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พระราชบัญญัติ 
สหกรณ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
_______ 

 
           ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
      ใหไว ณ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
      เปนปที่ ๕๔ ในรัชกาลปจจุบัน 
  
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา 
  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยสหกรณ 
  พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรภีาพ 
ของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๕ ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณา 
จักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ 
ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
  มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒" 
 
  มาตรา ๒* พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป 
  *[รก.๒๕๔๒/๓๐ก/๑/๒๓ เมษายน ๒๕๔๒] 
 
  มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
  (๑) พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๑๑ 
  (๒) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๔๐ ลงวันท่ี ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
  (๓) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๔๗ ลงวันท่ี ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 
  (๔) พระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๔ 
 
  มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
  "สหกรณ" หมายความวา  คณะบุคคลซึ่งรวมกันดําเนินกิจการเพื่อประโยชนทาง 
เศรษฐกิจและสังคม โดยชวยตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และไดจดทะเบียนตามพระราช 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -
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บัญญัตินี้ 
  "สมาชิก" หมายความวา สมาชิกของสหกรณ หรือสมาชิกกลุมเกษตรกร๐ 
  "พนักงานเจาหนาท่ี" หมายความวา  ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม 
พระราชบัญญัตินี้ 
  "รัฐมนตรี" หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
  มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการตามพระราช 
บัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ี กับออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตาม 
พระราชบัญญัตินี้ 
  กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 
           หมวด ๑ 
          บทท่ัวไป 
          ______ 
 
  มาตรา ๖  ถาสหกรณเก่ียวของในกิจการใดท่ีกฎหมายกําหนดใหจดทะเบียน 
สําหรับการไดมา การจําหนาย การยกขึ้นเปนขอตอสู หรือการยึดหนวงซ่ึงกรรมสิทธ์ิใน 
อสังหาริมทรัพยหรือทรัพยสิทธิอันเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย การจดทะเบียนเชนวานั้นใหไดรับ 
ยกเวนไมตองเสียคาธรรมเนียม 
 
  มาตรา ๗  หามมิใหผูใดนอกจากสหกรณและสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  
ใชคําวา "สหกรณ" เปนชื่อหรือสวนหนึ่งของชื่อในทางธุรกิจ 
 
  มาตรา ๘  ทุนกลางของบรรดาสหกรณไมจํากดัตามมาตรา ๖๑ (๒)  แหง 
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๑๑ ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณจัดการฝากไวที่ธนาคาร 
ออมสิน ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
หรอื 
ฝากไวที่สถาบันการเงินอื่นใดโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ 
แหงชาติ หรือลงทุนตามระเบียบที่กระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนด 
  ดอกผลที่เกิดขึ้นจากทุนกลางใหกระทรวงเกษตรและสหกรณมีอํานาจจายขาด 
ใหแกสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย เพื่อใชจายในกิจการตามที่กําหนดไวในมาตรา ๑๑๐ 
 
          หมวด ๒ 
      การกาํกับและสงเสรมิสหกรณ 



   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    

         ______ 
 
 
 
          สวนท่ี ๑ 
     คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ 
         ______ 
 
  มาตรา ๙  ใหมีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ ประกอบดวย 
รัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนรองประธานกรรมการ  
เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร อธิบดีกรมการคาภายใน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ  
อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมปศุสัตว อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาห
กรรม  
ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทนสํานักงาน 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูแทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ 
การเกษตร ผูแทนสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ประธานกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณ 
ระดับประเทศประเภทละหนึ่งคน ประธานคณะกรรมการกลางกลุมเกษตรกรระดับประเทศหนึ่ง
คน 
เปนกรรมการโดยตําแหนง และผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งไมเกินหาคนเปนกรรมการ 
  ใหอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณเปนกรรมการและเลขานุการ ผูอํานวยการสันนิบาต 
สหกรณแหงประเทศไทย เปนผูชวยเลขานุการ 
  ผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติซึ่ง 
เปนกรรมการโดยตําแหนง คัดเลือกผูที่มีความเชี่ยวชาญเปนที่ประจักษดานการบริหารสหกรณ 
 
  มาตรา ๑๐  คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไป 
นี้ 
  (๑) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีในเรื่องนโยบายและแนวทางในการพัฒนา 
การสหกรณใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
  (๒) กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาการสหกรณ ใหสอดคลองกับระยะเวลาของ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
  (๓) กําหนดแนวทางในการสงเสริมและสนับสนุนการขยายธุรกิจและกิจการของ 
สหกรณรวมทั้งการรวมมือกับภาคเอกชนใหมีสวนในการพัฒนาการสหกรณ 
  (๔) กําหนดแนวทางในการประสานงานระหวางสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรอื 
ภาคเอกชนเพื่อใหการสงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ 



   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    

  (๕) พิจารณาแกไขปญหาและอุปสรรคตลอดจนขอขัดของที่ทําใหนโยบายและ 
แผนการพัฒนาการสหกรณไมอาจบรรลุเปาหมาย 
  (๖) พิจารณาเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวกับสหกรณตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
  (๗) มีอํานาจและหนาท่ีตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 
 
  มาตรา ๑๑  ใหกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งอยูในตําแหนงคราวละสองป 
  ในกรณีมีการแตงตั้งกรรมการในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระ 
อยูในตําแหนง ไมวาจะเปนการแตงตั้งเพิ่มขึ้นหรือแตงตั้งซอม ใหผูไดรับแตงตั้งนั้นอยูในตําแหนง 
เทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดแตงตั้งไวแลวนั้น 
 
  มาตรา ๑๒  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๑ กรรมการ 
ผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ 
  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) รัฐมนตรีใหออก 
  (๔) เปนบุคคลลมละลาย 
  (๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
  (๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับ 
ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 
  มาตรา ๑๓  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ ตองมี 
กรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
  ในการประชุมครั้งใดถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ี 
ได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในท่ีประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการและรองประธาน 
กรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง 
เปนประธานในที่ประชุม 
  การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหน่ึงใหมีเสียง 
หนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึง 
เปนเสียงชี้ขาด 
  ในกรณีที่ประธานออกเสียงชี้ขาด ตองใหมีบันทึกเหตุผลท้ังสองฝายไวดวย 
 
  มาตรา ๑๔  คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติอาจแตงตั้งคณะ 
อนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ 
มอบหมายได 
  การประชุมของคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งใหนํามาตรา ๑๓ มาใชบังคับ 



   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    

โดยอนุโลม 
 
      สวนท่ี ๒ 
       นายทะเบียนสหกรณ 
      ______ 
 
  มาตรา ๑๕  ใหปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนนายทะเบียนสหกรณ 
  ใหนายทะเบียนสหกรณแตงตั้งขาราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
ซึ่งมีตําแหนงไมต่ํากวาผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาเปนรองนายทะเบียนสหกรณ มีอํานาจหนาท่ี 
ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่นายทะเบียนสหกรณมอบหมาย 
  การแตงตั้งตามวรรคสองใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
   มาตรา ๑๖  ใหนายทะเบียนสหกรณมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
  (๑) รับจดทะเบียน สงเสรมิ ชวยเหลือ แนะนํา และกํากับดูแลสหกรณใหเปนไป 
ตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น 
  (๒) กําหนดระบบบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชีตลอดจนสมุดและแบบ 
รายงานตาง ๆ ท่ีสหกรณตองย่ืนตอนายทะเบียนสหกรณ รวมทั้งแบบพิมพอื่น ๆ ที่ตองใชในการ 
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (๓) แตงตั้งผูสอบบัญชี ผูตรวจการสหกรณ  และผูชําระบัญชี 
  (๔) ออกคําสั่งใหมีการตรวจสอบ หรือไตสวนเกี่ยวกับการจัดตั้งการดําเนินงาน  
หรือฐานะการเงินของสหกรณ 
  (๕) ส่ังใหระงับการดําเนินงานท้ังหมดหรือบางสวนของสหกรณ หรือใหเลิก 
สหกรณ ถาเห็นวาสหกรณกระทําการ หรืองดเวนกระทําการอันอาจจะกอใหเกิดความเสียหายแก 
สหกรณหรือสมาชิก 
  (๖) ถอนชื่อสหกรณออกจากทะเบียนสหกรณ 
  (๗) จัดทํารายงานประจําปแยกตามประเภทสหกรณเสนอตอคณะกรรมการ 
พัฒนาการสหกรณแหงชาติ 
  (๘) ออกระเบียบ หรือคําสั่ง เพื่อใหมีการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้และ 
เพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการของสหกรณ 
  (๙) กระทําการอื่นใดตามท่ีพระราชบัญญัตินี้กําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของ 
นายทะเบียนสหกรณ หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 
  บรรดาอํานาจของนายทะเบียนสหกรณในการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ 
หรือการดําเนินการอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้ นายทะเบียนสหกรณอาจมอบอํานาจใหรอง 
นายทะเบียนสหกรณ ผูตรวจการสหกรณ หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ 
มอบหมายใหปฏิบัติการแทนได 



   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    

  การมอบอํานาจตามวรรคสองใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
           สวนท่ี ๓ 
            การกํากับดูแลสหกรณ 
        ________ 
 
  มาตรา ๑๗  นายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ ผูตรวจการสหกรณ  
ผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย มีอํานาจออกคําสั่งเปน 
หนังสือใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ผูตรวจสอบกิจการ  ผูจัดการ เจาหนาที่ หรือเชิญ 
สมาชิกของสหกรณมาชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ หรือใหสงเอกสารเกี่ยวกับการ 
ดําเนินงาน หรือรายงานการประชุมของสหกรณได 
 
  มาตรา ๑๘  เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนายทะเบียนสหกรณ  
รองนายทะเบียนสหกรณ ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียน 
สหกรณมอบหมาย มีอํานาจเขาไปตรวจสอบในสํานักงานของสหกรณในระหวางเวลาทํางานของ 
สหกรณได และใหผูซ่ึงเก่ียวของอํานวยความสะดวกหรือชวยเหลือหรือใหคําชี้แจงแกผูปฏิบัติการ 
ตามสมควร  
  ใหผูปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง แสดงบัตรประจําตัวตอผูซึ่งเกี่ยวของ 
  บัตรประจําตัวตามวรรคสอง ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนด 
 
  มาตรา ๑๙  ใหผูตรวจการสหกรณมีอํานาจหนาท่ีตรวจสอบกิจการและฐานะ 
การเงินของสหกรณตามที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด เมื่อตรวจสอบแลวใหเสนอรายงาน 
การตรวจสอบตอนายทะเบียนสหกรณ 
 
  มาตรา ๒๐  ถาที่ประชุมใหญหรือที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 
ลงมติอันเปนการฝาฝนกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบของสหกรณ ระเบียบหรือคําสั่งของนาย
ทะเบียน 
สหกรณ ใหนายทะเบียนสหกรณหรือรองนายทะเบียนสหกรณมีอํานาจส่ังยับย้ังหรือเพิกถอนมติ 
นั้นได 
 
  มาตรา ๒๑  ในกรณีที่กรรมการ ผูจัดการ หรือเจาหนาท่ีของสหกรณทําให 
สหกรณเสียหาย ถาสหกรณไมรองทุกขหรือฟองคดี ใหนายทะเบียนสหกรณหรือรองนายทะเบียน 
สหกรณรองทุกขหรือฟองคดีแทนสหกรณได และใหพนักงานอัยการรับวาตางใหสหกรณ โดยให 
สหกรณเปนผูออกคาใชจายที่เกี่ยวกับการรองทุกข ฟองคดีหรือการวาตางแกนายทะเบียนสหกรณ  



   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    

รองนายทะเบียนสหกรณ หรือพนักงานอัยการแลวแตกรณี 
 
  มาตรา ๒๒  ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณกระทําการ หรืองดเวน 
กระทําการในการปฏิบัติหนาที่ของตน จนทําใหเส่ือมเสียผลประโยชนของสหกรณหรือสมาชิก  
หรือสหกรณมีขอบกพรองเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรือกิจการหรือฐานะการเงิน ตามรายงาน 
การสอบบัญชีหรือตามรายงานการตรวจสอบ ใหนายทะเบียนสหกรณมีอํานาจออกคําสั่งเปน 
หนังสือใหปฏิบัติการ ดังตอไปนี้ 
  (๑) ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณแกไขขอบกพรองตามวิธีการและ 
ระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 
  (๒) ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณระงับการปฏิบัติบางสวนที่เปนเหตุ 
ใหเกิดขอบกพรองหรือเส่ือมเสียผลประโยชนของสหกรณหรือสมาชิก 
  (๓) ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณหยุดปฏิบัติหนาที่เปนการชั่วคราวเพื่อ 
แกไขขอบกพรองนั้นใหแลวเสร็จตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 
  (๔) ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณพนจากตําแหนงทั้งคณะ หรือให 
กรรมการซึ่งเกี่ยวของกับการนั้นพนจากตําแหนงกรรมการ 
 
  มาตรา ๒๓  สหกรณใดจดทะเบียนจัดต้ังข้ึนยังไมเกินสามปหรือมีผลการ 
ดําเนินงานขาดทุนติดตอกันเกินสองป เม่ือสหกรณรองขอ หรือนายทะเบียนสหกรณหรือ 
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติเห็นวาจําเปนตองแกไข นายทะเบียนสหกรณจะส่ังให 
ผูตรวจการสหกรณหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมายเขาชวยเหลือดําเนิน 
กิจการของสหกรณนั้นทั้งหมดหรือบางสวนก็ได 
  การชวยเหลือดําเนินกิจการของสหกรณใหเปนไปตามระเบียบที่นายทะเบยีน 
สหกรณกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ 
 
  มาตรา ๒๔  ในกรณีที่นายทะเบียนสหกรณสั่งใหคณะกรรมการดําเนินการ 
สหกรณพนจากตําแหนงท้ังคณะ ใหนายทะเบียนสหกรณตั้งคณะกรรมการชั่วคราว มีอํานาจหนาท่ี 
และสิทธิเชนเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ และใหอยูในตําแหนงไมเกินหน่ึงรอยแปด 
สิบวันนับแตวันที่แตงตั้ง 
  กอนที่จะพนจากตําแหนงใหคณะกรรมการชั่วคราวจัดใหมีการประชุมใหญเพื่อ 
เลือกตั้งกรรมการขึ้นใหมทั้งคณะตามวิธีการที่กําหนดในขอบังคับ 
 
  มาตรา ๒๕  ในกรณีที่นายทะเบียนสหกรณสั่งใหกรรมการบางคนพนจาก 
ตําแหนง ใหคณะกรรมการสวนที่เหลือเรียกประชุมใหญเลือกตั้งผูเปนกรรมการแทนภายในเวลา 
สามสิบวันนับแตวันที่กรรมการพนจากตําแหนง ถามิไดเลือกตั้งหรือเลือกตั้งผูเปนกรรมการไมได 
ตามกําหนดเวลาใหนายทะเบียนสหกรณตั้งสมาชิกเปนกรรมการแทน ในการนี้ใหผูซึ่งไดรับเลือก



   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    

ต้ัง 
หรือแตงตั้งนั้นอยูในตําแหนงกรรมการเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 
 
  มาตรา ๒๖  คําส่ังใดๆ ตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕  
ใหผูมีสวนไดเสียอุทธรณตอคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติไดภายในสามสิบวันนับแต 
วันที่ไดรับทราบคําสั่ง 
  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติใหเปนที่สุด 
 
        สวนท่ี ๔ 
        กองทุนพัฒนาสหกรณ 
       _______ 
 
  มาตรา ๒๗  ใหจัดตั้งกองทุนพัฒนาสหกรณขึ้นในกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
เรียกโดยยอวา "กพส." เพื่อเปนทุนสงเสริมกิจการของสหกรณ  ประกอบดวยเงินและทรัพยสิน
ตาม 
มาตรา ๒๘ 
 
  มาตรา ๒๘  กพส. ประกอบดวย 
  (๑) เงินอุดหนุนที่ไดรับจากงบประมาณแผนดิน 
  (๒) เงินและทรัพยสินท่ีมีผูมอบให 
  (๓) เงินและทรัพยสินที่ตกเปนของ กพส. 
  (๔) เงินที่ไดจากการจําหนายทรัพยสินที่ไดรับมาตาม (๒) และ (๓) 
  (๕) ดอกผล รายได หรือประโยชนอื่นใดของ กพส. 
  เงินและทรัพยสินของ กพส. ตามวรรคหนึ่งใหนําสงเขาบัญชี กพส. โดยไมตอง 
นําสงคลังเปนรายไดแผนดิน 
 
  มาตรา ๒๙  การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน  
การจัดการและการจําหนายทรัพยสินของ กพส. ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดย
ความ 
เห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ 
 
  มาตรา ๓๐  ใหมีคณะกรรมการบริหาร กพส. ประกอบดวย ปลัดกระทรวง 
เกษตรและสหกรณเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ อธิบดีกรมตรวจบัญชีส
หกรณ  



   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    

อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมปศุสัตว ผูแทนกรมบัญชีกลาง ผูแทน 
สํานักงบประมาณเปนกรรมการโดยตําแหนง กรรมการอื่นซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูแทนของส
หกรณ 
ประเภทละหนึ่งคนและผูแทนกลุมเกษตรกรหนึ่งคนเปนกรรมการ 
  ใหรองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณซ่ึงอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณมอบหมายเปน 
กรรมการและเลขานุการ 
  การเลือกผูแทนของสหกรณเพื่อใหรัฐมนตรีแตงตั้งตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตาม 
หลักเกณฑที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด 
  ใหคณะกรรมการบริหาร กพส. มีอํานาจหนาท่ีบริหาร กพส. ตลอดจนตรวจสอบ 
ติดตาม และประเมินผลงานของสหกรณที่ไดรับการสงเสริมกิจการจาก กพส. ตามหลักเกณฑ 
ที่กําหนดในระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 
  มาตรา ๓๑  ใหนําความในมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใชบังคับแกการดํารง 
ตําแหนงของกรรมการบริหาร กพส. ซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูแทนของสหกรณโดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๓๒  ใหนําความในมาตรา ๑๓ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะ 
กรรมการบริหาร กพส. โดยอนุโลม 
 
         หมวด ๓ 
         สหกรณ 
       _______ 
 
         สวนท่ี ๑ 
       การจัดตั้งและการจดทะเบียนสหกรณ  
       _______ 
 
  มาตรา ๓๓  สหกรณจะตั้งขึ้นไดโดยการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ และ 
ตองมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิกโดยวิธี 
ชวยตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกันตามหลักการสหกรณ และตอง 
  (๑) มีกิจการรวมกันตามประเภทของสหกรณที่ขอจดทะเบียน 
  (๒) มีสมาชิกเปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 
  (๓) มีทุนซ่ึงแบงเปนหุนมีมูลคาเทา ๆ กัน และสมาชิกแตละคนจะตองถือหุน 
อยางนอยหน่ึงหุน แตไมเกินหน่ึงในหาของหุนท่ีชําระแลวท้ังหมด 
  (๔) มีสมาชิกซ่ึงมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดในขอบังคับภายใตบทบัญญัติมาตรา  



   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    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

๔๓ (๗) 
  ประเภทของสหกรณที่จะรับจดทะเบียนใหกําหนดโดยกฎกระทรวง 
 
  มาตรา ๓๔  ผูซ่ึงประสงคจะเปนสมาชิกของสหกรณท่ีจะขอจัดต้ังข้ึน ตอง 
ประชุมกันเพื่อคัดเลือกผูที่มาประชุมใหเปนคณะผูจัดตั้งสหกรณจํานวนไมนอยกวาสิบคน เพื่อ 
ดําเนินการจัดตั้งสหกรณ โดยใหคณะผูจัดตั้งสหกรณดําเนินการ ดังตอไปนี้ 
  (๑) พิจารณาเลือกประเภทของสหกรณที่จะจัดตั้งตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
และพิจารณากําหนดวัตถุประสงคของสหกรณที่จะจัดตั้งนั้น 
  (๒) กําหนดแผนดําเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณที่จะจัดตัง้ข้ึน 
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 
  (๓) ทําบัญชีรายชื่อผูซึ่งจะเปนสมาชิกพรอมดวยจํานวนหุนที่แตละคนจะถือเมื่อ 
จัดต้ังสหกรณแลว 
  (๔) ดําเนินการรางขอบังคับภายใตบังคับบทบัญญัติมาตรา ๔๓ และเสนอให 
ที่ประชุมผูซึ่งจะเปนสมาชิกพิจารณากําหนดเปนขอบังคับของสหกรณท่ีจะจัดต้ังข้ึน 
 
  มาตรา ๓๕  การขอจดทะเบียนสหกรณ ใหคณะผูจัดต้ังสหกรณลงลายมือช่ือ 
ในคําขอจดทะเบียนตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด ยื่นตอนายทะเบียนสหกรณ 
พรอมเอกสาร ดังตอไปนี้ 
  (๑) สําเนารายงานการประชุมตามมาตรา ๓๔ จํานวนสองชุด 
  (๒) แผนดําเนินการตามมาตรา ๓๔ (๒) จํานวนสองชุด 
  (๓) บัญชีรายชื่อผูซึ่งจะเปนสมาชิกพรอมลายมือชื่อและจํานวนหุนที่แตละคน 
จะถือเมื่อจัดตั้งสหกรณแลวจํานวนสองชุด 
  (๔) ขอบงัคับตามมาตรา ๓๔ (๔) จํานวนสี่ชุด 
 
  มาตรา ๓๖  นายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ หรือพนักงาน 
เจาหนาที่ ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย มีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหบุคคลใด ๆ ซ่ึง 
เก่ียวของมาช้ีแจงขอเท็จจริง หรือใหสงเอกสารมาเพื่อประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการรับ 
จดทะเบียนสหกรณได 
  ในการพิจารณารายการที่เกี่ยวกับคําขอ หรือรายการในขอบังคับของสหกรณ 
ท่ีจะจัดต้ังข้ึน ถานายทะเบียนสหกรณเห็นวารายการดังกลาวไมถูกตอง หรือยังมิไดดําเนินการตาม 
มาตรา ๓๔ นายทะเบียนสหกรณมีอํานาจส่ังใหคณะผูจัดตั้งสหกรณแกไขหรือดําเนินการใหถูก
ตอง 
ได 
 
  มาตรา ๓๗  เมื่อนายทะเบียนสหกรณพิจารณาแลวเห็นวา สหกรณตามท่ีขอ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

จดทะเบียนมีวัตถุประสงคตามมาตรา ๓๓ คําขอจดทะเบียนมีเอกสารครบถวนถูกตองตามมาตรา  
๓๕ และการจัดตั้งสหกรณตามที่ขอจดทะเบียนจะไมเสียหายแกระบบสหกรณใหนายทะเบียน 
สหกรณรับจดทะเบียนและออกใบสําคัญรับจดทะเบียนใหแกสหกรณนั้น 
  ใหสหกรณที่ไดจดทะเบียนแลวมีฐานะเปนนิติบุคคล 
 
  มาตรา ๓๘  ในกรณีที่นายทะเบียนสหกรณมีคําสั่งไมรับจดทะเบียน ใหแจง 
คําส่ังพรอมดวยเหตุผลเปนหนังสือไปยังคณะผูจัดต้ังสหกรณโดยไมชักชา 
  คณะผูจัดต้ังสหกรณมีสิทธิย่ืนคําอุทธรณคําส่ังไมรับจดทะเบียนตอคณะ 
กรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติโดยยื่นคําอุทธรณตอนายทะเบียนสหกรณภายในหกสิบวัน 
นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง 
  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติใหเปนที่สุด 
 
  มาตรา ๓๙  เมื่อนายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนสหกรณแลว ใหคณะผูจัด 
ตั้งสหกรณมีอํานาจหนาที่และสิทธิเชนเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณนั้นจนกวาจะมี 
การเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณตามมาตรา ๔๐ 
  ใหผูซึ่งมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อผูจะเปนสมาชิกตามมาตรา ๓๔ (๓) เปนสมาชิก 
สหกรณตั้งแตวันที่นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนสหกรณและไดชําระคาหุนตามจํานวน 
ที่จะถือครบถวนแลว 
  ในกรณีท่ีมีผูขอเขาเปนสมาชิกสหกรณภายหลังวันท่ีนายทะเบียนสหกรณ 
รับจดทะเบียนสหกรณ ใหถือวาเปนสมาชิกเมื่อไดชําระคาหุนตามจํานวนที่จะถือครบถวนแลว 
 
  มาตรา ๔๐  ใหคณะผูจัดตั้งสหกรณนัดสมาชิกมาประชุมกันเปนการประชุม 
ใหญสามัญครั้งแรกภายในเกาสิบวันนับแตวันที่จดทะเบียนสหกรณ เพื่อตั้งคณะกรรมการดําเนิน 
การสหกรณและมอบหมายการทั้งปวงใหแกคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 
 
  มาตรา ๔๑  ใหนายทะเบียนสหกรณประกาศกําหนดประเภทของสหกรณที่ 
สามารถรับสมาชิกสมทบได 
  คุณสมบัติ วิธีรับสมัคร และการขาดจากสมาชิกภาพ ตลอดจนสิทธิและหนาท่ี 
ของสมาชิกสมทบใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับ 
  หามมิใหสหกรณใหสิทธิแกสมาชิกสมทบในการนับช่ือของสมาชิกสมทบเขาเปน 
องคประชุมในการประชุมใหญ การออกเสียงในเรื่องใด ๆ หรือเปนกรรมการดําเนินการ 
 
  มาตรา ๔๒  ในการชําระคาหุน สมาชิกจะนําคาหุนหักกลบลบหนี้กับสหกรณ 
ไมไดและสมาชิกมีความรับผิดเพียงไมเกินจํานวนเงินคาหุนท่ียังสงใชไมครบมูลคาหุนท่ีตนถือ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  ในระหวางท่ีสมาชิกภาพของสมาชิกยังไมส้ินสุดลง หามมิใหเจาหน้ีของสมาชิก 
ใชสิทธิเรียกรองในคาหุนของสมาชิกผูน้ัน 
 
           สวนท่ี ๒ 
       ขอบังคับและการแกไขเพิ่มเติม 
          _______ 
 
  มาตรา ๔๓  ขอบังคับของสหกรณอยางนอยตองมีรายการ ดังตอไปนี้ 
  (๑) ชื่อสหกรณ ซ่ึงตองมีคําวา "จํากัด" อยูทายช่ือ 
  (๒) ประเภทของสหกรณ 
  (๓) วัตถุประสงค 
  (๔) ท่ีต้ังสํานักงานใหญและท่ีต้ังสํานักงานสาขา 
  (๕) ทุนซ่ึงแบงเปนหุน มูลคาของหุน การชําระคาหุนดวยเงินหรือทรัพยสินอื่น  
การขายและการโอนหุน ตลอดจนการจายคืนคาหุน 
  (๖) ขอกําหนดเกี่ยวกับการดําเนินงาน การบัญชี และการเงินของสหกรณ 
  (๗) คุณสมบัติของสมาชิก วิธีรับสมาชิก การขาดจากสมาชิกภาพ ตลอดจนสิทธิ 
หนาท่ีของสมาชิก 
  (๘) ขอกําหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ 
  (๙) การเลือกตั้ง การดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนงและการประชุมของ 
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 
  (๑๐) การแตงตั้ง การดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง การกําหนดอํานาจ 
หนาท่ี และความรับผิดชอบของผูจัดการ 
 
  มาตรา ๔๔  การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ จะกระทําไดก็แตโดยมติของที่ประชุม 
ใหญ และตองนําขอบังคับที่ไดแกไขเพิ่มเติมไปจดทะเบียนตอนายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบ 
วันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญลงมติ  เม่ือนายทะเบียนสหกรณไดจดทะเบียนแลวใหมีผลใชบังคับได 
 
  ในกรณีที่มีการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับโดยการเปลี่ยนชื่อสหกรณ ใหสหกรณ 
คืนใบสําคัญรับจดทะเบียน และใหนายทะเบียนสหกรณออกใบสําคัญรับจดทะเบียนการเปลี่ยนชื่อ 
ใหแกสหกรณดวย 
  การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับและการเปลี่ยนชื่อของสหกรณนั้น ยอมไมกระทบ 
กระเทือนถึงสิทธิหรือความรับผิดใด ๆ ของสหกรณ 
  ใหนําความในมาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ มาใชบังคับแกการแกไข 
เพ่ิมเติมขอบังคับโดยอนุโลม 



   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 ๔๕  ในกรณีมีปญหาเกี่ยวกับการตีความในขอบังคับ ใหสหกรณขอ 
คําวินิจฉัยจากนายทะเบียนสหกรณ และใหสหกรณถือปฏิบัติตามคําวินิจฉัยนั้น 
 
         สวนท่ี ๓ 
      การดําเนินงานของสหกรณ 
        ______ 
 
  มาตรา ๔๖  เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามวัตถุประสงค ใหสหกรณมีอํานาจ 
กระทําการ ดังตอไปน้ีได 
  (๑) ดําเนินธุรกิจ การผลิต การคา การบริการ และอุตสาหกรรมเพื่อประโยชน 
ของสมาชิก 
  (๒) ใหสวัสดิการหรือการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว 
  (๓) ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก 
  (๔) ขอหรือรับความชวยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หนวยงานของ 
ตางประเทศหรือบุคคลอื่นใด 
  (๕) รับฝากเงินประเภทออมทรัพยหรือประเภทประจําจากสมาชิกหรือสหกรณ 
อื่นไดตามระเบียบของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 
  (๖) ใหกู ใหสินเช่ือ ใหยืม ใหเชา ใหเชาซ้ือ โอน รับจํานองหรือรับจํานํา ซ่ึง 
ทรัพยสินแกสมาชิกหรือของสมาชิก 
  (๗) จัดใหไดมา ซ้ือ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิ ครอบครอง กู ยืม เชา เชาซื้อ  
รับโอนสิทธิการเชาหรือสิทธิการเชาซื้อ จํานองหรือจํานํา ขายหรือจําหนายดวยวิธีอื่นใดซึ่ง 
ทรัพยสิน 
  (๘) ใหสหกรณอื่นกูยืมเงินไดตามระเบียบของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจาก 
นายทะเบียนสหกรณ 
  (๙)  ดําเนินกิจการอยางอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับ หรือเนื่องในการจัดใหสําเร็จตาม 
วัตถุประสงคของสหกรณ 
 
  มาตรา ๔๗  การกูยืมเงินหรือการค้ําประกันของสหกรณ จะตองจํากัดอยูภายใน 
วงเงินท่ีนายทะเบียนสหกรณเห็นชอบ 
 
  มาตรา ๔๘  ใหสหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 



   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 ๔๙  การรับเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินจากทางราชการ หนวยงานของ 
ตางประเทศหรือบุคคลอื่นใด ถาการใหเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินนั้นกําหนดไวเพื่อการใดใหใช 
เพื่อการนั้น แตถามิไดกําหนดไวใหจัดสรรเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินนั้นเปนทุนสํารองของสหกรณ 
 
  มาตรา ๕๐ ใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ประกอบดวย  
ประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการอื่นอีกไมเกินสิบสี่คนซึ่งที่ประชมุใหญเลือกต้ังจากสมาชิก 
  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปนับแต 
วันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปนับแตวันเลือกตั้ง ใหกรรมการดําเนินการสหกรณ 
ออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสองของกรรมการดําเนินการสหกรณทั้งหมดโดยวิธีจับสลาก  
และใหถือวาเปนการพนจากตําแหนงตามวาระ 
  กรรมการดําเนินการสหกรณ ซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งอีกได  
แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน 
  ในกรณีที่มีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการสหกรณแทนตําแหนงที่วาง  
ใหกรรมการดําเนินการสหกรณที่ไดรับเลือกตั้งอยูในตําแหนงเทากบัวาระท่ีเหลืออยูของผูท่ี 
ตนแทน 
 
  มาตรา ๕๑  ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเปนผูดําเนินกิจการและเปน 
ผูแทนสหกรณในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก  เพื่อการนี้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 
จะมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือผูจัดการทําการแทนก็ได 
 
  มาตรา ๕๒  หามมิใหบุคคลซ่ึงมีลักษณะดังตอไปน้ีเปนหรือทําหนาท่ีกรรมการ 
หรือผูจัดการ 
  (๑) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกในความผิดเก่ียวกับ 
ทรพัยท่ีกระทําโดยทุจรติ 
  (๒) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หรอืหนวยงาน 
ของรัฐหรือเอกชน ฐานทุจริตตอหนาท่ี 
  (๓) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือมีคําวินิจฉัยเปนที่สุดใหพนจาก 
ตําแหนงกรรมการตามมาตรา ๒๒ (๔) 
  (๔) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการเพราะเหตุ 
ทุจริตตอหนาท่ี 
 
  มาตรา ๕๓  ใหสหกรณมีผูตรวจสอบกิจการ ซ่ึงท่ีประชุมใหญเลือกต้ังจาก 
สมาชิกหรือบุคคลภายนอก เพื่อดําเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณแลวทํารายงานเสนอตอ 
ที่ประชุมใหญ 
  จํานวนผูตรวจสอบกิจการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่นายทะเบียนสหกรณ 



   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    

กําหนด 
 
  มาตรา ๕๔  ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเรียกประชุมใหญสามัญปละ 
หนึ่งครั้งภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณนั้น 
 
  มาตรา ๕๕  เม่ือมีเหตุอันสมควร คณะกรรมการดําเนินการสหกรณจะเรียก 
ประชุมใหญวิสามัญเมื่อใดก็ได แตถานายทะเบียนสหกรณมีหนังสือแจงใหเรียกประชุมใหญ 
วิสามัญ หรือในกรณีที่สหกรณขาดทุนเกินกึ่งของจํานวนทุนเรือนหุนที่ชําระแลว ตองเรียกประชุม 
ใหญวิสามัญโดยมิชักชาแตไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่สหกรณทราบ 
  สมาชิกซ่ึงมีจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในหาของจํานวนสมาชิกท้ังหมด หรอื 
ไมนอยกวาหน่ึงรอยคน หรือผูแทนสมาชิกในกรณีที่มีผูแทนสมาชิกตามมาตรา ๕๖ ซ่ึงมีจํานวน 
ไมนอยกวาหน่ึงในหาของจํานวนผูแทนสมาชิกท้ังหมด หรือไมนอยกวาหาสิบคนลงลายมือช่ือ 
ทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ใหเรียกประชุมใหญวิสามัญก็ได 
  ในกรณีที่สมาชิก หรือผูแทนสมาชิกของสหกรณเปนผูรองขอใหเรียกประชุมใหญ 
วิสามัญ ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวันนับแตวันท่ี 
รับคํารองขอ ถาคณะกรรมการดําเนินการสหกรณไมเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในกําหนด 
ระยะเวลาดังกลาว ใหนายทะเบียนสหกรณมีอํานาจเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในระยะเวลา 
ตามท่ีเห็นสมควรก็ได 
 
  มาตรา ๕๖  สหกรณใดมีสมาชิกเกินกวาหารอยคน จะกําหนดในขอบังคับให 
มีการประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิกก็ได จํานวนผูแทนสมาชิกจะมีนอยกวาหนึ่งรอยคนไมได 
  วิธีการเลือกต้ังผูแทนสมาชิก จํานวนผูแทนสมาชิก และการดํารงตําแหนง 
ใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับ 
 
  มาตรา ๕๗  การประชุมใหญของสหกรณตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวา 
ก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิกท้ังหมดหรือไมนอยกวาหน่ึงรอยคนในกรณีเปนการประชุมใหญ 
โดยผูแทนสมาชิก ตองมีผูแทนสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนผูแทนสมาชิก 
ท้ังหมดหรือไมนอยกวาหน่ึงรอยคน จึงจะเปนองคประชุม 
  ในการประชุมใหญ สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกจะมอบอํานาจใหผูอื่นมาประชุม 
แทนตนไมได 
 
  มาตรา ๕๘  ในการประชุมใหญของสหกรณ ถาสมาชิกหรือผูแทนสมาชิก แลว 
แตกรณี มาประชุมไมครบองคประชุม ใหนัดประชุมใหญอีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วันนับแตวันที่นัด 
ประชุมใหญครั้งแรก  ในการประชุมครั้งหลังนี้ ถามิใชการประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิกหรือผูแทน 



   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    

สมาชิกรองขอใหเรียกประชุมแลว เม่ือมีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิก แลวแตกรณี มาประชุมไมนอย 
กวาหน่ึงในสิบของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกท้ังหมด หรือไมนอยกวาสามสิบคน ก็ใหถือวา 
เปนองคประชุม 
 
  มาตรา ๕๙  สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกคนหน่ึงใหมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน  
ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด การ 
วินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมใหญใหถือเสียงขางมาก  เวนแตในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือเสียงไมนอย
กวา 
สองในสามของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 
  (๑) การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ 
  (๒) การควบสหกรณ 
  (๓) การแยกสหกรณ 
  (๔) การเลิกสหกรณ 
  (๕) การอ่ืนใดท่ีขอบังคับกําหนดใหใชเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวน 
สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 
 
  มาตรา ๖๐  ในการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ ใหจัดสรรเปนทุน 
สํารองไมนอยกวารอยละสิบของกําไรสุทธิ และเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
ไมเกินรอยละหาของกําไรสุทธิ แตตองไมเกินอัตราที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ 
กําหนด 
  กําไรสุทธิประจําปที่เหลือจากการจัดสรรเปนทุนสํารองและคาบํารุงสันนิบาต 
สหกรณแหงประเทศไทย ที่ประชุมใหญอาจจัดสรรไดภายใตขอบังคับ ดังตอไปนี้ 
  (๑) จายเปนเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลว แตตองไมเกินอัตราที่กําหนดใน 
กฎกระทรวงสําหรับสหกรณแตละประเภท 
  (๒) จายเปนเงินเฉล่ียคืนใหแกสมาชิกตามสวนธุรกิจท่ีสมาชิกไดทําไวกับ 
สหกรณในระหวางป 
  (๓) จายเปนเงินโบนัสแกกรรมการและเจาหนาที่ของสหกรณไมเกินรอยละสิบ 
ของกําไรสุทธิ 
  (๔) จายเปนทุนสะสมไว เพ่ือดําเนินการอยางหน่ึงอยางใดของสหกรณตามท่ี 
กําหนดในขอบังคับ 
 
  มาตรา ๖๑  ทุนสํารองตามมาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง จะถอนจากบัญชีทุนสํารองได 
เพื่อชดเชยการขาดทุนหรือเพื่อจัดสรรเขาบัญชีทุนสํารองใหแกสหกรณใหมท่ีไดจดทะเบียน 
แบงแยกจากสหกรณเดิมตามมาตรา ๑๐๐ 
 



   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 ๖๒  เงินของสหกรณน้ัน สหกรณอาจฝากหรือลงทุนได ดังตอไปนี้ 
  (๑) ฝากในชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอื่น 
  (๒) ฝากในธนาคาร หรือฝากในสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหความ 
ชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ 
  (๓) ซ้ือหลักทรัพยของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
  (๔) ซ้ือหุนของธนาคารท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือใหความชวยเหลือทางการเงินแก 
สหกรณ 
  (๕) ซ้ือหุนของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอ่ืน 
  (๖) ซื้อหุนของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทําใหเกิดความสะดวกหรือสงเสริม 
ความเจริญแกกิจการของสหกรณโดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 
  (๗) ฝากหรือลงทุนอยางอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ 
กําหนด 
 
  มาตรา ๖๓  ใหสหกรณที่มีวัตถุประสงคเพื่อการขายหรือแปรรูปผลิตผล 
ทางการเกษตรท่ีสมาชิกผลิตข้ึน พิจารณาซื้อหรือรวบรวมผลิตผลจากสมาชิกกอนผูอื่น 
 
  มาตรา ๖๔  ใหสหกรณจัดทําทะเบียน ดังตอไปนี้ 
  (๑) ทะเบียนสมาชิกซ่ึงอยางนอยตองมีรายการ 
       (ก) ชื่อ ประเภท และท่ีต้ังสํานักงานของสหกรณ 
       (ข) ชื่อ สัญชาติ และท่ีอยูของสมาชิก 
       (ค) วันที่เขาเปนสมาชิก 
  (๒) ทะเบียนหุนซ่ึงอยางนอยตองมีรายการ 
       (ก) ชื่อ ประเภท และท่ีต้ังสํานักงานของสหกรณ 
       (ข) ช่ือของสมาชิกซ่ึงถือหุน มูลคาหุน จํานวนหุน และเงินคาหุนที่ชําระแลว 
       (ค) วันท่ีถือหุน 
  ใหสหกรณเก็บรักษาทะเบียนตาม (๑) และ (๒) ไวท่ีสํานักงานของสหกรณและ 
ใหสงสําเนาทะเบียนนั้นแกนายทะเบียนสหกรณภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีจดทะเบียน 
  ใหสหกรณรายงานการเปล่ียนแปลงรายการในทะเบียนตอนายทะเบียนสหกรณ 
ภายในสามสิบวันนับแตวันส้ินปทางบัญชีของสหกรณ 
 
  มาตรา ๖๕  ใหสหกรณจัดใหมีการทําบัญชีตามแบบและรายการที่นาย 
ทะเบียนสหกรณกําหนดใหถูกตองตามความเปนจริง และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการ 
ลงบัญชีไวที่สํานักงานสหกรณภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 
  เมื่อมีเหตุตองบันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณใหบันทึก 
รายการในวันที่เกิดเหตุนั้น สําหรับเหตุอื่นที่ไมเกี่ยวกับกระแสเงินสด ใหบันทึกรายการในสมุด



   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    

บัญชี 
ภายในสามวันนับแตวันท่ีมีเหตุอันจะตองบันทึกรายการนั้น 
  การลงรายการบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณโดยครบถวน 
 
  มาตรา ๖๖  ใหสหกรณจัดทํางบดุลอยางนอยคร้ังหน่ึงทุกรอบสิบสองเดือน 
อันจัดวาเปนรอบปทางบัญชีของสหกรณ 
  งบดุลน้ันตองมีรายการแสดงสินทรัพย หน้ีสิน และทุนของสหกรณ กับทั้ง 
บัญชีกําไรขาดทุนตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 
  งบดุลนั้นตองทําใหแลวเสร็จและใหผูสอบบัญชีตรวจสอบแลวนําเสนอเพื่อ 
อนุมัติในที่ประชุมใหญของสหกรณภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชี 
 
  มาตรา ๖๗  ใหสหกรณจัดทํารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของ 
สหกรณเสนอตอที่ประชุมใหญในคราวที่เสนองบดุล และใหสงสําเนารายงานประจําปกับงบดุล 
ไปยังนายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการประชุม 
 
  มาตรา ๖๘  ใหสหกรณเก็บรักษารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของ 
สหกรณและงบดุล พรอมท้ังขอบังคับและกฎหมายวาดวยสหกรณไวท่ีสํานักงานของสหกรณ เพื่อ 
ใหสมาชิกขอตรวจดูได 
 
        สวนท่ี ๔ 
     การสอบบัญชี 
        ______ 
 
  มาตรา ๖๙  ใหนายทะเบียนสหกรณแตงตั้งผูสอบบัญชี  เพื่อตรวจสอบบัญชี 
ของสหกรณ 
  การตรวจสอบบัญชีนั้น ใหปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป 
และตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 
 
          สวนท่ี ๕ 
     การเลิกสหกรณ 
        _______ 
 
  มาตรา ๗๐  สหกรณยอมเลิกดวยเหตุหน่ึงเหตุใด ดังตอไปนี้ 
  (๑) มีเหตุตามท่ีกําหนดในขอบังคับ 



   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    

  (๒) สหกรณมีจํานวนสมาชิกนอยกวาสิบคน 
  (๓) ท่ีประชุมใหญลงมติใหเลิก 
  (๔) ลมละลาย 
  (๕) นายทะเบียนสหกรณส่ังใหเลิกตามมาตรา ๗๑ 
  ใหสหกรณท่ีเลิกตาม (๑) (๒) (๓) หรอื (๔) แจงใหนายทะเบียนสหกรณทราบ 
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่เลิก 
  ใหนายทะเบียนสหกรณปดประกาศการเลิกสหกรณไวที่สํานักงานของสหกรณ  
ที่ทําการสหกรณอําเภอหรือหนวยสงเสริมสหกรณ และที่วาการอําเภอหรือสํานักงานเขตแหงทองที่ 
ท่ีสหกรณน้ันต้ังอยู 
 
  มาตรา ๗๑  นายทะเบียนสหกรณมีอํานาจส่ังเลิกสหกรณไดเม่ือปรากฏวา 
  (๑) สหกรณไมเริ่มดําเนินกิจการภายในหนึ่งปนับแตวันที่จดทะเบียนหรือหยุด 
ดําเนินกิจการติดตอกันเปนเวลาสองปนับแตวันท่ีหยุดดําเนินกิจการ 
  (๒) สหกรณไมสงสําเนางบดุลและรายงานประจําปตอนายทะเบียนสหกรณ 
เปนเวลาสามปติดตอกัน 
  (๓) สหกรณไมอาจดําเนินกิจการใหเปนผลดี หรือการดําเนินกิจการของสหกรณ 
กอใหเกิดความเสียหายแกสหกรณ หรือประโยชนสวนรวม 
 
  มาตรา ๗๒  สหกรณท่ีถูกส่ังเลิกตามมาตรา ๗๑ มีสิทธิอุทธรณตอคณะ 
กรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ โดยทําเปนหนังสือย่ืนตอนายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบ 
วันนับแตวันที่ไดรับคําสั่ง และใหนายทะเบียนสหกรณสงคําอุทธรณตอไปยังคณะกรรมการ 
พัฒนาการสหกรณแหงชาติโดยไมชักชา 
  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติใหเปนที่สุด 
 
  มาตรา ๗๓  เม่ือสหกรณใดเลิกไปดวยเหตุหน่ึงเหตุใดตามท่ีระบุไวในมาตรา  
๗๐ ใหจัดการชําระบัญชีตามบทบัญญัติในหมวด ๔ วาดวยการชําระบัญชี 
 
            หมวด ๔ 
        การชําระบัญชี 
           ______ 
 
  มาตรา ๗๔  การชําระบัญชีสหกรณที่ลมละลายนั้น ใหเปนไปตามกฎหมาย 
วาดวยลมละลาย 
 



   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    

  มาตรา ๗๕  การชําระบัญชีสหกรณที่เลิกเพราะเหตุอื่น นอกจากลมละลายให 
ที่ประชุมใหญเลือกตั้งผูชําระบัญชีโดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณขึ้นทําการ 
ชําระบัญชีสหกรณภายในสามสิบวันนับแตวันที่เลิกสหกรณ หรือนับแตวันที่คณะกรรมการ 
พัฒนาการสหกรณแหงชาติมีคําส่ังใหยกอุทธรณ แลวแตกรณี 
  ในกรณีที่ที่ประชุมใหญไมเลือกตั้งผูชําระบัญชีภายในกําหนดเวลาดงักลาว  
หรือนายทะเบียนสหกรณไมใหความเห็นชอบในการเลือกตั้งผูชําระบัญชี ใหนายทะเบียนสหกรณ 
ตั้งผูชําระบัญชีขึ้นทําการชําระบัญชีสหกรณได 
  เมื่อนายทะเบียนสหกรณเห็นสมควรหรือเมื่อสมาชิกมีจํานวนไมนอยกวา 
สองในสามของสมาชิกท้ังหมดรองขอตอนายทะเบียนสหกรณ นายทะเบียนสหกรณจะแตงตั้ง 
ผูชําระบัญชีคนใหมแทนผูชําระบัญชีซึ่งไดรับเลือกตั้งหรือซึ่งไดต้ังไวก็ได 
  ใหนายทะเบียนสหกรณจดทะเบียนผูชําระบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ 
ใหความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง หรือผูชําระบัญชีซึ่งไดรับแตงตั้งตามวรรคสองหรือวรรคสาม  
และใหปดประกาศชื่อผูชําระบัญชีไวที่สํานักงานของสหกรณนั้น สํานักงานสหกรณอําเภอหรือ 
หนวยสงเสริมสหกรณ และที่วาการอําเภอหรือสํานักงานเขตแหงทองที่ที่สหกรณนั้นตั้งอยูภายใน 
สิบสี่วันนับแตวันที่จดทะเบียนผูชําระบัญชี 
  ผูชําระบัญชีอาจไดรับคาตอบแทนตามที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 
 
  มาตรา ๗๖  สหกรณน้ันแมจะไดเลิกไปแลวก็ใหพึงถือวายังคงดํารงอยูตราบเทา 
เวลาที่จําเปนเพื่อการชําระบัญชี 
 
  มาตรา ๗๗  ใหผูชําระบัญชีมีหนาที่ชําระสะสางกิจการของสหกรณ จัดการ 
ชําระหนี้และจําหนายทรัพยสินของสหกรณนั้นใหเสร็จไป 
 
  มาตรา ๗๘  เม่ือสหกรณเลิก ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณและ 
เจาหนาท่ีของสหกรณมีหนาท่ีจัดการรักษาทรัพยสินท้ังหมดของสหกรณไวจนกวาผูชําระบัญชี 
จะเรียกใหสงมอบ 
  ผูชําระบัญชีจะเรียกใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณหรือเจาหนาที ่ของ 
สหกรณสงมอบทรัพยสินตามวรรคหน่ึงพรอมดวยสมุดบัญชี เอกสาร และส่ิงอ่ืนเม่ือใดก็ได 
 
  มาตรา ๗๙  ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีนายทะเบียนสหกรณจดทะเบียน 
ผูชําระบัญชี ใหผูชําระบัญชีประกาศโฆษณาทางหนังสือพิมพรายวันอยางนอยสองวันติดตอกัน  
หรือประกาศโฆษณาทางอื่นวาสหกรณไดเลิก และแจงเปนหนังสือไปยังเจาหนี้ทุกคน ซ่ึงมีช่ือ 
ปรากฏในสมุดบัญชี เอกสารของสหกรณ  หรือปรากฏจากทางอื่น เพื่อใหทราบวาสหกรณนั้นเลิก  
และใหเจาหนี้ยื่นคําทวงหนี้แกผูชําระบัญชี 



   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    

 
  มาตรา ๘๐  ผูชําระบัญชีตองทํางบดุลของสหกรณโดยไมชักชา และให 
นายทะเบียนสหกรณตั้งผูสอบบัญชีเพื่อตรวจสอบงบดุลนั้น 
  เมื่อผูสอบบัญชีรับรองงบดุลแลว ใหผูชําระบัญชีเสนองบดุลตอที่ประชุมใหญ 
เพื่ออนุมัติ แลวเสนองบดุลนั้นตอนายทะเบียนสหกรณ 
  ในกรณีที่การประชุมใหญไมครบองคประชุม ใหผูชําระบัญชีเสนองบดุลตอ 
นายทะเบียนสหกรณเพื่ออนุมัติ 
 
  มาตรา ๘๑  ผูชําระบัญชีมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
  (๑) ดําเนินกิจการของสหกรณเทาที่จําเปนเพื่อระวังรักษาผลประโยชนของ 
สหกรณในระหวางที่ยังชําระบัญชีไมเสร็จ 
  (๒) ดําเนินกิจการของสหกรณเทาที่จําเปนเพื่อชําระสะสางกิจการใหเสร็จ 
ไปดวยดี 
  (๓) เรียกประชุมใหญ 
  (๔) ดําเนินการทั้งปวงเกี่ยวกับคดีแพงหรือคดีอาญา และประนีประนอม 
ยอมความในเรือ่งใด ๆ ในนามของสหกรณ 
  (๕) จําหนายทรัพยสินของสหกรณ 
  (๖) เรียกใหสมาชิกหรือทายาทของสมาชิกผูตายชําระคาหุนท่ียังชําระไมครบ 
มูลคาของหุนท้ังหมด 
  (๗) รองขอตอศาลเพ่ือส่ังใหสหกรณลมละลายในกรณีท่ีเงินคาหุนหรือเงินลงทุน 
ไดใชเสร็จแลว แตทรัพยสินก็ยังไมเพียงพอแกการชําระหนี้สิน 
  (๘) ดําเนินการอยางอื่นเทาที่จําเปนเพื่อใหการชําระบัญชีเสร็จสิ้น 
 
  มาตรา ๘๒  ขอจํากัดอํานาจของผูชําระบัญชีอยางใด ๆ หามมิใหยกข้ึนเปน 
ขอตอสูบุคคลภายนอกผูกระทําการโดยสุจริต 
 
  มาตรา ๘๓  คาธรรมเนียม คาภาระติดพัน และคาใชจายท่ีตองเสียตามสมควร 
ในการชําระบัญชีนั้น ผูชําระบัญชีตองจัดการชําระกอนหนี้รายอื่น 
 
  มาตรา ๘๔  ถาเจาหนี้คนใดมิไดทวงถามใหชําระหนี้ ผูชําระบัญชีตองวางเงิน 
สําหรับจํานวนหนี้นั้นไวตอนายทะเบียนสหกรณเพื่อประโยชนแกเจาหนี้ และใหผูชําระบัญชี 
มีหนังสือแจงการท่ีไดวางเงินไปยังเจาหน้ีโดยไมชักชา 
  ถาเจาหนี้ไมรับเงินไปจนพนกําหนดสองปนับแตวันที่ผูชําระบัญชวีางเงินไว 
ตอนายทะเบียนสหกรณ เจาหน้ียอมหมดสิทธิในเงินจํานวนน้ัน และใหนายทะเบียนสหกรณจัดสง 



   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    

เปนรายไดของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยใหเสร็จภายในเวลาอันสมควร 
 
  มาตรา ๘๕  ใหผูชําระบัญชีเสนอรายงานตอนายทะเบียนสหกรณทุกระยะ 
หกเดือนวาไดจัดการไปอยางใดบางและแสดงใหเห็นความเปนไปของบัญชีที่ชําระอยูนั้น รายงาน 
ดังกลาวนี้ใหทําตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 
  รายงานตามวรรคหน่ึงใหสมาชิก ทายาทของสมาชิกผูตาย และเจาหน้ีท้ังหลาย 
ของสหกรณตรวจดูไดโดยไมตองเสียคาธรรมเนียม 
  ถาปรากฏขอบกพรองในการชําระบัญชี นายทะเบียนสหกรณมีอํานาจส่ังให 
ผูชําระบัญชีแกไขขอบกพรอง และรายงานตอนายทะเบียนสหกรณภายในเวลาที่กําหนด 
 
  มาตรา ๘๖  เมื่อไดชําระหนี้ของสหกรณแลว ถามีทรัพยสินเหลืออยูเทาใด 
ใหผูชําระบัญชีจายตามลําดับ ดังตอไปนี้ 
  (๑) จายคืนเงินคาหุนใหแกสมาชิกไมเกินมูลคาหุนท่ีชําระแลว 
  (๒) จายเปนเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลวแตตองไมเกินอัตราที่นายทะเบียน 
สหกรณกําหนด ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติสําหรับสหกรณ 
แตละประเภท 
  (๓) จายเปนเงินเฉล่ียคืนใหแกสมาชิกตามสวนธุรกิจท่ีสมาชิกไดทําไวกับ 
สหกรณในระหวางปตามที่กําหนดในขอบังคับ 
  ถายังมีทรัพยสินเหลืออยูอีก ใหผูชําระบัญชีโอนใหแกสหกรณอื่น หรอื 
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยตามมติของที่ประชุมใหญ หรือดวยความเห็นชอบของ 
นายทะเบียนสหกรณ ในกรณีที่ไมอาจเรียกประชุมใหญไดภายในสามเดือนนับแตวันที่ชําระ 
บัญชีเสร็จ 
 
  มาตรา ๘๗  เมื่อไดชําระบัญชีกิจการของสหกรณเสร็จแลว ใหผูชําระบัญชี 
ทํารายงานการชําระบัญชีพรอมทั้งรายการยอของบัญชีที่ชําระนั้น แสดงวาไดดําเนินการชําระ 
บัญชีและจัดการทรัพยสินของสหกรณไปอยางใด รวมทั้งคาใชจายในการชําระบัญชีและจํานวน 
ทรัพยสินท่ีจายตามมาตรา ๘๖ เสนอตอผูสอบบัญชี 
  เมื่อผูสอบบัญชีตรวจสอบและรับรองบัญชีที่ชําระนั้นแลว ใหผูชําระบัญชีเสนอ 
ตอนายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวันนับแตวันที่ผูสอบบัญชีรับรองบัญชีที่ชําระนั้นเมื่อ 
นายทะเบียนสหกรณเห็นชอบดวยแลวใหถือวาเปนที่สุดแหงการชําระบัญชี และใหนายทะเบียน 
สหกรณถอนชื่อสหกรณออกจากทะเบียน 
 
  มาตรา ๘๘  เมื่อนายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบในการชําระบัญชีตาม 
มาตรา ๘๗ แลว ใหผูชําระบัญชีมอบบรรดาสมุดบัญชีและเอกสารทั้งหลายของสหกรณที่ไดชําระ 
บัญชีเสร็จแลวนั้นแกนายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนสหกรณ 



   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    

ใหความเห็นชอบ 
  ใหนายทะเบียนสหกรณรักษาสมุดบัญชีและเอกสารเหลานี้ไวอีกสองปนับแต 
วันที่ถอนชื่อสหกรณนั้นออกจากทะเบียน 
  สมุดบัญชีและเอกสารตามวรรคหนึ่ง ใหผูมีสวนไดเสียตรวจดูไดโดยไมตอง 
เสียคาธรรมเนียม 
 
  มาตรา ๘๙  ในคดีฟองเรียกหน้ีสินท่ีสหกรณ สมาชิก หรือผูชําระบัญชีเปน 
ลูกหนี้อยูในฐานะเชนนั้น หามมิใหฟองเมื่อพนกําหนดสองปนับแตวันที่นายทะเบียนสหกรณถอน
ชื่อ 
สหกรณออกจากทะเบียน 
 
           หมวด ๕ 
           การควบสหกรณเขากัน 
           ______ 
 
  มาตรา ๙๐  สหกรณตั้งแตสองสหกรณอาจควบเขากันเปนสหกรณเดียวได  
โดยมติแหงท่ีประชุมใหญของแตละสหกรณ และตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 
  ในการขอความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณใหสงสําเนารายงานการ 
ประชุมใหญของสหกรณท่ีลงมติใหควบเขากันไปดวย 
 
  มาตรา ๙๑  เมื่อนายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบตามมาตรา ๙๐ แลว 
ใหสหกรณแจงเปนหนังสือไปยังเจาหน้ีท้ังปวงของสหกรณเพ่ือใหทราบรายการท่ีประสงคจะควบ 
สหกรณเขากัน และขอใหเจาหนี้ผูมีขอคัดคานในการควบสหกรณเขากันนั้น สงคําคัดคานไปยัง 
สหกรณภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจง 
  ถาไมมีเจาหนี้คัดคานภายในกําหนดเวลาดังกลาวนั้น ใหถือวาไมมีคําคัดคาน 
  ถามีเจาหนี้คัดคาน สหกรณจะควบเขากันมิได  จนกวาจะไดชําระหนี้หรือ 
ไดใหประกันเพื่อหนี้รายนั้น 
 
  มาตรา ๙๒  ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณของแตละสหกรณที่ควบ 
เขากัน ต้ังผูแทนข้ึน สหกรณละไมเกินสามคนเพื่อดําเนินการจดทะเบียนตามมาตรา ๙๓ 
 
  มาตรา ๙๓  สหกรณท่ีต้ังข้ึนใหมโดยควบเขากันน้ัน ตองจดทะเบียนเปน 
สหกรณใหม โดยยื่นคําขอจดทะเบียนตอนายทะเบียนสหกรณตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ 
กําหนด 



   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    

  ในคําขอจดทะเบียนสหกรณใหม ตองมีผูแทนของสหกรณท่ีควบเขากัน 
ลงลายมือช่ืออยางนอยสหกรณละสองคนทุกสหกรณ 
  คําขอจดทะเบียนสหกรณใหม ตองมีเอกสารดังตอไปนี้ยื่นพรอมกับคําขอดวย 
  (๑) หนังสือของทุกสหกรณที่ควบเขากันนั้นรับรองวาไดแจงไปยังเจาหนีท้ั้งปวง 
ตามมาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง และไมมีเจาหนี้คัดคานภายในกําหนด หรือในกรณีที่มีเจาหนี้คัดคาน 
สหกรณไดชําระหนี้ หรือไดใหประกันเพื่อหนี้รายนั้นแลว 
  (๒) ขอบังคับของสหกรณใหมท่ีขอจดทะเบียนส่ีฉบับ 
  (๓) สําเนารายงานการประชุมผูแทนของสหกรณที่ควบเขากันหนึ่งฉบับ 
  เอกสารตาม (๒) และ (๓) นั้น ผูแทนของสหกรณตองลงลายมือช่ือรับรองสอง 
คน 
 
  มาตรา ๙๔  เมื่อนายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนสหกรณที่ควบเขากันเปน 
สหกรณใหมแลว ใหนายทะเบียนสหกรณถอนชื่อสหกรณเดิมที่ไดควบเขากันนั้นออกจากทะเบียน 
  ใหผูแทนของสหกรณที่ควบเขากันมีอํานาจหนาที่และสิทธิเชนเดียวกับคณะ 
กรรมการดําเนินการสหกรณจนกวาจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณตามมาตรา  
๔๐  
 
  มาตรา ๙๕  สหกรณใหมน้ียอมไดไปท้ังทรัพยสิน หน้ีสิน สิทธิ และความรับผิด 
ของสหกรณเดิมท่ีไดควบเขากันน้ันท้ังส้ิน 
 
          หมวด ๖ 
    การแยกสหกรณ 
        _______ 
 
  มาตรา ๙๖  การแยกสหกรณจะกระทํามิได แตถามีการเปลี่ยนแปลงเขต 
การปกครองทองท่ีหรือแบงหนวยงาน หรือสถานประกอบการ จะแยกสหกรณก็ไดหากมีความ 
จําเปนหรือมีเหตุใหไมสะดวกแกการดําเนินงาน 
  การแยกสหกรณตามวรรคหนึ่งจะกระทําไดโดยสมาชิกของสหกรณนั้นจํานวน 
ไมนอยกวาหน่ึงในหาของจํานวนสมาชิกท้ังหมด หรือไมนอยกวาหารอยคนลงลายมือช่ือ 
ทําหนังสือรองขอแยกสหกรณตอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 
  ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเรียกประชุมใหญภายในสามสิบวันนับแต 
วันท่ีไดรับคํารองขอตามวรรคสอง เพื่อพิจารณาเรื่องการแยกสหกรณ ถาท่ีประชุมใหญไดมีมติ 
เห็นชอบใหแยกสหกรณ ใหพิจารณาแบงแยกทรัพยสิน ทุน ทุนสํารอง หน้ีสิน สิทธิ และความรับ
ผิด 



   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    

ของสหกรณตามวิธีการที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 
  การวินิจฉัยชี้ขาดในเรื่องตาง ๆ ของที่ประชุมใหญตามวรรคสาม ใหถือเสียง 
ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกที่มาประชุม 
  ถาคณะกรรมการดําเนินการสหกรณไมเรียกประชุมใหญภายในกําหนดเวลา 
ตามวรรคสาม ใหนายทะเบียนสหกรณมีอํานาจเรียกประชุมใหญภายในระยะเวลาตามที่เห็น 
สมควร 
 
  มาตรา ๙๗  ในกรณีท่ีท่ีประชุมใหญไดมีมติไมเห็นชอบใหแยกสหกรณถา 
สมาชิกซ่ึงลงลายมือช่ือทําหนังสือรองขอแยกสหกรณตามมาตรา ๙๖ วรรคสอง พิจารณาแลวไม 
เห็นดวยกับมติที่ประชุมใหญนั้น ใหสมาชิกดังกลาวทุกคนลงลายมือช่ือทําหนังสือถึงนายทะเบียน 
สหกรณภายในกําหนดเวลาสามสิบวันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญลงมติ เพื่อใหนายทะเบียนสหกรณ 
พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดวาสมควรแยกสหกรณหรือไม และเมื่อนายทะเบียนสหกรณวินิจฉัยชี้ขาด
เปน 
อยางไรแลวใหแจงคําวินิจฉัยใหสหกรณทราบ 
  คําวินิจฉัยของนายทะเบียนสหกรณใหเปนท่ีสุด 
 
  มาตรา ๙๘  เม่ือท่ีประชุมใหญไดมีมติเห็นชอบตามมาตรา ๙๖ หรือนาย 
ทะเบียนสหกรณวินิจฉัยชี้ขาดใหแยกสหกรณตามมาตรา ๙๗ แลว ใหสหกรณแจงมติท่ีประชุม
ใหญ  
หรือคําวินิจฉัยของนายทะเบียนสหกรณเปนหนังสือไปยังเจาหน้ีท้ังปวงของสหกรณ เพื่อใหทราบ 
รายการท่ีประสงคจะแยกสหกรณ และใหเจาหนี้ผูมีขอคัดคานในการแยกสหกรณนั้นสงคําคัดคาน 
ไปยังสหกรณภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจง 
 
  มาตรา ๙๙  สหกรณที่จะจัดตั้งขึ้นใหมโดยการแยกจากสหกรณเดิมนั้นใหนํา 
บทบัญญัติในหมวด ๓ สวนท่ี ๑ วาดวยการจดทะเบียนสหกรณมาใชบังคับโดยอนุโลม 
  คําขอจดทะเบียนสหกรณใหม ตองยื่นพรอมเอกสาร ดังตอไปนี้ 
  (๑) สําเนาหนังสือรองขอแยกสหกรณ และสําเนารายงานการประชุมใหญท่ีได 
มีมติเห็นชอบใหแยกสหกรณตามมาตรา ๙๖ วรรคส่ี หรือสําเนาหนังสือนายทะเบียนสหกรณซึ่ง 
วินิจฉัยช้ีขาดใหแยกสหกรณตามมาตรา ๙๗ แลวแตกรณี 
  (๒) สําเนาหนังสือของสหกรณทุกฉบับท่ีแจงไปยังเจาหน้ีท้ังปวงของสหกรณ 
ตามมาตรา ๙๘ 
  (๓) หนังสือของสหกรณที่รับรองวาไมมีเจาหนี้คัดคานภายในกําหนดหรือสําเนา 
คําคัดคานของเจาหน้ีพรอมท้ังหลักฐานท่ีแสดงวาสหกรณไดชําระหนี้หรือไดใหประกันเพื่อหนี้ 
รายนั้นแลว 
 



   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    

  มาตรา ๑๐๐  บรรดาทรัพยสิน ทุน ทุนสํารอง หน้ีสิน สิทธิ และความรับผิดของ 
สหกรณเดิมท่ีท่ีประชุมใหญไดมีมติใหแบงแยกตามมาตรา ๙๖ หรือนายทะเบียนสหกรณไดมี 
คําวินิจฉัยชี้ขาดใหแบงแยกตามมาตรา ๙๗ แลวแตกรณี ยอมโอนไปใหแกสหกรณใหมต้ังแตวันท่ี 
นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียน 
 
          หมวด ๗ 
      ชุมนุมสหกรณ 
          ______ 
 
  มาตรา ๑๐๑  สหกรณตั้งแตหาสหกรณขึ้นไปที่ประสงคจะรวมกันดําเนินกิจการ 
เพื่อใหเกิดประโยชนตามวัตถุประสงคของสหกรณที่เขารวมกันนั้น  อาจรวมกันจัดตั้งเปนชุมนุม 
สหกรณได 
  ชุมนุมสหกรณใดจะมีฐานะเปนชุมนุมสหกรณระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศ 
จะตองตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่ออํานวยประโยชนแกบรรดาสหกรณในภูมิภาคหรือทั่วประเทศ 
ที่เปนสหกรณประเภทเดียวกัน หรือประกอบธุรกิจการผลิต การคา อุตสาหกรรมหรือบริการอยาง 
เดียวกัน ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด 
 
  มาตรา ๑๐๒  การจัดตั้งชุมนุมสหกรณจะกระทําไดตอเมื่อที่ประชุมใหญของ 
สหกรณแตละสหกรณไดมีมติใหเขารวมในการจัดต้ังชุมนุมสหกรณน้ันได 
 
  มาตรา ๑๐๓  ในการดําเนินการจัดตั้งชุมนุมสหกรณ ใหคณะกรรมการดําเนิน 
การของแตละสหกรณต้ังผูแทนข้ึนสหกรณละหน่ึงคน ประกอบเปนคณะผูจัดตั้งชุมนุมสหกรณเพื่อ 
ดําเนินการจัดตั้งชุมนุมสหกรณ 
  การจัดตั้งและการจดทะเบียนชุมนุมสหกรณใหนําบทบัญญัติในหมวด ๓ วา 
ดวยสหกรณ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๑๐๔  การขอจดทะเบียนชุมนุมสหกรณนั้น ใหคณะผูจัดต้ังชุมนุม 
สหกรณอยางนอยหาคน ลงลายมือช่ือย่ืนคําขอตอนายทะเบียนสหกรณ 
 
  มาตรา ๑๐๕  ใหชุมนุมสหกรณท่ีไดจดทะเบียนแลวเปนนิติบุคคลและเปน 
สหกรณตามพระราชบัญญัตินี้ 
  เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคใหชุมนุมสหกรณมีอํานาจกระทําการไดตาม 
มาตรา ๔๖ และตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง 
  ใหนําบทบัญญัติในหมวด ๓ หมวด ๔ หมวด ๕ และหมวด ๖ มาใชบังคับกับ 



   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    

ชุมนุมสหกรณโดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๑๐๖  การประชุมใหญชุมนุมสหกรณใหประกอบดวยผูแทนสหกรณที่ 
เปนสมาชิกของชุมนุมสหกรณ ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการของแตละสหกรณเลือกตั้งขึ้นสหกรณ 
ละหน่ึงคน ตามท่ีกําหนดในขอบังคับของชุมนุมสหกรณ ในการประชุมตองมีผูแทนสหกรณมา 
ประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนผูแทนสหกรณท้ังหมดหรือไมนอยกวาหน่ึงรอยคน แลวแต 
กรณี จึงจะเปนองคประชุม 
  ผูแทนสหกรณคนหน่ึงใหมีเสียงในการลงคะแนนหน่ึงเสียง หรือจะใหมีเสียง 
เพิ่มขึ้นตามระบบสัดสวนตามที่กําหนดในขอบังคับของชุมนุมสหกรณนั ้นก็ได 
 
  มาตรา ๑๐๗  ในการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณ ใหท่ี 
ประชุมใหญชุมนุมสหกรณเลือกต้ังจากผูแทนสหกรณท่ีเปนสมาชิกของชมุนุมสหกรณเปน
กรรมการ  
ตามจํานวนหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับของชุมนุมสหกรณ 
 
          หมวด ๘ 
            สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
          ______ 
 
  มาตรา ๑๐๘  ใหมี "สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย" ประกอบดวยสมาชิก 
ที่เปนสหกรณ มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมกิจการสหกรณทุกประเภททั่วราชอาณาจักร ใหมีความ 
เจริญกาวหนาอันมิใชเปนการหาผลกําไร หรือรายไดมาแบงปนกัน 
 
  มาตรา ๑๐๙  ใหสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยเปนนิติบุคคล 
  สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยมีสํานักงานใหญในกรุงเทพมหานคร และ 
จะตั้งสํานักงานสาขาขึ้น ณ ท่ีอ่ืนใดก็ได 
 
  มาตรา ๑๑๐  สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย มีอํานาจกระทําการตาง ๆ  
ภายในขอบวัตถุประสงคตามที่ระบุไวในมาตรา ๑๐๘ และอํานาจเชนวานี้ใหรวมถึง 
  (๑) สงเสรมิและเผยแพรกิจการสหกรณ ตลอดจนทําการวิจัยและรวบรวมสถิติ 
เกี่ยวกับกิจการสหกรณ 
  (๒) แนะนําชวยเหลือทางวิชาการแกสหกรณ และอํานวยความสะดวกในการ 
ติดตอประสานงานระหวางสหกรณกับสวนราชการหรือบุคคลอื่น 
  (๓) ใหการศึกษาฝกอบรมวิชาการเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ 



   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    

  (๔) สงเสริมสัมพันธภาพระหวางสหกรณ ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ  
หรือสันนิบาตสหกรณของตางประเทศ หรือองคการตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศที่มี 
วัตถุประสงคทํานองเดียวกัน 
  (๕) ซ้ือ จัดหา จําหนาย ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง หรือทํานิติกรรมเกี่ยวกับ 
ทรัพยสินใด ๆ 
  (๖) สงเสริมธุรกิจการคา อุตสาหกรรม หรือบริการของสหกรณ 
  (๗) สนับสนุนและชวยเหลือสหกรณเพื่อแกไขอุปสรรคขอขัดของที่เกี่ยวกับ 
กิจการของสหกรณ ซึ่งเปนการกระทําเพื่อประโยชนสวนรวม 
  (๘) เปนตัวแทนของสหกรณ เพื่อรักษาผลประโยชนอันพึงมีพึงไดจากการ 
สนับสนุนของรัฐ องคการระหวางประเทศ หรือภาคเอกชนอื่น 
  (๙) รวมมือกับรฐับาลในการสงเสรมิสหกรณ เพื่อใหเกิดประโยชนแกบรรดา 
สหกรณอยางแทจริง 
  (๑๐) ดําเนินการอื่นเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค หรือตามที่คณะกรรมการ 
พัฒนาการสหกรณแหงชาติมอบหมาย 
 
  มาตรา ๑๑๑  สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยอาจมีรายได ดังตอไปนี้ 
  (๑) คาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
  (๒) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
  (๓) ดอกผลท่ีเกิดจากทุนกลางของสหกรณไมจํากัดตามมาตรา ๘ 
  (๔) เงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูอุทิศให 
  (๕) เงินหรือทรัพยสินที่เหลือจากการชําระบัญชีสหกรณตามมาตรา ๘๔ และ 
มาตรา ๘๖ วรรคสอง 
  (๖) เงินที่ไดจากการจําหนายหนังสือวิชาการ เอกสาร หรือส่ิงอ่ืน 
  (๗) เงินหรือทรัพยสินที่ไดรับเปนคาตอบแทนในการใหบริการ 
  (๘) ผลประโยชนที่ไดจากทรัพยสินของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
 
  มาตรา ๑๑๒  ใหมีคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  
ประกอบดวยกรรมการซึ่งที่ประชุมใหญของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยเลือกต้ังจากผูแทน 
ของสหกรณจํานวนไมเกินสิบหาคน 
  ใหคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยเลือกตั้งกรรมการ 
เปนประธานกรรมการคนหนึ่ง และรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน 
  ใหคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยแตงตั้งผูอํานวย 
การสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และใหผูอํานวยการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยเปน 
เลขานุการของคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
  ใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๕๒ มาใชบังคับแกคณะกรรมการดําเนินการ 



   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    

สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และผูอํานวยการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย โดย
อนุโลม 
 
  มาตรา ๑๑๓  ใหคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศ 
ไทย มีหนาที่บริหารกิจการตลอดจนมีอํานาจออกระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามวัตถุประสงคของ 
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
  การออกระเบียบเกี่ยวกับเรื่องดังตอไปนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุม 
ใหญของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยกอนจึงใชบังคับได 
  (๑) ระเบียบวาดวยการใชจายและการเก็บรักษาเงิน 
  (๒) ระเบียบวาดวยการประชุมใหญของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  
และหลักเกณฑการจัดสงผูแทนของสหกรณเขารวมประชุมใหญ 
  (๓) ระเบียบวาดวยการเลือกตั้ง การประชุม และการดําเนินกิจการของ 
คณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
 
  มาตรา ๑๑๔  ใหกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยอยู 
ในตําแหนงคราวละสี่ป 
  เมื่อครบวาระดังกลาวตามวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการเลือกต้ังกรรมการข้ึนใหม  
ใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปจนกวากรรมการ 
ซ่ึงไดรับเลือกต้ังใหมเขารับหนาท่ี 
  กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งอีกได แตไมเกินสองวาระติดตอ 
กัน 
 
  มาตรา ๑๑๕  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๑๔  
กรรมการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยพนจากตําแหนง เม่ือ 
  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) เปนบุคคลลมละลาย 
  (๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
  (๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ 
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
  (๖) พนจากการเปนสมาชิกของสหกรณ 
  ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหคณะกรรมการดําเนินการ 
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยเลือกตัวแทนของสหกรณผูอื่นเปนกรรมการแทน และใหผูซ่ึง 
ไดรับเลือกแทนนั้นอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๑๑๖  ใหคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
จัดใหมีการประชุมใหญสามัญปละหนึ่งครั้งภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสันนิบาต 
สหกรณแหงประเทศไทย 
  เม่ือมีเหตุอันสมควร คณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศ 
ไทยจะเรียกประชุมใหญวิสามัญเม่ือใดก็ได หรือเมื่อสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของ 
จํานวนสมาชิกทั้งหมดทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศ 
ไทยใหเรียกประชุมใหญวิสามัญในหนังสือรองขอนั้นตองระบุวาประสงคใหเรียกประชุมเพื่อการใด 
  ในกรณีที่สมาชิกเปนผูรองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ ใหคณะกรรมการ 
ดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวันนับแต 
วันที่ไดรับหนังสือรองขอ 
 
  มาตรา ๑๑๗  ใหผูอํานวยการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยมีหนาที่บริหาร 
กิจการของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยตามระเบียบและนโยบายที่คณะกรรมการดําเนินการ 
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยกําหนด และมีอํานาจบังคับบัญชาเจาหนาท่ีของสันนิบาต 
สหกรณแหงประเทศไทย 
  ในสวนกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ใหผูอํานวยการสันนิบาตสหกรณแหง 
ประเทศไทยเปนตัวแทนสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย เพื่อการนี้ผูอํานวยการสันนิบาต 
สหกรณแหงประเทศไทยจะมอบอํานาจใหบุคคลใดกระทํากิจการเฉพาะอยางแทนตามระเบียบ 
ที่คณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยกําหนดก็ได 
 
  มาตรา ๑๑๘  ใหนําบทบัญญัติในหมวด ๓ สวนท่ี ๔ วาดวยการสอบบัญชี 
มาใชบังคับแกสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยโดยอนุโลม 
 
       หมวด ๙ 
             กลุมเกษตรกร 
      _______ 
 
  มาตรา ๑๑๙  ในกรณีที่คณะบุคคลผูประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซ่ึงรวมกัน 
ดําเนินกิจการโดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกันในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแต 
ยังไมอาจรวมกันจัดตั้งเปนสหกรณตามพระราชบัญญัตินี้ได จะจัดตั้งเปนกลุมเกษตรกรขึ้นตาม 
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาก็ได 
  พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง ใหกําหนดการดําเนินการของกลุมเกษตรกร  
การกํากับกลุมเกษตรกร การเลิกกลุมเกษตรกร และการควบกลุมเกษตรกรเขากัน  ท้ังน้ี ตาม 
ความเหมาะสมแกประเภทของกลุมเกษตรกรดวย 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๑๒๐  กลุมเกษตรกรที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๑๑๙ ใหมีฐานะเปนนิติ 
บุคคล 
 
  มาตรา ๑๒๑  ใหนายทะเบียนสหกรณเปนนายทะเบียนกลุมเกษตรกรและ 
มีอํานาจหนาท่ีตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ และมีรองนายทะเบียนสหกรณเปนผูชวย มี 
อํานาจหนาท่ีตามท่ีนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย 
  ใหเกษตรและสหกรณจังหวัด เปนนายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจําจังหวัด 
ท่ีกลุมเกษตรกรต้ังอยู และมีอํานาจหนาท่ีตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนดโดยประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 
  สําหรับกรุงเทพมหานครใหนายทะเบียนสหกรณเปนนายทะเบียนกลุมเกษตรกร 
กรุงเทพมหานคร 
 
  มาตรา ๑๒๒  ในกรณีที่กลุมเกษตรกร โดยมติของท่ีประชุมใหญไมนอยกวา 
กึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกที่มาประชุม แสดงความจํานงขอเปลี่ยนฐานะเปนสหกรณเมื่อนาย 
ทะเบียนสหกรณพิจารณาเห็นวา ขอบังคับของกลุมเกษตรกรมีรายการถูกตองตามมาตรา ๔๓ ให 
นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนและดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
  มาตรา ๑๒๓  เมื่อนายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนกลุมเกษตรกรเปน 
สหกรณ ใหคณะกรรมการกลุมเกษตรกรมีฐานะเปนคณะกรรมการดําเนินการสหกรณจนกวาจะมี 
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณซึ่งที่ประชุมใหญไดเลือกตั้งขึ้นใหมตามบทแหงพระราชบญัญัตินี้ 
  สหกรณตามวรรคหน่ึงยอมไดไปท้ังทรัพยสิน หน้ีสิน สิทธิ และความรับผิดของ 
กลุมเกษตรกรเดิม 
 
  มาตรา ๑๒๔  เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนายทะเบียนกลุม 
เกษตรกรและพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนกลุมเกษตรกรมอบหมายมีอํานาจเขาไปตรวจสอบ 
ในสํานักงานของกลุมเกษตรกรในเวลาทํางานของกลุมเกษตรกร  ใหผูซ่ึงเก่ียวของอํานวยความ 
สะดวก ชวยเหลือ  และใหคําชี้แจงแกผูเขาไปตรวจสอบตามสมควร 
  ใหผูเขาไปตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง แสดงบัตรประจําตัวตอผูซึ่งเกี่ยวของ 
  บัตรประจําตัวตามวรรคสอง ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนด 
 
  มาตรา ๑๒๕  ในคดีฟองเรียกหน้ีท่ีกลุมเกษตรกร สมาชิก หรือผูชําระบัญชีเปน 
ลูกหนี้อยูในฐานะเชนนั้น หามมิใหฟองเมื่อพนกําหนดสองปนับแตวันที่นายทะเบียนกลุม
เกษตรกร 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ถอนชื่อกลุมเกษตรกรออกจากทะเบียน 
 
  มาตรา ๑๒๖  ถากลุมเกษตรกรเก่ียวของในกิจการใดท่ีกฎหมายกําหนดให 
จดทะเบียนสําหรับการไดมา การจําหนาย การยกขึ้นเปนขอตอสู หรือการยึดหนวง ซ่ึงกรรมสิทธ์ิ 
ในอสังหาริมทรัพยหรือทรัพยสิทธิอันเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย ในการจดทะเบียนเชนวานั้นให
กลุม 
เกษตรกรไดรับยกเวนไมตองเสียคาธรรมเนียม 
 
  มาตรา ๑๒๗  หามมิใหผูใดใชคําวา "กลุมเกษตรกร" เปนชื่อหรือสวนหนึ่ง 
ของช่ือในทางธุรกิจ เวนแตกลุมเกษตรกรที่ไดจดทะเบียนตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา  
๑๑๙ 
 
  มาตรา ๑๒๘  ใหนายทะเบียนกลุมเกษตรกรและพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนาย 
ทะเบียนกลุมเกษตรกรมอบหมาย มีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหกรรมการ สมาชิกและเจาหนา
ท่ี 
ของกลุมเกษตรกรมาชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของกลุมเกษตรกรหรือใหสงเอกสารเก่ียวกับ 
การดําเนินกิจการ หรือรายงานการประชุมของกลุมเกษตรกร 
 
     หมวด ๑๐ 
           บทกําหนดโทษ 
       _____ 
 
  มาตรา ๑๒๙  ผูใดใชคําวา "สหกรณ" หรอื "กลุมเกษตรกร" ประกอบกับชื่อหรือ 
สวนหน่ึงของช่ือในทางธุรกิจ โดยมิไดเปนสหกรณ หรือกลุมเกษตรกรที่ไดจดทะเบียนตามพระราช 
บัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ   
และปรับอีกตั้งแตวันละหารอยถึงหนึ่งพันบาทจนกวาจะไดเลิกใช 
 
  มาตรา ๑๓๐  ผูใดไมมาชี้แจงขอเท็จจริงหรือไมสงเอกสารเกี่ยวกับการดําเนิน 
งาน หรือรายงานการประชุมของสหกรณหรือชุมนุมสหกรณตามคําสั่งของนายทะเบียนสหกรณ  
รองนายทะเบียนสหกรณ ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียน 
สหกรณมอบหมายซ่ึงส่ังการตามมาตรา ๑๗ หรือไมมาชี้แจงขอเท็จจริง หรือไมสงเอกสารเก่ียวกับ 
การดําเนินงานหรือรายงานการประชุมของกลุมเกษตรกรตามคําสั่งของนายทะเบียนกลุมเกษตรกร  
หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนกลุมเกษตรกรมอบหมายตามมาตรา ๑๒๘ แลวแตกรณี  
ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๑๓๑  ผูใดขัดขวาง หรือไมใหคําชี้แจงแกนายทะเบียนสหกรณ  
รองนายทะเบียนสหกรณ ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียน 
สหกรณมอบหมายตามมาตรา ๑๘ หรือขัดขวางหรือไมใหคําช้ีแจงแกนายทะเบียน กลุมเกษตรกร 
หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนกลุมเกษตรกรมอบหมายตามมาตรา ๑๒๔ ตองระวางโทษ 
ปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
 
  มาตรา ๑๓๒  ผูใดฝาฝนไมจัดการรักษาทรัพยสินของสหกรณ หรือไมสงมอบ 
ทรัพยสิน สมุดบัญชี เอกสาร และสิ่งอื่นของสหกรณใหแกผูชําระบัญชีตามมาตรา ๗๘ ตองระวาง 
โทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
 
  มาตรา ๑๓๓  ผูใดฝาฝนไมแกไขขอบกพรองตามที่นายทะเบียนสหกรณสั่งการ 
ตามมาตรา ๒๒ (๑) ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
 
               บทเฉพาะกาล 
                  ______ 
 
  มาตรา ๑๓๔  ใหถือวาบรรดาสหกรณจํากัด ชุมนุมสหกรณ สันนิบาตสหกรณ 
แหงประเทศไทย และกลุมเกษตรกรตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๑๑ ท่ีมีอยูในวันท่ี 
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเปนสหกรณ ชุมนุมสหกรณ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และ 
กลุมเกษตรกร ตามพระราชบัญญัตินี้ 
  ใหโอนเงินทุนหมุนเวียนสงเสริมการสหกรณมาเปนของกองทุนพัฒนาสหกรณ 
ตามมาตรา ๒๗ 
 
  มาตรา ๑๓๕  ชุมนุมสหกรณที่มีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ แตมี 
จํานวนสหกรณเปนสมาชิกต่ํากวาอัตราที่กําหนดไวในมาตรา ๑๐๑ ใหเปนชุมนุมสหกรณตอไปได 
 
  มาตรา ๑๓๖  ขอบังคับของสหกรณที่ใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช 
บังคับ ยังคงใชบังคับตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ 
  ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ คงดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระ 
ตามที่กําหนดไวในขอบังคับของสหกรณนั้น โดยใหถือวาเปนการดํารงตําแหนงในวาระแรก 
 
  มาตรา ๑๓๗  สหกรณไมจํากัดตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๑๑ ท่ีมี 
อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ถาประสงคจะจัดตั้งเปนสหกรณตามพระราชบัญญัตินี้  



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ตองย่ืนคําขอจดทะเบียนตามหมวด ๓ สวนท่ี ๑ วาดวยการจัดตั้งและการจดทะเบียนสหกรณ 
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
  ถาไมมีการจดทะเบียนตามวรรคหนึง่ ใหนายทะเบียนสหกรณส่ังเลิกสหกรณ 
ไมจํากัดนั้น และตั้งผูชําระบัญชีขึ้นทําการชําระบัญชี โดยใหนําบทบัญญัติในหมวด ๔ วาดวย 
การชําระบัญชีมาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๑๓๘  ใหบรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบหรือ 
คําส่ังท่ีออกตามกฎหมายวาดวยสหกรณ ที่ใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับยังคง 
ใชบังคับตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะมีพระราชกฤษฎีกา  
กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
  ชวน หลีกภัย 
 นายกรัฐมนตรี 
 
----------------------------------------------------------------
-------------------------------------- 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติสหกรณ  
พ.ศ. ๒๕๑๑ ไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว ทําใหมีบทบัญญัติหลายประการไมเอื้อประโยชน 
ตอการพัฒนาการสหกรณใหทันตอสภาพการแขงขันกับระบบธุรกิจในปจจุบัน  ประกอบกับ 
พระราชบัญญัติดังกลาวไดรวมบทบัญญัติเกี่ยวกับกลุมเกษตรกร ซ่ึงสมควรปรับปรุงใหเหมาะสม 
ย่ิงข้ึนเชนเดียวกัน  ดังน้ัน จึงเห็นสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยสหกรณท่ีใชบังคับอยูเดิมท้ัง
ฉบบั  
โดยจัดระบบสหกรณใหสหกรณมีชนิดเดียวคือสหกรณท่ีสมาชิกมีความรับผิดจํากัดเทาจํานวนหุน 
ท่ีถือ เพ่ือใหสหกรณพัฒนาไปดวยความม่ันคง ในดานการกํากับและสงเสริมกิจการสหกรณ  
ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติขึ้น เพื่อทําหนาที่เสนอความเห็นตอรัฐ
บาล 
เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางในการสงเสริมและพัฒนาสหกรณ จัดใหมีกองทุนเพ่ือพัฒนา 
สหกรณเพื่อใหความชวยเหลือดานการเงินแกบรรดาสหกรณ ปรับปรุงองคประกอบและวาระการ 
ดํารงตําแหนงของคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย นอกจากนี้ 
ไดปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับกลุมเกษตรกร เพื่อใหมีการพัฒนาไปสูการจัดตั้งสหกรณอยางเปน 
ระบบ ตลอดจนปรับปรุงบทกําหนดโทษใหเหมาะสมย่ิงข้ึน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
       พรพิมล/แกไข 
       ๗ ก.พ ๒๕๔๕ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

       A+B (C) 
 
 


