื่น 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
    จอมพล ถนอม กิตติขจร 
          นายกรัฐมนตร ี
----------------------------------------------------------------
------------------------------------ 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ กิจการของสหกรณไดขยายตัว
ข้ึน 
เปนลําดับ แตกฎหมายวาดวยสหกรณท่ีใชอยูในปจจุบันเปนกฎหมายท่ีใชมาต้ังแต พ.ศ. ๒๔๗๑  
และแกไขคร้ังสุดทายเม่ือ พ.ศ. ๒๔๗๗ จึงสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยสหกรณขึ้นใหมให
เหมาะ 
สมแกกาลสมัย เพื่อสงเสริมการดําเนินงานของสหกรณใหดีขึ้น 
 
----------------------------------------------------------------
---------------------------------------- 
ประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับที่ ๑๔๐ ลงวันท่ี ๒ พฤษภาคม ๒๕๑๕ 
 
   [รก.๒๕๑๕/๗๐/๑๔พ/๒ พฤษภาคม ๒๕๑๕] 
 
----------------------------------------------------------------
---------------------------------------- 
 
ประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับที่ ๒๔๗ ลงวันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  [รก.๒๕๑๕/๑๗๐/๗พ/๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๑๕] 
 
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------- 
พระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๒๔ 
 
  มาตรา ๗  การจายเงินปนผลตามมาตรา ๓๑ (๑) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ 
พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี ้ใหจายตั้งแตปทางบัญชีของสหกรณ ซ่ึง 
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 
  มาตรา ๘  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการตามพระราช 
บัญญัตินี ้
 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องดวยพระราชบัญญัติส
หกรณ 
พ.ศ. ๒๕๑๑ ไดใชมาเปนเวลานานกวา ๑๐ ป และภาวะการเงินไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเปนอัน 
มาก เชนดอกเบี้ยของธนาคารเพิ่มขึ้น หากไมมีการแกไข สมาชิกของสหกรณจะปลีกตัวจากส
หกรณ 
ไปกระทําธุรกิจเกี่ยวดวยการเงินกับทางธนาคารจะเปนการเสียหายแกการดําเนินกิจการสหกรณ 
จึง 
เปนการจําเปนที่จะตองปรับปรุงเงินปนผลตามหุนที่สหกรณอาจจะจายใหแกสมาชิกใหสูงขึ้นและ 
ระดมทุนใหแกสหกรณ เพื่อชวยยกฐานะของสหกรณใหเกิดความมั่นคง และมีความกาวหนายิ่ง ๆ 
ข้ึน 
  [รก.๒๕๒๔/๑๓๙/๘พ/๒๔ สิงหาคม ๒๔๒๔] 
 
 
 


