
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
สหกรณ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เปนปที่ ๕๔ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยสหกรณ 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๑๑ 
(๒) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๔๐ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
(๓) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๔๗ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 
(๔) พระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๔ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“สหกรณ” หมายความวา คณะบุคคลซึ่งรวมกันดําเนินกิจการเพื่อประโยชนทาง

เศรษฐกิจและสังคม โดยชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกัน และไดจดทะเบียนตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

“สมาชิก” หมายความวา สมาชิกของสหกรณ หรือสมาชิกกลุมเกษตรกร 
                                                 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖/ตอนที่ ๓๐ ก/หนา ๑/๒๓ เมษายน ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ กับออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 

มาตรา ๖  ถาสหกรณเก่ียวของในกิจการใดที่กฎหมายกําหนดใหจดทะเบียน
สําหรับการไดมา การจําหนาย การยกขึ้นเปนขอตอสู หรือการยึดหนวงซึ่งกรรมสิทธิ์ใน
อสังหาริมทรัพยหรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย การจดทะเบียนเชนวานั้นใหไดรับ
ยกเวนไมตองเสียคาธรรมเนียม 

 
มาตรา ๗  หามมิใหผูใดนอกจากสหกรณและสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 

ใชคําวา “สหกรณ” เปนชื่อหรือสวนหนึ่งของชื่อในทางธุรกิจ 
 
มาตรา ๘  ทุนกลางของบรรดาสหกรณไมจํากัดตามมาตรา ๖๑ (๒) แหง

พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๑๑ ใหกรมสงเสริมสหกรณ*จัดการฝากไวที่ธนาคารออมสิน 
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร หรือฝากไว
ที่สถาบันการเงินอื่นใดโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ 
หรือลงทุนตามระเบียบที่กรมสงเสริมสหกรณ*กําหนด 

ดอกผลที่เกิดขึ้นจากทุนกลางใหกรมสงเสริมสหกรณ*มีอํานาจจายขาดใหแก
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย เพ่ือใชจายในกิจการตามที่กําหนดไวในมาตรา ๑๑๐ 

 
หมวด ๒ 

การกํากับและสงเสริมสหกรณ 
   

 
สวนที่ ๑ 

คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาต ิ
   

 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๙๒  ใหมีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ ประกอบดวย 
รัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนรองประธานกรรมการ 
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ปลัดกระทรวงพาณิชย ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ ผูอํานวยการสํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง ผูจัดการใหญธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ประธานกรรมการ
ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย ผูแทนสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยซึ่งเปนกรรมการ
ดําเนินการ ประธานกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณระดับประเทศประเภทละหนึ่งคน ประธาน
คณะกรรมการกลางกลุมเกษตรกรระดับประเทศหนึ่งคน เปนกรรมการโดยตําแหนง และ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งไมเกินหาคนเปนกรรมการ 

ใหอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณเปนกรรมการและเลขานุการ ผูอํานวยการสันนิบาต
สหกรณแหงประเทศไทย เปนผูชวยเลขานุการ 

ผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติซึ่งเปน
กรรมการโดยตําแหนง คัดเลือกผูที่มีความเชี่ยวชาญเปนที่ประจักษดานการบริหารสหกรณ 

 
มาตรา ๑๐  คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี ้
(๑) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีในเรื่องนโยบายและแนวทางในการ

พัฒนาการสหกรณใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
(๒) กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาการสหกรณ ใหสอดคลองกับระยะเวลาของ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
(๓) กําหนดแนวทางในการสงเสริมและสนับสนุนการขยายธุรกิจและกิจการของ

สหกรณรวมทั้งการรวมมือกับภาคเอกชนใหมีสวนในการพัฒนาการสหกรณ 
(๔) กําหนดแนวทางในการประสานงานระหวางสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

ภาคเอกชนเพื่อใหการสงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ 
(๕) พิจารณาแกไขปญหาและอุปสรรคตลอดจนขอขัดของที่ทําใหนโยบายและ

แผนการพัฒนาการสหกรณไมอาจบรรลุเปาหมาย 
(๖) พิจารณาเรื่องอ่ืนใดที่เก่ียวกับสหกรณตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
(๗) มีอํานาจและหนาที่ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๑๑  ใหกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งอยูในตําแหนงคราวละสองป 
ในกรณีมีการแตงตั้งกรรมการในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยู

ในตําแหนง ไมวาจะเปนการแตงตั้งเพ่ิมขึ้นหรือแตงตั้งซอม ใหผูไดรับแตงตั้งนั้นอยูในตําแหนง
เทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดแตงตั้งไวแลวนั้น 

 

                                                 
๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๒  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๑ กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีใหออก 
(๔) เปนบุคคลลมละลาย 
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 
มาตรา ๑๓  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ ตองมี

กรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
ในการประชุมครั้งใดถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได 

ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการและรองประธาน
กรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง
เปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด 

ในกรณีที่ประธานออกเสียงชี้ขาด ตองใหมีบันทึกเหตุผลทั้งสองฝายไวดวย 
 
มาตรา  ๑๔   คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแห งชาติ อ าจแต งตั้ ง

คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ
มอบหมายได 

การประชุมของคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งใหนํามาตรา ๑๓ มาใชบังคับโดย
อนุโลม 

 
สวนที่ ๒ 

นายทะเบียนสหกรณ 
   

 
มาตรา ๑๕๓  ใหอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณเปนนายทะเบียนสหกรณ 
ใหนายทะเบียนสหกรณแตงตั้งขาราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาเปนรองนายทะเบียนสหกรณ มีอํานาจ
หนาที่ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่นายทะเบียนสหกรณมอบหมาย 

                                                 
๓ มาตรา ๑๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การแตงตั้งตามวรรคสองใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๑๖  ใหนายทะเบียนสหกรณมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี ้
(๑) รับจดทะเบียน สงเสริม ชวยเหลือ แนะนํา และกํากับดูแลสหกรณใหเปนไป

ตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น 
(๒) กําหนดระบบบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชีตลอดจนสมุดและแบบ

รายงานตาง ๆ ที่สหกรณตองย่ืนตอนายทะเบียนสหกรณ รวมทั้งแบบพิมพอ่ืน ๆ ที่ตองใชในการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) แตงตั้งผูสอบบัญชี ผูตรวจการสหกรณ และผูชําระบัญชี 
(๔) ออกคําส่ังใหมีการตรวจสอบ หรือไตสวนเกี่ยวกับการจัดตั้งการดําเนินงาน 

หรือฐานะการเงินของสหกรณ 
(๕) ส่ังใหระงับการดําเนินงานทั้งหมดหรือบางสวนของสหกรณ หรือใหเลิก

สหกรณ ถาเห็นวาสหกรณกระทําการ หรืองดเวนกระทําการอันอาจจะกอใหเกิดความเสียหายแก
สหกรณหรือสมาชิก 

(๖) ถอนชื่อสหกรณออกจากทะเบียนสหกรณ 
(๗) จัดทํารายงานประจําปแยกตามประเภทสหกรณเสนอตอคณะกรรมการ

พัฒนาการสหกรณแหงชาติ 
(๘) ออกระเบียบ หรือคําส่ัง เพ่ือใหมีการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้และ

เพ่ือประโยชนในการดําเนินกิจการของสหกรณ 
(๙) กระทําการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของ

นายทะเบียนสหกรณ หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 
บรรดาอํานาจของนายทะเบียนสหกรณในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติหรือการ

ดําเนินการอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้ นายทะเบียนสหกรณอาจมอบอํานาจใหรองนายทะเบียน
สหกรณ ผูตรวจการสหกรณ หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมายให
ปฏิบัติการแทนได 

การมอบอํานาจตามวรรคสองใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

สวนที่ ๓ 
การกํากับดูแลสหกรณ 

   
 

มาตรา ๑๗  นายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ ผูตรวจการสหกรณ 
ผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย มีอํานาจออกคําส่ังเปน
หนังสือใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ผูตรวจสอบกิจการ ผูจัดการ เจาหนาที่ หรือเชิญ
สมาชิกของสหกรณมาชี้แจงขอเท็จจริงเก่ียวกับกิจการของสหกรณ หรือใหสงเอกสารเก่ียวกับการ
ดําเนินงาน หรือรายงานการประชุมของสหกรณได 

 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๘  เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนายทะเบียนสหกรณ รอง
นายทะเบียนสหกรณ ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียน 
สหกรณมอบหมาย มีอํานาจเขาไปตรวจสอบในสํานักงานของสหกรณในระหวางเวลาทํางานของ 
สหกรณได และใหผูซึ่งเก่ียวของอํานวยความสะดวกหรือชวยเหลือหรือใหคําช้ีแจงแกผูปฏิบัติการ
ตามสมควร 

ใหผูปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง แสดงบัตรประจําตัวตอผูซึ่งเก่ียวของ 
บัตรประจําตัวตามวรรคสอง ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนด 
 
มาตรา ๑๙  ใหผูตรวจการสหกรณมีอํานาจหนาที่ตรวจสอบกิจการและฐานะ

การเงินของสหกรณตามที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด เมื่อตรวจสอบแลวใหเสนอรายงานการ
ตรวจสอบตอนายทะเบียนสหกรณ 

 
มาตรา ๒๐  ถาที่ประชุมใหญหรือที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณลง

มติอันเปนการฝาฝนกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบของสหกรณ ระเบียบหรือคําส่ังของนายทะเบียน
สหกรณ ใหนายทะเบียนสหกรณหรือรองนายทะเบียนสหกรณมีอํานาจสั่งยับยั้งหรือเพิกถอนมติ
นั้นได 

 
มาตรา ๒๑  ในกรณีที่กรรมการ ผูจัดการ หรือเจาหนาที่ของสหกรณทําให

สหกรณเสียหาย ถาสหกรณไมรองทุกขหรือฟองคดี ใหนายทะเบียนสหกรณหรือรองนายทะเบียน
สหกรณรองทุกขหรือฟองคดีแทนสหกรณได และใหพนักงานอัยการรับวาตางใหสหกรณ โดยให
สหกรณเปนผูออกคาใชจายที่เก่ียวกับการรองทุกข ฟองคดีหรือการวาตางแกนายทะเบียนสหกรณ 
รองนายทะเบียนสหกรณ หรือพนักงานอัยการแลวแตกรณี 

 
มาตรา ๒๒  ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณกระทําการ หรืองดเวน

กระทําการในการปฏิบัติหนาที่ของตน จนทําใหเส่ือมเสียผลประโยชนของสหกรณหรือสมาชิก 
หรือสหกรณมีขอบกพรองเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรือกิจการหรือฐานะการเงิน ตามรายงาน
การสอบบัญชีหรือตามรายงานการตรวจสอบ ใหนายทะเบียนสหกรณมีอํานาจออกคําส่ังเปน
หนังสือใหปฏิบัติการ ดังตอไปนี้ 

(๑) ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณแกไขขอบกพรองตามวิธีการและ
ระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 

(๒) ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณระงับการปฏิบัติบางสวนที่เปนเหตุให
เกิดขอบกพรองหรือเส่ือมเสียผลประโยชนของสหกรณหรือสมาชิก 

(๓) ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณหยุดปฏิบัติหนาที่เปนการชั่วคราวเพื่อ
แกไขขอบกพรองนั้นใหแลวเสร็จตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 

(๔) ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณพนจากตําแหนงทั้งคณะ หรือให
กรรมการซึ่งเก่ียวของกับการนั้นพนจากตําแหนงกรรมการ 

 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๓  สหกรณใดจดทะเบียนจัดตั้งข้ึนยังไมเกินสามปหรือมีผลการ
ดําเนินงานขาดทุนติดตอกันเกินสองป เมื่อสหกรณรองขอ หรือนายทะเบียนสหกรณหรือ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติเห็นวาจําเปนตองแกไข นายทะเบียนสหกรณจะสั่งให
ผูตรวจการสหกรณหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมายเขาชวยเหลือดําเนิน
กิจการของสหกรณนั้นทั้งหมดหรือบางสวนก็ได 

การชวยเหลือดําเนินกิจการของสหกรณใหเปนไปตามระเบียบที่นายทะเบียน
สหกรณกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาต ิ

 
มาตรา ๒๔  ในกรณีที่นายทะเบียนสหกรณส่ังใหคณะกรรมการดําเนินการ

สหกรณพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหนายทะเบียนสหกรณตั้งคณะกรรมการชั่วคราว มีอํานาจหนาที่
และสิทธิเชนเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ และใหอยูในตําแหนงไมเกินหนึ่งรอยแปด
สิบวันนับแตวันที่แตงตั้ง 

กอนที่จะพนจากตําแหนงใหคณะกรรมการชั่วคราวจัดใหมีการประชุมใหญเพ่ือ
เลือกตั้งกรรมการขึ้นใหมทั้งคณะตามวิธีการที่กําหนดในขอบังคับ 

 
มาตรา ๒๕  ในกรณีที่นายทะเบียนสหกรณส่ังใหกรรมการบางคนพนจาก

ตําแหนง ใหคณะกรรมการสวนที่เหลือเรียกประชุมใหญเลือกตั้งผูเปนกรรมการแทนภายในเวลา
สามสิบวันนับแตวันที่กรรมการพนจากตําแหนง ถามิไดเลือกตั้งหรือเลือกตั้งผูเปนกรรมการไมได
ตามกําหนดเวลาใหนายทะเบียนสหกรณตั้งสมาชิกเปนกรรมการแทน ในการนี้ใหผูซึ่งไดรับ
เลือกตั้งหรือแตงตั้งนั้นอยูในตําแหนงกรรมการเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 

 
มาตรา ๒๖  คําส่ังใด ๆ ตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ 

ใหผูมีสวนไดเสียอุทธรณตอคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติไดภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ไดรับทราบคําส่ัง 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติใหเปนที่สุด 
 

สวนที่ ๔ 
กองทุนพัฒนาสหกรณ 

   
 

มาตรา ๒๗  ใหจัดตั้งกองทุนพัฒนาสหกรณข้ึนในกรมสงเสริมสหกรณ*เรียกโดย
ยอวา “กพส.” เพ่ือเปนทุนสงเสริมกิจการของสหกรณ ประกอบดวยเงินและทรัพยสินตามมาตรา 
๒๘ 

 
มาตรา ๒๘  กพส. ประกอบดวย 
(๑) เงินอุดหนุนที่ไดรับจากงบประมาณแผนดิน 
(๒) เงินและทรัพยสินที่มีผูมอบให 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) เงินและทรัพยสินที่ตกเปนของ กพส. 
(๔) เงินที่ไดจากการจําหนายทรัพยสินที่ไดรับมาตาม (๒) และ (๓) 
(๕) ดอกผล รายได หรือประโยชนอ่ืนใดของ กพส. 
เงินและทรัพยสินของ กพส. ตามวรรคหนึ่งใหนําสงเขาบัญชี กพส. โดยไมตอง

นําสงคลังเปนรายไดแผนดิน 
 
มาตรา ๒๙  การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน 

การจัดการและการจําหนายทรัพยสินของ กพส. ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ 

 
มาตรา ๓๐๔  ใหมีคณะกรรมการบริหาร กพส. ประกอบดวย อธิบดีกรมสงเสริม

สหกรณเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมปศุ
สัตว อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร ผูแทนกรมบัญชีกลาง ผูแทนสํานักงบประมาณ เปนกรรมการ
โดยตําแหนง กรรมการอื่นซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูแทนของสหกรณประเภทละหนึ่งคน และ
ผูแทนกลุมเกษตรกรหนึ่งคน เปนกรรมการ 

ใหรองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณซึ่งอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณมอบหมายเปน
กรรมการและเลขานุการ 

การเลือกผูแทนของสหกรณและผูแทนกลุมเกษตรกรเพื่อใหรัฐมนตรีแตงตั้งตาม
วรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด 

ใหคณะกรรมการบริหาร กพส. มีอํานาจหนาที่บริหาร กพส. ตลอดจนตรวจสอบ
ติดตามและประเมินผลงานของสหกรณที่ไดรับการสงเสริมกิจการจาก กพส. ตามหลักเกณฑที่
กําหนดในระเบียบกรมสงเสริมสหกรณ 

 
มาตรา ๓๑๕  ใหนําความในมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใชบังคับแกการดํารง

ตําแหนงของกรรมการบริหาร กพส. ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูแทนของสหกรณและผูแทนกลุม
เกษตรกรโดยอนุโลม 

 
มาตรา  ๓๒   ใหนําความในมาตรา  ๑๓ มาใชบังคับแกการประชุมของ

คณะกรรมการบริหาร กพส. โดยอนุโลม 
 

หมวด ๓ 
สหกรณ 

   
 

สวนที่ ๑ 

                                                 
๔ มาตรา ๓๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๕ มาตรา ๓๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การจัดตั้งและการจดทะเบียนสหกรณ 
   

 
มาตรา ๓๓  สหกรณจะตั้งข้ึนไดโดยการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ และ

ตองมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิกโดยวิธีชวย
ตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ และตอง 

(๑) มีกิจการรวมกันตามประเภทของสหกรณที่ขอจดทะเบียน 
(๒) มีสมาชิกเปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 
(๓) มีทุนซึ่งแบงเปนหุนมีมูลคาเทา ๆ กัน และสมาชิกแตละคนจะตองถือหุน

อยางนอยหนึ่งหุน แตไมเกินหนึ่งในหาของหุนที่ชําระแลวทั้งหมด 
(๔) มีสมาชิกซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กําหนดในขอบังคับภายใตบทบัญญัติมาตรา 

๔๓ (๗) 
ประเภทของสหกรณที่จะรับจดทะเบียนใหกําหนดโดยกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๓๔  ผูซึ่งประสงคจะเปนสมาชิกของสหกรณที่จะขอจัดตั้งข้ึน ตองประชุม

กันเพื่อคัดเลือกผูที่มาประชุมใหเปนคณะผูจัดตั้งสหกรณจํานวนไมนอยกวาสิบคน เพ่ือดําเนินการ
จัดตั้งสหกรณ โดยใหคณะผูจัดตั้งสหกรณดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

(๑) พิจารณาเลือกประเภทของสหกรณที่จะจัดตั้งตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
และพิจารณากําหนดวัตถุประสงคของสหกรณที่จะจัดตั้งนั้น 

(๒) กําหนดแผนดําเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณที่จะจัดตั้งข้ึน
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 

(๓) ทําบัญชีรายชื่อผูซึ่งจะเปนสมาชิกพรอมดวยจํานวนหุนที่แตละคนจะถือเมื่อ
จัดตั้งสหกรณแลว 

(๔) ดําเนินการรางขอบังคับภายใตบังคับบทบัญญัติมาตรา ๔๓ และเสนอใหที่
ประชุมผูซึ่งจะเปนสมาชิกพิจารณากําหนดเปนขอบังคับของสหกรณที่จะจัดตั้งข้ึน 

 
มาตรา ๓๕  การขอจดทะเบียนสหกรณ ใหคณะผูจัดตั้งสหกรณลงลายมือช่ือใน

คําขอจดทะเบียนตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด ย่ืนตอนายทะเบียนสหกรณพรอม
เอกสาร ดังตอไปนี ้

(๑) สําเนารายงานการประชุมตามมาตรา ๓๔ จํานวนสองชุด 
(๒) แผนดําเนินการตามมาตรา ๓๔ (๒) จํานวนสองชุด 
(๓) บัญชีรายชื่อผูซึ่งจะเปนสมาชิกพรอมลายมือช่ือและจํานวนหุนที่แตละคนจะ

ถือเมื่อจัดตั้งสหกรณแลวจํานวนสองชุด 
(๔) ขอบังคับตามมาตรา ๓๔ (๔) จํานวนสี่ชุด 
 
มาตรา ๓๖  นายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ หรือพนักงาน

เจาหนาที่ ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย มีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือใหบุคคลใด ๆ ซึ่ง



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เก่ียวของมาชี้แจงขอเท็จจริง หรือใหสงเอกสารมาเพื่อประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการรับจด
ทะเบียนสหกรณได 

ในการพิจารณารายการที่เก่ียวกับคําขอ หรือรายการในขอบังคับของสหกรณที่จะ
จัดตั้งข้ึน ถานายทะเบียนสหกรณเห็นวารายการดังกลาวไมถูกตอง หรือยังมิไดดําเนินการตาม
มาตรา ๓๔ นายทะเบียนสหกรณมีอํานาจสั่งใหคณะผูจัดตั้งสหกรณแกไขหรือดําเนินการให
ถูกตองได 

 
มาตรา ๓๗  เมื่อนายทะเบียนสหกรณพิจารณาแลวเห็นวา สหกรณตามที่ขอจด

ทะเบียนมีวัตถุประสงคตามมาตรา ๓๓ คําขอจดทะเบียนมีเอกสารครบถวนถูกตองตามมาตรา 
๓๕ และการจัดตั้งสหกรณตามที่ขอจดทะเบียนจะไมเสียหายแกระบบสหกรณใหนายทะเบียน
สหกรณรับจดทะเบียนและออกใบสําคัญรับจดทะเบียนใหแกสหกรณนั้น 

ใหสหกรณที่ไดจดทะเบียนแลวมีฐานะเปนนิติบุคคล 
 
มาตรา ๓๘  ในกรณีที่นายทะเบียนสหกรณมีคําส่ังไมรับจดทะเบียน ใหแจงคําส่ัง

พรอมดวยเหตุผลเปนหนังสือไปยังคณะผูจัดตั้งสหกรณโดยไมชักชา 
คณะผูจัดตั้งสหกรณมีสิทธิย่ืนคําอุทธรณคําส่ังไมรับจดทะเบียนตอคณะกรรมการ

พัฒนาการสหกรณแหงชาติโดยยื่นคําอุทธรณตอนายทะเบียนสหกรณภายในหกสิบวันนับแตวันที่
ไดรับแจงคําส่ัง 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติใหเปนที่สุด 
 
มาตรา ๓๙  เมื่อนายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนสหกรณแลว ใหคณะผูจัดตั้ง

สหกรณมีอํานาจหนาที่และสิทธิเชนเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณนั้นจนกวาจะมีการ
เลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณตามมาตรา ๔๐ 

ใหผูซึ่งมีช่ืออยูในบัญชีรายชื่อผูจะเปนสมาชิกตามมาตรา ๓๔ (๓) เปนสมาชิก
สหกรณตั้งแตวันที่นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนสหกรณและไดชําระคาหุนตามจํานวนที่จะ
ถือครบถวนแลว 

ในกรณีที่มีผูขอเขาเปนสมาชิกสหกรณภายหลังวันที่นายทะเบียนสหกรณรับจด
ทะเบียนสหกรณ ใหถือวาเปนสมาชิกเมื่อไดชําระคาหุนตามจํานวนที่จะถือครบถวนแลว 

 
มาตรา ๔๐  ใหคณะผูจัดตั้งสหกรณนัดสมาชิกมาประชุมกันเปนการประชุมใหญ

สามัญครั้งแรกภายในเกาสิบวันนับแตวันที่จดทะเบียนสหกรณ เพ่ือตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณและมอบหมายการทั้งปวงใหแกคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 

 
มาตรา ๔๑  ใหนายทะเบียนสหกรณประกาศกําหนดประเภทของสหกรณที่

สามารถรับสมาชิกสมทบได 
คุณสมบัติ วิธีรับสมัคร และการขาดจากสมาชิกภาพ ตลอดจนสิทธิและหนาที่ของ

สมาชิกสมทบใหเปนไปตามที่กําหนดไวในขอบังคับ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หามมิใหสหกรณใหสิทธิแกสมาชิกสมทบในการนับชื่อของสมาชิกสมทบเขาเปน
องคประชุมในการประชุมใหญ การออกเสียงในเรื่องใด ๆ หรือเปนกรรมการดําเนินการ 

 
มาตรา ๔๒  ในการชําระคาหุน สมาชิกจะนําคาหุนหักกลบลบหนี้กับสหกรณ

ไมไดและสมาชิกมีความรับผิดเพียงไมเกินจํานวนเงินคาหุนที่ยังสงใชไมครบมูลคาหุนที่ตนถือ 
ในระหวางที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไมส้ินสุดลง หามมิใหเจาหนี้ของสมาชิกใช

สิทธิเรียกรองหรืออายัดคาหุนของสมาชิกผูนั้น และเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกส้ินสุดลง สหกรณมี
สิทธินําเงินตามมูลคาหุนที่สมาชิกมีอยูมาหักกลบลบหนี้ที่สมาชิกผูกพันตองชําระหนี้แกสหกรณได
และใหสหกรณมีฐานะเปนเจาหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินคาหุนนั้น๖ 

 
มาตรา ๔๒/๑๗  เมื่อสมาชิกไดทําความยินยอมเปนหนังสือไวกับสหกรณ ให

ผูบังคับบัญชาในหนวยงานของรัฐ หรือนายจางในสถานประกอบการ หรือหนวยงานอื่นใดที่
สมาชิกปฏิบัติหนาที่อยูหักเงินเดือนหรือคาจาง หรือเงินอื่นใด ที่ถึงกําหนดจายแกสมาชิกนั้น เพ่ือ
ชําระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นที่มีตอสหกรณ ใหแกสหกรณตามจํานวนที่สหกรณแจงไป จนกวาหนี้
หรือภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้นไปใหหนวยงานนั้นหักเงินดังกลาวและสงเงินที่หักไวนั้นใหแก
สหกรณโดยพลัน 

การแสดงเจตนายินยอมตามวรรคหนึ่ง มิอาจจะถอนคืนได เวนแตสหกรณให
ความยินยอม 

การหักเงินตามวรรคหนึ่ง ตองหักใหสหกรณเปนลําดับแรก ถัดจากหนี้ภาษีอากร
และการหักเงินเขากองทุนที่สมาชิกตองถูกหักตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ กฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน และ
กฎหมายวาดวยการประกันสังคม 

 
มาตรา ๔๒/๒๘  สมาชิกอาจทําหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเปนผูรับโอน

ประโยชนในเงินคาหุน เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณเมื่อตนถึงแกความตาย โดยมอบไวแก
สหกรณเปนหลักฐาน 

 
สวนที่ ๒ 

ขอบังคับและการแกไขเพิ่มเติม 
   

 
มาตรา ๔๓  ขอบังคับของสหกรณอยางนอยตองมีรายการ ดังตอไปนี ้
(๑) ช่ือสหกรณ ซึ่งตองมีคําวา “จํากัด” อยูทายชื่อ 
(๒) ประเภทของสหกรณ 

                                                 
๖ มาตรา ๔๒ วรรคสอง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๗ มาตรา ๔๒/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๘ มาตรา ๔๒/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) วัตถุประสงค 
(๔) ที่ตั้งสํานักงานใหญและท่ีตั้งสํานักงานสาขา 
(๕) ทุนซึ่งแบงเปนหุน มูลคาของหุน การชําระคาหุนดวยเงินหรือทรัพยสินอื่น 

การขายและการโอนหุน ตลอดจนการจายคืนคาหุน 
(๖) ขอกําหนดเกี่ยวกับการดําเนินงาน การบัญชี และการเงินของสหกรณ 
(๗) คุณสมบัติของสมาชิก วิธีรับสมาชิก การขาดจากสมาชิกภาพ ตลอดจนสิทธิ

หนาที่ของสมาชิก 
(๘) ขอกําหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ 
(๙) การเลือกตั้ง การดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนงและการประชุมของ

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 
(๑๐) การแตงตั้ง การดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง การกําหนดอํานาจ

หนาที่ และความรับผิดชอบของผูจัดการ 
 
มาตรา ๔๔  การแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ จะกระทําไดก็แตโดยมติของที่ประชุม

ใหญ และตองนําขอบังคับที่ไดแกไขเพิ่มเติมไปจดทะเบียนตอนายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบ
วันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญลงมติ เมื่อนายทะเบียนสหกรณไดจดทะเบียนแลวใหมีผลใชบังคับได 

ในกรณีที่มีการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับโดยการเปลี่ยนชื่อสหกรณ ใหสหกรณคืน
ใบสําคัญรับจดทะเบียน และใหนายทะเบียนสหกรณออกใบสําคัญรับจดทะเบียนการเปลี่ยนชื่อ
ใหแกสหกรณดวย 

การแกไขเ พ่ิมเติมขอบังคับและการเปลี่ยนชื่อของสหกรณนั้น  ยอมไม
กระทบกระเทือนถึงสิทธิหรือความรับผิดใด ๆ ของสหกรณ 

ใหนําความในมาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ มาใชบังคับแกการแกไข
เพ่ิมเติมขอบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๕  ในกรณีมีปญหาเกี่ยวกับการตีความในขอบังคับ ใหสหกรณขอคํา

วินิจฉัยจากนายทะเบียนสหกรณ และใหสหกรณถือปฏิบัติตามคําวินิจฉัยนั้น 
 

สวนที่ ๓ 
การดําเนินงานของสหกรณ 

   
 

มาตรา ๔๖  เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามวัตถุประสงค ใหสหกรณมีอํานาจกระทํา
การ ดังตอไปนี้ได 

(๑) ดําเนินธุรกิจ การผลิต การคา การบริการ และอุตสาหกรรมเพื่อประโยชน
ของสมาชิก 

(๒) ใหสวัสดิการหรือการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว 
(๓) ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔) ขอหรือรับความชวยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หนวยงานของ
ตางประเทศหรือบุคคลอื่นใด 

(๕)๙ รับฝากเงินประเภทออมทรัพยหรือประเภทประจําจากสมาชิกหรือสหกรณ
อ่ืนหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไมนอยกวาก่ึงหนึ่งเปนสมาชิกของ
สหกรณผูรับฝากเงิน ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ 

(๖) ใหกู ใหสินเชื่อ ใหยืม ใหเชา ใหเชาซื้อ โอน รับจํานองหรือรับจํานํา ซึ่ง
ทรัพยสินแกสมาชิกหรือของสมาชิก 

(๗) จัดใหไดมา ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิ ครอบครอง กู ยืม เชา เชาซื้อ 
รับโอนสิทธิการเชาหรือสิทธิการเชาซื้อ จํานองหรือจํานํา ขายหรือจําหนายดวยวิธีอ่ืนใดซึ่ง
ทรัพยสิน 

(๘) ใหสหกรณอ่ืนกูยืมเงินไดตามระเบียบของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนสหกรณ 

(๙) ดําเนินกิจการอยางอ่ืนบรรดาที่เก่ียวกับ หรือเนื่องในการจัดใหสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของสหกรณ 

 
มาตรา ๔๗  การกูยืมเงินหรือการค้ําประกันของสหกรณ จะตองจํากัดอยูภายใน

วงเงินที่นายทะเบียนสหกรณเห็นชอบ 
 
มาตรา ๔๘  ใหสหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑและวิธีการที่

กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๔๙  การรับเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินจากทางราชการ หนวยงานของ

ตางประเทศหรือบุคคลอื่นใด ถาการใหเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินนั้นกําหนดไวเพ่ือการใดใหใช
เพ่ือการนั้น แตถามิไดกําหนดไวใหจัดสรรเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินนั้นเปนทุนสํารองของสหกรณ 

 
มาตรา ๕๐  ใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ประกอบดวย 

ประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการอื่นอีกไมเกินสิบสี่คนซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก 
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปนับแตวัน

เลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปนับแตวันเลือกตั้ง ใหกรรมการดําเนินการสหกรณออกจาก
ตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสองของกรรมการดําเนินการสหกรณทั้งหมดโดยวิธีจับสลาก และให
ถือวาเปนการพนจากตําแหนงตามวาระ 

กรรมการดําเนินการสหกรณ ซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งอีกได แตตอง
ไมเกินสองวาระติดตอกัน 

                                                 
๙ มาตรา ๔๖ (๕) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่มีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการสหกรณแทนตําแหนงที่วาง ให
กรรมการดําเนินการสหกรณที่ไดรับเลือกตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูที่ตนแทน 

 
มาตรา ๕๑  ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเปนผูดําเนินกิจการและเปน

ผูแทนสหกรณในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก  เพ่ือการนี้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
จะมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือผูจัดการทําการแทนก็ได 

 
มาตรา ๕๒  หามมิใหบุคคลซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้เปนหรือทําหนาที่กรรมการ

หรือผูจัดการ 
(๑)๑๐ เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ

สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๒) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หรือหนวยงาน

ของรัฐหรือเอกชน ฐานทุจริตตอหนาที่ 
(๓) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือมีคําวินิจฉัยเปนที่สุดใหพนจาก

ตําแหนงกรรมการตามมาตรา ๒๒ (๔) 
(๔) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการเพราะเหตุ

ทุจริตตอหนาที่ 
 
มาตรา ๕๓  ใหสหกรณมีผูตรวจสอบกิจการ ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก

หรือบุคคลภายนอก เพ่ือดําเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณแลวทํารายงานเสนอตอที่ประชุม
ใหญ 

จํานวนผูตรวจสอบกิจการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่นายทะเบียนสหกรณ
กําหนด 

 
มาตรา ๕๔  ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเรียกประชุมใหญสามัญปละ

หนึ่งครั้งภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณนั้น 
 
มาตรา ๕๕  เมื่อมีเหตุอันสมควร คณะกรรมการดําเนินการสหกรณจะเรียก

ประชุมใหญวิสามัญเมื่อใดก็ได แตถานายทะเบียนสหกรณมีหนังสือแจงใหเรียกประชุมใหญ
วิสามัญ หรือในกรณีที่สหกรณขาดทุนเกินกึ่งของจํานวนทุนเรือนหุนที่ชําระแลว ตองเรียกประชุม
ใหญวิสามัญโดยมิชักชาแตไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่สหกรณทราบ 

สมาชิกซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอย
กวาหนึ่งรอยคน หรือผูแทนสมาชิกในกรณีที่มีผูแทนสมาชิกตามมาตรา ๕๖ ซึ่งมีจํานวนไมนอย
กวาหนึ่งในหาของจํานวนผูแทนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาหาสิบคนลงลายมือช่ือทําหนังสือ
รองขอตอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ใหเรียกประชุมใหญวิสามัญก็ได 

                                                 
๑๐ มาตรา ๕๒ (๑) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่สมาชิก หรือผูแทนสมาชิกของสหกรณเปนผูรองขอใหเรียกประชุมใหญ
วิสามัญ ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวันนับแต
วันที่รับคํารองขอ ถาคณะกรรมการดําเนินการสหกรณไมเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในกําหนด
ระยะเวลาดังกลาว ใหนายทะเบียนสหกรณมีอํานาจเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในระยะเวลา
ตามที่เห็นสมควรก็ได 

 
มาตรา ๕๖  สหกรณใดมีสมาชิกเกินกวาหารอยคน จะกําหนดในขอบังคับใหมี

การประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิกก็ได จํานวนผูแทนสมาชิกจะมีนอยกวาหนึ่งรอยคนไมได 
วิธีการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก จํานวนผูแทนสมาชิก และการดํารงตําแหนงให

เปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับ 
 
มาตรา ๕๗  การประชุมใหญของสหกรณตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาก่ึง

หนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคนในกรณีเปนการประชุมใหญโดยผูแทน
สมาชิก ตองมีผูแทนสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนผูแทนสมาชิกทั้งหมดหรือไม
นอยกวาหนึ่งรอยคน จึงจะเปนองคประชุม 

ในการประชุมใหญ สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกจะมอบอํานาจใหผูอ่ืนมาประชุม
แทนตนไมได 

 
มาตรา ๕๘  ในการประชุมใหญของสหกรณ ถาสมาชิกหรือผูแทนสมาชิก แลวแต

กรณี มาประชุมไมครบองคประชุม ใหนัดประชุมใหญอีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วันนับแตวันที่นัด
ประชุมใหญครั้งแรก ในการประชุมครั้งหลังนี้ ถามิใชการประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิกหรือผูแทน
สมาชิกรองขอใหเรียกประชุมแลว เมื่อมีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิก แลวแตกรณี มาประชุมไมนอย
กวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาสามสิบคน ก็ใหถือวา
เปนองคประชุม 

 
มาตรา ๕๙  สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถา

คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด การ
วินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหญใหถือเสียงขางมาก เวนแตในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือเสียงไมนอย
กวาสองในสามของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 

(๑) การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ 
(๒) การควบสหกรณ 
(๓) การแยกสหกรณ 
(๔) การเลิกสหกรณ 
(๕) การอื่นใดที่ขอบังคับกําหนดใหใชเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวน

สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 
 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖๐๑๑  การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ ใหจัดสรรเปนทุนสํารอง
ไมนอยกวารอยละสิบของกําไรสุทธิ และเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยตามอัตรา
ที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมเกินรอยละหาของกําไรสุทธิ 

กําไรสุทธิประจําปที่เหลือจากการจัดสรรเปนทุนสํารองและคาบํารุงสันนิบาต
สหกรณแหงประเทศไทย ที่ประชุมใหญอาจจัดสรรไดภายใตขอบังคับ ดังตอไปนี้ 

(๑) จายเปนเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลว แตตองไมเกินอัตราที่กําหนดใน
กฎกระทรวงสําหรับสหกรณแตละประเภท 

(๒) จายเปนเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกตามสวนธุรกิจที่สมาชิกไดทําไวกับสหกรณ
ในระหวางป 

(๓) จายเปนเงินโบนัสแกกรรมการและเจาหนาที่ของสหกรณไมเกินรอยละสิบ
ของกําไรสุทธิ 

(๔) จายเปนทุนสะสมไว เพ่ือดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดของสหกรณตามที่
กําหนดในขอบังคับ 

 
มาตรา ๖๑  ทุนสํารองตามมาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง จะถอนจากบัญชีทุนสํารองได

เพ่ือชดเชยการขาดทุนหรือเพ่ือจัดสรรเขาบัญชีทุนสํารองใหแกสหกรณใหมที่ไดจดทะเบียน
แบงแยกจากสหกรณเดิมตามมาตรา ๑๐๐ 

 
มาตรา ๖๒  เงินของสหกรณนั้น สหกรณอาจฝากหรือลงทุนได ดังตอไปนี้ 
(๑) ฝากในชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอ่ืน 
(๒) ฝากในธนาคาร หรือฝากในสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงคเพ่ือใหความ

ชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ 
(๓) ซื้อหลักทรัพยของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
(๔) ซื้อหุนของธนาคารที่มีวัตถุประสงคเพ่ือใหความชวยเหลือทางการเงินแก

สหกรณ 
(๕) ซื้อหุนของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอ่ืน 
(๖) ซื้อหุนของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทําใหเกิดความสะดวกหรือสงเสริม

ความเจริญแกกิจการของสหกรณโดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 
(๗) ฝากหรือลงทุนอยางอ่ืนตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ

กําหนด 
 
มาตรา ๖๓  ใหสหกรณที่มีวัตถุประสงคเพ่ือการขายหรือแปรรูปผลิตผลทาง

การเกษตรที่สมาชิกผลิตขึ้น พิจารณาซื้อหรือรวบรวมผลิตผลจากสมาชิกกอนผูอ่ืน 
 

                                                 
๑๑ มาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๓ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖๔  ใหสหกรณจัดทําทะเบียน ดังตอไปนี ้
(๑) ทะเบียนสมาชิกซึ่งอยางนอยตองมีรายการ 
(ก) ช่ือ ประเภท และท่ีตั้งสํานักงานของสหกรณ 
(ข) ช่ือ สัญชาติ และท่ีอยูของสมาชิก 
(ค) วันที่เขาเปนสมาชิก 
(๒) ทะเบียนหุนซึ่งอยางนอยตองมีรายการ 
(ก) ช่ือ ประเภท และท่ีตั้งสํานักงานของสหกรณ 
(ข) ช่ือของสมาชิกซึ่งถือหุน มูลคาหุน จํานวนหุน และเงินคาหุนที่ชําระแลว 
(ค) วันที่ถือหุน 
ใหสหกรณเก็บรักษาทะเบียนตาม (๑) และ (๒) ไวที่สํานักงานของสหกรณและ

ใหสงสําเนาทะเบียนนั้นแกนายทะเบียนสหกรณภายในเกาสิบวันนับแตวันที่จดทะเบียน 
ใหสหกรณรายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตอนายทะเบียนสหกรณ

ภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ 
 
มาตรา ๖๕  ใหสหกรณจัดใหมีการทําบัญชีตามแบบและรายการที่นายทะเบียน

สหกรณกําหนดใหถูกตองตามความเปนจริง และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชี
ไวที่สํานักงานสหกรณภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 

เมื่อมีเหตุตองบันทึกรายการในบัญชีเก่ียวกับกระแสเงินสดของสหกรณใหบันทึก
รายการในวันที่เกิดเหตุนั้น สําหรับเหตุอ่ืนที่ไมเก่ียวกับกระแสเงินสด ใหบันทึกรายการในสมุด
บัญชีภายในสามวันนับแตวันที่มีเหตุอันจะตองบันทึกรายการนั้น 

การลงรายการบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณโดยครบถวน 
 
มาตรา ๖๖  ใหสหกรณจัดทํางบดุลอยางนอยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือนอันจัด

วาเปนรอบปทางบัญชีของสหกรณ 
งบดุลนั้นตองมีรายการแสดงสินทรัพย หนี้สิน และทุนของสหกรณ กับทั้งบัญชี

กําไรขาดทุนตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 
งบดุลนั้นตองทําใหแลวเสร็จและใหผูสอบบัญชีตรวจสอบแลวนําเสนอเพื่ออนุมัติ

ในที่ประชุมใหญของสหกรณภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชี 
 
มาตรา ๖๗  ใหสหกรณจัดทํารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของ

สหกรณเสนอตอที่ประชุมใหญในคราวที่เสนองบดุล และใหสงสําเนารายงานประจําปกับงบดุลไป
ยังนายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการประชุม 

 
มาตรา ๖๘  ใหสหกรณเก็บรักษารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของ

สหกรณและงบดุล พรอมทั้งขอบังคับและกฎหมายวาดวยสหกรณไวที่สํานักงานของสหกรณ 
เพ่ือใหสมาชิกขอตรวจดูได 

 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สวนที่ ๔ 
การสอบบญัช ี

   
 

มาตรา ๖๙  ใหนายทะเบียนสหกรณแตงตั้งผูสอบบัญชี เพ่ือตรวจสอบบัญชีของ
สหกรณ 

การตรวจสอบบัญชีนั้น ใหปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและ
ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 

 
สวนที่ ๕ 

การเลิกสหกรณ 
   

 
มาตรา ๗๐  สหกรณยอมเลิกดวยเหตุหนึ่งเหตุใด ดังตอไปนี ้
(๑) มีเหตุตามที่กําหนดในขอบังคับ 
(๒) สหกรณมีจํานวนสมาชิกนอยกวาสิบคน 
(๓) ที่ประชุมใหญลงมติใหเลิก 
(๔) ลมละลาย 
(๕) นายทะเบียนสหกรณส่ังใหเลิกตามมาตรา ๗๑ 
ใหสหกรณที่เลิกตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) แจงใหนายทะเบียนสหกรณทราบ

ภายในสิบหาวันนับแตวันที่เลิก 
ใหนายทะเบียนสหกรณปดประกาศการเลิกสหกรณไวที่สํานักงานของสหกรณ ที่

ทําการสหกรณอําเภอหรือหนวยสงเสริมสหกรณ และท่ีวาการอําเภอหรือสํานักงานเขตแหงทองทีท่ี่
สหกรณนั้นตั้งอยู 

 
มาตรา ๗๑  นายทะเบียนสหกรณมีอํานาจสั่งเลิกสหกรณไดเมื่อปรากฏวา 
(๑) สหกรณไมเร่ิมดําเนินกิจการภายในหนึ่งปนับแตวันที่จดทะเบียนหรือหยุด

ดําเนินกิจการติดตอกันเปนเวลาสองปนับแตวันที่หยุดดําเนินกิจการ 
(๒) สหกรณไมสงสําเนางบดุลและรายงานประจําปตอนายทะเบียนสหกรณเปน

เวลาสามปติดตอกัน 
(๓) สหกรณไมอาจดําเนินกิจการใหเปนผลดี หรือการดําเนินกิจการของสหกรณ

กอใหเกิดความเสียหายแกสหกรณ หรือประโยชนสวนรวม 
 
มาตรา  ๗๒   สหกรณที่ ถู ก ส่ั ง เ ลิกตามมาตรา  ๗๑  มี สิทธิ อุทธรณต อ

คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ โดยทําเปนหนังสือย่ืนตอนายทะเบียนสหกรณภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําส่ัง และใหนายทะเบียนสหกรณสงคําอุทธรณตอไปยังคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณแหงชาติโดยไมชักชา 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติใหเปนที่สุด 
 
มาตรา ๗๓  เมื่อสหกรณใดเลิกไปดวยเหตุหนึ่งเหตุใดตามที่ระบุไวในมาตรา 

๗๐ ใหจัดการชําระบัญชีตามบทบัญญัติในหมวด ๔ วาดวยการชําระบัญชี 
 

หมวด ๔ 
การชําระบัญช ี

   
 

มาตรา ๗๔  การชําระบัญชีสหกรณที่ลมละลายนั้น ใหเปนไปตามกฎหมายวา
ดวยลมละลาย 

 
มาตรา ๗๕  การชําระบัญชีสหกรณที่เลิกเพราะเหตุอ่ืน นอกจากลมละลายใหที่

ประชุมใหญเลือกตั้งผูชําระบัญชีโดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณข้ึนทําการชําระ
บัญชีสหกรณภายในสามสิบวันนับแตวันที่เลิกสหกรณ หรือนับแตวันที่คณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณแหงชาติมีคําส่ังใหยกอุทธรณ แลวแตกรณี 

ในกรณีที่ที่ประชุมใหญไมเลือกตั้งผูชําระบัญชีภายในกําหนดเวลาดังกลาว หรือ
นายทะเบียนสหกรณไมใหความเห็นชอบในการเลือกตั้งผูชําระบัญชี ใหนายทะเบียนสหกรณตั้งผู
ชําระบัญชีข้ึนทําการชําระบัญชีสหกรณได 

เมื่อนายทะเบียนสหกรณเห็นสมควรหรือเมื่อสมาชิกมีจํานวนไมนอยกวาสองใน
สามของสมาชิกทั้งหมดรองขอตอนายทะเบียนสหกรณ นายทะเบียนสหกรณจะแตงตั้งผูชําระบัญชี
คนใหมแทนผูชําระบัญชีซึ่งไดรับเลือกตั้งหรือซึ่งไดตั้งไวก็ได 

ใหนายทะเบียนสหกรณจดทะเบียนผูชําระบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณใหความ
เห็นชอบตามวรรคหนึ่ง หรือผูชําระบัญชีซึ่งไดรับแตงตั้งตามวรรคสองหรือวรรคสาม และใหปด
ประกาศชื่อผูชําระบัญชีไวที่สํานักงานของสหกรณนั้น สํานักงานสหกรณอําเภอหรือหนวยสงเสริม
สหกรณ และท่ีวาการอําเภอหรือสํานักงานเขตแหงทองที่ที่สหกรณนั้นตั้งอยูภายในสิบสี่วันนับแต
วันที่จดทะเบียนผูชําระบัญชี 

ผูชําระบัญชีอาจไดรับคาตอบแทนตามที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 
 
มาตรา ๗๖  สหกรณนั้นแมจะไดเลิกไปแลวก็ใหพึงถือวายังคงดํารงอยูตราบเทา

เวลาที่จําเปนเพื่อการชําระบัญชี 
 
มาตรา ๗๗  ใหผูชําระบัญชีมีหนาที่ชําระสะสางกิจการของสหกรณ จัดการชําระ

หนี้และจําหนายทรัพยสินของสหกรณนั้นใหเสร็จไป 
 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๗๘  เมื่อสหกรณเลิก ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณและเจาหนาที่
ของสหกรณมีหนาที่จัดการรักษาทรัพยสินทั้งหมดของสหกรณไวจนกวาผูชําระบัญชีจะเรียกใหสง
มอบ 

ผูชําระบัญชีจะเรียกใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณหรือเจาหนาที่ของ
สหกรณสงมอบทรัพยสินตามวรรคหนึ่งพรอมดวยสมุดบัญชี เอกสาร และส่ิงอ่ืนเมื่อใดก็ได 

 
มาตรา ๗๙  ภายในสามสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนสหกรณจดทะเบียนผูชําระ

บัญชี ใหผูชําระบัญชีประกาศโฆษณาทางหนังสือพิมพรายวันอยางนอยสองวันติดตอกัน หรือ
ประกาศโฆษณาทางอื่นวาสหกรณไดเลิก และแจงเปนหนังสือไปยังเจาหนี้ทุกคน ซึ่งมีช่ือปรากฏใน
สมุดบัญชี เอกสารของสหกรณ หรือปรากฏจากทางอื่น เพ่ือใหทราบวาสหกรณนั้นเลิก และให
เจาหนี้ย่ืนคําทวงหนี้แกผูชําระบัญช ี

 
มาตรา ๘๐  ผูชําระบัญชีตองทํางบดุลของสหกรณโดยไมชักชา และใหนาย

ทะเบียนสหกรณตั้งผูสอบบัญชีเพ่ือตรวจสอบงบดุลนั้น 
เมื่อผูสอบบัญชีรับรองงบดุลแลว ใหผูชําระบัญชีเสนองบดุลตอที่ประชุมใหญเพ่ือ

อนุมัติ แลวเสนองบดุลนั้นตอนายทะเบียนสหกรณ 
ในกรณีที่การประชุมใหญไมครบองคประชุม ใหผูชําระบัญชีเสนองบดุลตอนาย

ทะเบียนสหกรณเพ่ืออนุมัติ 
 
มาตรา ๘๑  ผูชําระบัญชีมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
(๑) ดําเนินกิจการของสหกรณเทาที่จําเปนเพื่อระวังรักษาผลประโยชนของ

สหกรณในระหวางที่ยังชําระบัญชีไมเสร็จ 
(๒) ดําเนินกิจการของสหกรณเทาที่จําเปนเพื่อชําระสะสางกิจการใหเสร็จไป

ดวยด ี
(๓) เรียกประชุมใหญ 
(๔) ดําเนินการทั้งปวงเกี่ยวกับคดีแพงหรือคดีอาญา และประนีประนอมยอม

ความในเรื่องใด ๆ ในนามของสหกรณ 
(๕) จําหนายทรัพยสินของสหกรณ 
(๖) เรียกใหสมาชิกหรือทายาทของสมาชิกผูตายชําระคาหุนที่ยังชําระไมครบ

มูลคาของหุนทั้งหมด 
(๗) รองขอตอศาลเพื่อส่ังใหสหกรณลมละลายในกรณีที่เงินคาหุนหรือเงินลงทุน

ไดใชเสร็จแลว แตทรัพยสินก็ยังไมเพียงพอแกการชําระหนี้สิน 
(๘) ดําเนินการอยางอ่ืนเทาที่จําเปนเพื่อใหการชําระบัญชีเสร็จสิ้น 
 
มาตรา ๘๒  ขอจํากัดอํานาจของผูชําระบัญชีอยางใด ๆ หามมิใหยกขึ้นเปนขอ

ตอสูบุคคลภายนอกผูกระทําการโดยสุจริต 
 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๘๓  คาธรรมเนียม คาภาระติดพัน และคาใชจายที่ตองเสียตามสมควร
ในการชําระบัญชีนั้น ผูชําระบัญชีตองจัดการชําระกอนหนี้รายอื่น 

 
มาตรา ๘๔  ถาเจาหนี้คนใดมิไดทวงถามใหชําระหนี้ ผูชําระบัญชีตองวางเงิน

สําหรับจํานวนหนี้นั้นไวตอนายทะเบียนสหกรณเพ่ือประโยชนแกเจาหนี้ และใหผูชําระบัญชีมี
หนังสือแจงการที่ไดวางเงินไปยังเจาหนี้โดยไมชักชา 

ถาเจาหนี้ไมรับเงินไปจนพนกําหนดสองปนับแตวันที่ผูชําระบัญชีวางเงินไวตอ
นายทะเบียนสหกรณ เจาหนี้ยอมหมดสิทธิในเงินจํานวนนั้น และใหนายทะเบียนสหกรณจัดสง
เปนรายไดของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยใหเสร็จภายในเวลาอันสมควร 

 
มาตรา ๘๕  ใหผูชําระบัญชีเสนอรายงานตอนายทะเบียนสหกรณทุกระยะหก

เดือนวาไดจัดการไปอยางใดบางและแสดงใหเห็นความเปนไปของบัญชีที่ชําระอยูนั้น รายงาน
ดังกลาวนี้ใหทําตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 

รายงานตามวรรคหนึ่งใหสมาชิก ทายาทของสมาชิกผูตาย และเจาหนี้ทั้งหลาย
ของสหกรณตรวจดูไดโดยไมตองเสียคาธรรมเนียม 

ถาปรากฏขอบกพรองในการชําระบัญชี นายทะเบียนสหกรณมีอํานาจสั่งใหผู
ชําระบัญชีแกไขขอบกพรอง และรายงานตอนายทะเบียนสหกรณภายในเวลาที่กําหนด 

 
มาตรา ๘๖  เมื่อไดชําระหนี้ของสหกรณแลว ถามีทรัพยสินเหลืออยูเทาใดใหผู

ชําระบัญชีจายตามลําดับ ดังตอไปนี ้
(๑) จายคืนเงินคาหุนใหแกสมาชิกไมเกินมูลคาหุนที่ชําระแลว 
(๒) จายเปนเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลวแตตองไมเกินอัตราที่นายทะเบียน

สหกรณกําหนด ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติสําหรับสหกรณ
แตละประเภท 

(๓) จายเปนเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกตามสวนธุรกิจที่สมาชิกไดทําไวกับสหกรณ
ในระหวางปตามที่กําหนดในขอบังคับ 

ถายังมีทรัพยสินเหลืออยูอีก ใหผูชําระบัญชีโอนใหแกสหกรณอ่ืน หรือสันนิบาต
สหกรณแหงประเทศไทยตามมติของท่ีประชุมใหญ หรือดวยความเห็นชอบของนายทะเบียน
สหกรณ ในกรณีที่ไมอาจเรียกประชุมใหญไดภายในสามเดือนนับแตวันที่ชําระบัญชีเสร็จ 

 
มาตรา ๘๗  เมื่อไดชําระบัญชีกิจการของสหกรณเสร็จแลว ใหผูชําระบัญชีทํา

รายงานการชําระบัญชีพรอมทั้งรายการยอของบัญชีที่ชําระนั้น แสดงวาไดดําเนินการชําระบัญชี
และจัดการทรัพยสินของสหกรณไปอยางใด รวมทั้งคาใชจายในการชําระบัญชีและจํานวน
ทรัพยสินที่จายตามมาตรา ๘๖ เสนอตอผูสอบบัญช ี

เมื่อผูสอบบัญชีตรวจสอบและรับรองบัญชีที่ชําระนั้นแลว ใหผูชําระบัญชีเสนอตอ
นายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวันนับแตวันที่ผูสอบบัญชีรับรองบัญชีที่ชําระนั้นเมื่อนาย



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ทะเบียนสหกรณเห็นชอบดวยแลวใหถือวาเปนที่สุดแหงการชําระบัญชี และใหนายทะเบียน
สหกรณถอนชื่อสหกรณออกจากทะเบียน 

 
มาตรา ๘๘  เมื่อนายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบในการชําระบัญชีตาม

มาตรา ๘๗ แลว ใหผูชําระบัญชีมอบบรรดาสมุดบัญชีและเอกสารทั้งหลายของสหกรณที่ไดชําระ
บัญชีเสร็จแลวนั้นแกนายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนสหกรณให
ความเห็นชอบ 

ใหนายทะเบียนสหกรณรักษาสมุดบัญชีและเอกสารเหลานี้ไวอีกสองปนับแตวันที่
ถอนชื่อสหกรณนั้นออกจากทะเบียน 

สมุดบัญชีและเอกสารตามวรรคหนึ่ง ใหผูมีสวนไดเสียตรวจดูไดโดยไมตองเสีย
คาธรรมเนียม 

 
มาตรา ๘๙  ในคดีฟองเรียกหนี้สินที่สหกรณ สมาชิก หรือผูชําระบัญชีเปนลูกหนี้

อยูในฐานะเชนนั้น หามมิใหฟองเมื่อพนกําหนดสองปนับแตวันที่นายทะเบียนสหกรณถอนชื่อ
สหกรณออกจากทะเบียน 

 
หมวด ๕ 

การควบสหกรณเขากัน 
   

 
มาตรา ๙๐  สหกรณตั้งแตสองสหกรณอาจควบเขากันเปนสหกรณเดียวได โดย

มติแหงที่ประชุมใหญของแตละสหกรณ และตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 
ในการขอความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณใหสงสําเนารายงานการประชุม

ใหญของสหกรณที่ลงมติใหควบเขากันไปดวย 
 
มาตรา ๙๑  เมื่อนายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบตามมาตรา ๙๐ แลวให

สหกรณแจงเปนหนังสือไปยังเจาหนี้ทั้งปวงของสหกรณเพ่ือใหทราบรายการที่ประสงคจะควบ
สหกรณเขากัน และขอใหเจาหนี้ผูมีขอคัดคานในการควบสหกรณเขากันนั้น สงคําคัดคานไปยัง
สหกรณภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง 

ถาไมมีเจาหนี้คัดคานภายในกําหนดเวลาดังกลาวนั้น ใหถือวาไมมีคําคัดคาน 
ถามีเจาหนี้คัดคาน สหกรณจะควบเขากันมิได จนกวาจะไดชําระหนี้หรือไดให

ประกันเพื่อหนี้รายนั้น 
 
มาตรา ๙๒  ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณของแตละสหกรณที่ควบเขากัน 

ตั้งผูแทนขึ้น สหกรณละไมเกินสามคนเพื่อดําเนินการจดทะเบียนตามมาตรา ๙๓ 
 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๙๓  สหกรณที่ตั้งข้ึนใหมโดยควบเขากันนั้น ตองจดทะเบียนเปนสหกรณ
ใหม โดยยื่นคําขอจดทะเบียนตอนายทะเบียนสหกรณตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 

ในคําขอจดทะเบียนสหกรณใหม ตองมีผูแทนของสหกรณที่ควบเขากันลงลายมือ
ช่ืออยางนอยสหกรณละสองคนทุกสหกรณ 

คําขอจดทะเบียนสหกรณใหม ตองมีเอกสารดังตอไปนี้ย่ืนพรอมกับคําขอดวย 
(๑) หนังสือของทุกสหกรณที่ควบเขากันนั้นรับรองวาไดแจงไปยังเจาหนี้ทั้งปวง

ตามมาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง และไมมีเจาหนี้คัดคานภายในกําหนด หรือในกรณีที่มีเจาหนี้คัดคาน
สหกรณไดชําระหนี้ หรือไดใหประกันเพื่อหนี้รายนั้นแลว 

(๒) ขอบังคับของสหกรณใหมที่ขอจดทะเบียนสี่ฉบับ 
(๓) สําเนารายงานการประชุมผูแทนของสหกรณที่ควบเขากันหนึ่งฉบับ 
เอกสารตาม (๒) และ (๓) นั้น ผูแทนของสหกรณตองลงลายมือช่ือรับรองสอง

คน 
 
มาตรา ๙๔  เมื่อนายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนสหกรณที่ควบเขากันเปน

สหกรณใหมแลว ใหนายทะเบียนสหกรณถอนชื่อสหกรณเดิมที่ไดควบเขากันนั้นออกจากทะเบียน 
ใหผูแทนของสหกรณที่ควบเขา กันมี อํานาจหนาที่และสิทธิ เชนเดียวกับ

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณจนกวาจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณตาม
มาตรา ๔๐ 

 
มาตรา ๙๕  สหกรณใหมนี้ยอมไดไปทั้งทรัพยสิน หนี้สิน สิทธิ และความรับผิด

ของสหกรณเดิมที่ไดควบเขากันนั้นทั้งส้ิน 
 

หมวด ๖ 
การแยกสหกรณ 
   

 
มาตรา ๙๖  การแยกสหกรณจะกระทํามิได แตถามีการเปลี่ยนแปลงเขตการ

ปกครองทองที่หรือแบงหนวยงาน หรือสถานประกอบการ จะแยกสหกรณก็ไดหากมีความจําเปน
หรือมีเหตุใหไมสะดวกแกการดําเนินงาน 

การแยกสหกรณตามวรรคหนึ่งจะกระทําไดโดยสมาชิกของสหกรณนั้นจํานวนไม
นอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาหารอยคนลงลายมือช่ือทําหนังสือ
รองขอแยกสหกรณตอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 

ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเรียกประชุมใหญภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ไดรับคํารองขอตามวรรคสอง เพ่ือพิจารณาเรื่องการแยกสหกรณ ถาที่ประชุมใหญไดมีมติ
เห็นชอบใหแยกสหกรณ ใหพิจารณาแบงแยกทรัพยสิน ทุน ทุนสํารอง หนี้สิน สิทธิ และความรับ
ผิดของสหกรณตามวิธีการที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การวินิจฉัยชี้ขาดในเรื่องตาง ๆ ของที่ประชุมใหญตามวรรคสาม ใหถือเสียงไม
นอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกที่มาประชุม 

ถาคณะกรรมการดําเนินการสหกรณไมเรียกประชุมใหญภายในกําหนดเวลาตาม
วรรคสาม ใหนายทะเบียนสหกรณมีอํานาจเรียกประชุมใหญภายในระยะเวลาตามที่เห็นสมควร 

 
มาตรา ๙๗  ในกรณีที่ที่ประชุมใหญไดมีมติไมเห็นชอบใหแยกสหกรณถาสมาชิก

ซึ่งลงลายมือช่ือทําหนังสือรองขอแยกสหกรณตามมาตรา ๙๖ วรรคสอง พิจารณาแลวไมเห็นดวย
กับมติที่ประชุมใหญนั้น ใหสมาชิกดังกลาวทุกคนลงลายมือช่ือทําหนังสือถึงนายทะเบียนสหกรณ
ภายในกําหนดเวลาสามสิบวันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญลงมติ เพ่ือใหนายทะเบียนสหกรณ
พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดวาสมควรแยกสหกรณหรือไม และเมื่อนายทะเบียนสหกรณวินิจฉัยชี้ขาด
เปนอยางไรแลวใหแจงคําวินิจฉัยใหสหกรณทราบ 

คําวินิจฉัยของนายทะเบียนสหกรณใหเปนที่สุด 
 
มาตรา ๙๘  เมื่อที่ประชุมใหญไดมีมติเห็นชอบตามมาตรา ๙๖ หรือนายทะเบียน

สหกรณวินิจฉัยชี้ขาดใหแยกสหกรณตามมาตรา ๙๗ แลว ใหสหกรณแจงมติที่ประชุมใหญ หรือ
คําวินิจฉัยของนายทะเบียนสหกรณเปนหนังสือไปยังเจาหนี้ทั้งปวงของสหกรณ เพ่ือใหทราบ
รายการที่ประสงคจะแยกสหกรณ และใหเจาหนี้ผูมีขอคัดคานในการแยกสหกรณนั้นสงคําคัดคาน
ไปยังสหกรณภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง 

 
มาตรา ๙๙  สหกรณที่จะจัดตั้งข้ึนใหมโดยการแยกจากสหกรณเดิมนั้นใหนํา

บทบัญญัติในหมวด ๓ สวนที่ ๑ วาดวยการจดทะเบียนสหกรณมาใชบังคับโดยอนุโลม 
คําขอจดทะเบียนสหกรณใหม ตองย่ืนพรอมเอกสาร ดังตอไปนี ้
(๑) สําเนาหนังสือรองขอแยกสหกรณ และสําเนารายงานการประชุมใหญที่ไดมี

มติเห็นชอบใหแยกสหกรณตามมาตรา ๙๖ วรรคสี่ หรือสําเนาหนังสือนายทะเบียนสหกรณซึ่ง
วินิจฉัยชี้ขาดใหแยกสหกรณตามมาตรา ๙๗ แลวแตกรณี 

(๒) สําเนาหนังสือของสหกรณทุกฉบับที่แจงไปยังเจาหนี้ทั้งปวงของสหกรณตาม
มาตรา ๙๘ 

(๓) หนังสือของสหกรณที่รับรองวาไมมีเจาหนี้คัดคานภายในกําหนดหรือสําเนา
คําคัดคานของเจาหนี้พรอมทั้งหลักฐานที่แสดงวาสหกรณไดชําระหนี้หรือไดใหประกันเพื่อหนี้ราย
นั้นแลว 

 
มาตรา ๑๐๐  บรรดาทรัพยสิน ทุน ทุนสํารอง หนี้สิน สิทธิ และความรับผิดของ

สหกรณเดิมที่ที่ประชุมใหญไดมีมติใหแบงแยกตามมาตรา ๙๖ หรือนายทะเบียนสหกรณไดมีคํา
วินิจฉัยชี้ขาดใหแบงแยกตามมาตรา ๙๗ แลวแตกรณี ยอมโอนไปใหแกสหกรณใหมตั้งแตวันที่
นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียน 

 
หมวด ๗ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ชุมนุมสหกรณ 
   

 
มาตรา ๑๐๑  สหกรณตั้งแตหาสหกรณข้ึนไปที่ประสงคจะรวมกันดําเนินกิจการ

เพ่ือใหเกิดประโยชนตามวัตถุประสงคของสหกรณที่เขารวมกันนั้น อาจรวมกันจัดตั้งเปนชุมนุม
สหกรณได 

ชุมนุมสหกรณใดจะมีฐานะเปนชุมนุมสหกรณระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศ
จะตองตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ืออํานวยประโยชนแกบรรดาสหกรณในภูมิภาคหรือทั่วประเทศ
ที่เปนสหกรณประเภทเดียวกัน หรือประกอบธุรกิจการผลิต การคา อุตสาหกรรมหรือบริการอยาง
เดียวกัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด 

 
มาตรา ๑๐๒  การจัดตั้งชุมนุมสหกรณจะกระทําไดตอเมื่อที่ประชุมใหญของ

สหกรณแตละสหกรณไดมีมติใหเขารวมในการจัดตั้งชุมนุมสหกรณนั้นได 
 
มาตรา ๑๐๓  ในการดําเนินการจัดตั้งชุมนุมสหกรณ ใหคณะกรรมการ

ดําเนินการของแตละสหกรณตั้งผูแทนข้ึนสหกรณละหนึ่งคน ประกอบเปนคณะผูจัดตั้งชุมนุม
สหกรณเพ่ือดําเนินการจัดตั้งชุมนุมสหกรณ 

การจัดตั้งและการจดทะเบียนชุมนุมสหกรณใหนําบทบัญญัติในหมวด ๓ วาดวย
สหกรณ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๐๔  การขอจดทะเบียนชุมนุมสหกรณนั้น ใหคณะผูจัดตั้งชุมนุมสหกรณ

อยางนอยหาคน ลงลายมือช่ือย่ืนคําขอตอนายทะเบียนสหกรณ 
 
มาตรา ๑๐๕  ใหชุมนุมสหกรณที่ไดจดทะเบียนแลวเปนนิติบุคคลและเปน

สหกรณตามพระราชบัญญัตินี ้
เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคใหชุมนุมสหกรณมีอํานาจกระทําการไดตาม

มาตรา ๔๖ และตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง 
ใหนําบทบัญญัติในหมวด ๓ หมวด ๔ หมวด ๕ และหมวด ๖ มาใชบังคับกับ

ชุมนุมสหกรณโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๐๖  การประชุมใหญชุมนุมสหกรณใหประกอบดวยผูแทนสหกรณที่

เปนสมาชิกของชุมนุมสหกรณ ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการของแตละสหกรณเลือกตั้งข้ึนสหกรณ
ละหนึ่งคน ตามที่กําหนดในขอบังคับของชุมนุมสหกรณ ในการประชุมตองมีผูแทนสหกรณมา
ประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนผูแทนสหกรณทั้งหมดหรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน แลวแต
กรณี จึงจะเปนองคประชุม 

ผูแทนสหกรณคนหนึ่งใหมีเสียงในการลงคะแนนหนึ่งเสียง หรือจะใหมีเสียง
เพ่ิมขึ้นตามระบบสัดสวนตามที่กําหนดในขอบังคับของชุมนุมสหกรณนั้นก็ได 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๐๗  ในการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณ ใหที่

ประชุมใหญชุมนุมสหกรณเลือกตั้งจากผูแทนสหกรณที่เปนสมาชิกของชุมนุมสหกรณเปน
กรรมการ ตามจํานวนหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับของชุมนุมสหกรณ 

 
หมวด ๘ 

สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
   

 
มาตรา ๑๐๘  ใหมี “สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย” ประกอบดวยสมาชิกที่

เปนสหกรณ มีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมกิจการสหกรณทุกประเภททั่วราชอาณาจักร ใหมีความ
เจริญกาวหนาอันมิใชเปนการหาผลกําไร หรือรายไดมาแบงปนกัน 

 
มาตรา ๑๐๙  ใหสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยเปนนิติบุคคล 
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยมีสํานักงานใหญในกรุงเทพมหานคร และจะ

ตั้งสํานักงานสาขาขึ้น ณ ที่อ่ืนใดก็ได 
 
มาตรา ๑๑๐  สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย มีอํานาจกระทําการตาง ๆ 

ภายในขอบวัตถุประสงคตามที่ระบุไวในมาตรา ๑๐๘ และอํานาจเชนวานี้ใหรวมถึง 
(๑) สงเสริมและเผยแพรกิจการสหกรณ ตลอดจนทําการวิจัยและรวบรวมสถิติ

เก่ียวกับกิจการสหกรณ 
(๒) แนะนําชวยเหลือทางวิชาการแกสหกรณ และอํานวยความสะดวกในการ

ติดตอประสานงานระหวางสหกรณกับสวนราชการหรือบุคคลอื่น 
(๓) ใหการศึกษาฝกอบรมวิชาการเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ 
(๔) สงเสริมสัมพันธภาพระหวางสหกรณ ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 

หรือสันนิบาตสหกรณของตางประเทศ หรือองคการตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศที่มี
วัตถุประสงคทํานองเดียวกัน 

(๕) ซื้อ จัดหา จําหนาย ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง หรือทํานิติกรรมเกี่ยวกับ
ทรัพยสินใด ๆ 

(๖) สงเสริมธุรกิจการคา อุตสาหกรรม หรือบริการของสหกรณ 
(๗) สนับสนุนและชวยเหลือสหกรณเพ่ือแกไขอุปสรรคขอขัดของที่เก่ียวกับ

กิจการของสหกรณ ซึ่งเปนการกระทําเพ่ือประโยชนสวนรวม 
(๘) เปนตัวแทนของสหกรณ เพ่ือรักษาผลประโยชนอันพึงมีพึงไดจากการ

สนับสนุนของรัฐ องคการระหวางประเทศ หรือภาคเอกชนอื่น 
(๙) รวมมือกับรัฐบาลในการสงเสริมสหกรณ เพ่ือใหเกิดประโยชนแกบรรดา

สหกรณอยางแทจริง 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑๐) ดําเนินการอื่นเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค หรือตามที่คณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณแหงชาติมอบหมาย 

 
มาตรา ๑๑๑  สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยอาจมีรายได ดังตอไปนี ้
(๑) คาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
(๒) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
(๓) ดอกผลที่เกิดจากทุนกลางของสหกรณไมจํากัดตามมาตรา ๘ 
(๔) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศให 
(๕) เงินหรือทรัพยสินที่เหลือจากการชําระบัญชีสหกรณตามมาตรา ๘๔ และ

มาตรา ๘๖ วรรคสอง 
(๖) เงินที่ไดจากการจําหนายหนังสือวิชาการ เอกสาร หรือส่ิงอ่ืน 
(๗) เงินหรือทรัพยสินที่ไดรับเปนคาตอบแทนในการใหบริการ 
(๘) ผลประโยชนที่ไดจากทรัพยสินของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
 
มาตรา ๑๑๒๑๒  ใหมีคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 

ประกอบดวย ประธานกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณระดับประเทศประเภทละหนึ่งคน ใน
กรณีที่สหกรณประเภทใดไมมีชุมนุมสหกรณระดับประเทศ ใหมีผูแทนจากสหกรณประเภทนั้น
จํานวนหนึ่งคนเปนกรรมการโดยตําแหนง และกรรมการอื่นซึ่งที่ประชุมใหญของสันนิบาตสหกรณ
แหงประเทศไทยเลือกตั้งจากผูแทนสหกรณซึ่งเปนกรรมการดําเนินการ มีจํานวนเทากับกรรมการ
โดยตําแหนง เปนกรรมการ 

ใหคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยเลือกตั้งกรรมการ
เปนประธานกรรมการคนหนึ่ง และรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน 

ใหคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยแตงตั้ ง
ผูอํานวยการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และใหผูอํานวยการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศ
ไทยเปนเลขานุการของคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 

หลักเกณฑและวิธีการไดมาซึ่งผูแทนสหกรณที่ไมมีชุมนุมสหกรณระดับประเทศ
ใหเปนไปตามระเบียบของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 

การกําหนดสัดสวนผูแทนสหกรณที่จะไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการอื่นใหเปนไป
ตามระเบียบในมาตรา ๑๑๓ (๓) 

ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๕๒ มาใชบังคับแกคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาต
สหกรณแหงประเทศไทยและผูอํานวยการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย โดยอนุโลม 

 

                                                 
๑๒ มาตรา ๑๑๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๑๓  ใหคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย มี
หนาที่บริหารกิจการตลอดจนมีอํานาจออกระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามวัตถุประสงคของสันนิบาต
สหกรณแหงประเทศไทย 

การออกระเบียบเกี่ยวกับเรื่องดังตอไปนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุม
ใหญของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยกอนจึงใชบังคับได 

(๑) ระเบียบวาดวยการใชจายและการเก็บรักษาเงิน 
(๒) ระเบียบวาดวยการประชุมใหญของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และ

หลักเกณฑการจัดสงผูแทนของสหกรณเขารวมประชุมใหญ 
(๓) ระเบียบวาดวยการเลือกตั้ง การประชุม และการดําเนินกิจการของ

คณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
 
มาตรา ๑๑๔  ใหกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยอยูใน

ตําแหนงคราวละสี่ป 
เมื่อครบวาระดังกลาวตามวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการเลือกตั้งกรรมการขึ้นใหม 

ใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพ่ือดําเนินงานตอไปจนกวากรรมการ
ซึ่งไดรับเลือกตั้งใหมเขารับหนาที่ 

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งอีกได แตไมเกินสองวาระ
ติดตอกัน 

 
มาตรา ๑๑๕๑๓  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๑๔ 

กรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยพนจากตําแหนง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เปนบุคคลลมละลาย 
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๖) พนจากการเปนสมาชิกของสหกรณ 
ภายใตบังคับตามวรรคหนึ่ง กรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศ

ไทยซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งพนจากตําแหนงเมื่อที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนง
ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนผูแทนสหกรณซึ่งมาประชุม 

เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ใหกรรมการเทาที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่
ตอไปไดและใหถือวาคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยประกอบดวย
กรรมการเทาที่มีอยูเวนแตมีกรรมการเหลืออยูไมถึงสองในสาม 

                                                 
๑๓ มาตรา ๑๑๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่กรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยซึ่งที่ประชุมใหญ
เลือกตั้งพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหที่ประชุมใหญสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยเลือกผูแทน
สหกรณเปนกรรมการแทน เวนแตวาระของกรรมการที่พนจากตําแหนงเหลืออยูไมถึงเกาสิบวัน 
จะไมดําเนินการเลือกตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วางก็ได และใหผูไดรับเลือกตั้งอยูในตําแหนง
เทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน 

 
มาตรา ๑๑๖  ใหคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยจัด

ใหมีการประชุมใหญสามัญปละหนึ่งครั้งภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสันนิบาต
สหกรณแหงประเทศไทย 

เมื่อมีเหตุอันสมควร คณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
จะเรียกประชุมใหญวิสามัญเมื่อใดก็ได หรือเมื่อสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยให
เรียกประชุมใหญวิสามัญในหนังสือรองขอนั้นตองระบุวาประสงคใหเรียกประชุมเพื่อการใด 

ในกรณีที่สมาชิกเปนผูรองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ ใหคณะกรรมการ
ดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ไดรับหนังสือรองขอ 

ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยไมเรียก
ประชุมใหญวิสามัญตามวรรคสาม สมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
อาจทําหนังสือรองขอภายในหกสิบวันนับแตวันพนกําหนดเวลาตามวรรคสาม เพ่ือใหรัฐมนตรี
เรียกประชุมใหญวิสามัญได ในกรณีเชนนี้ใหรัฐมนตรีเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับหนังสือรองขอ๑๔ 

 
มาตรา ๑๑๗  ใหผูอํานวยการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยมีหนาที่บริหาร

กิจการของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยตามระเบียบและนโยบายที่คณะกรรมการดําเนินการ
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยกําหนด และมีอํานาจบังคับบัญชาเจาหนาที่ของสันนิบาต
สหกรณแหงประเทศไทย 

ในสวนกิจการที่เก่ียวกับบุคคลภายนอก ใหผูอํานวยการสันนิบาตสหกรณแหง
ประเทศไทยเปนตัวแทนสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย เพ่ือการนี้ผูอํานวยการสันนิบาต
สหกรณแหงประเทศไทยจะมอบอํานาจใหบุคคลใดกระทํากิจการเฉพาะอยางแทนตามระเบียบที่
คณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยกําหนดก็ได 

 
มาตรา ๑๑๗/๑๑๕  ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการดําเนินการของสันนิบาต

สหกรณแหงประเทศไทยใหประธานกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย หรือ
กรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของ
                                                 

๑๔ มาตรา ๑๑๖ วรรคสี่ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๑๕ มาตรา ๑๑๗/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย หรือสหกรณที่เปนสมาชิกไมนอยกวาหนึ่ง
รอยสหกรณ รองขอใหคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติวินิจฉัยได 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติใหเปนที่สุด 
 
มาตรา ๑๑๘  ใหนําบทบัญญัติในหมวด ๓ สวนที่ ๔ วาดวยการสอบบัญชีมาใช

บังคับแกสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยโดยอนุโลม 
 

หมวด ๙ 
กลุมเกษตรกร 

   
 

มาตรา ๑๑๙  ในกรณีที่คณะบุคคลผูประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งรวมกัน
ดําเนินกิจการโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือชวยเหลือซึ่งกันและกันในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแต
ยังไมอาจรวมกันจัดตั้งเปนสหกรณตามพระราชบัญญัตินี้ได จะจัดตั้งเปนกลุมเกษตรกรขึ้นตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาก็ได 

พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง ใหกําหนดการดําเนินการของกลุมเกษตรกร การ
กํากับกลุมเกษตรกร การเลิกกลุมเกษตรกร และการควบกลุมเกษตรกรเขากัน ทั้งนี้ ตามความ
เหมาะสมแกประเภทของกลุมเกษตรกรดวย 

 
มาตรา ๑๒๐  กลุมเกษตรกรที่จัดตั้งข้ึนตามมาตรา ๑๑๙ ใหมีฐานะเปนนิติ

บุคคล 
 
มาตรา ๑๒๑  ใหนายทะเบียนสหกรณเปนนายทะเบียนกลุมเกษตรกรและมี

อํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ และมีรองนายทะเบียนสหกรณเปนผูชวย มี
อํานาจหนาที่ตามที่นายทะเบียนสหกรณมอบหมาย 

ใหเกษตรและสหกรณจังหวัด เปนนายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจําจังหวัดที่
กลุมเกษตรกรตั้งอยู และมีอํานาจหนาที่ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 

สําหรับกรุงเทพมหานครใหนายทะเบียนสหกรณเปนนายทะเบียนกลุมเกษตรกร
กรุงเทพมหานคร 

 
มาตรา ๑๒๒  ในกรณีที่กลุมเกษตรกร โดยมติของที่ประชุมใหญไมนอยกวาก่ึง

หนึ่งของจํานวนสมาชิกที่มาประชุม แสดงความจํานงขอเปลี่ยนฐานะเปนสหกรณเมื่อนายทะเบียน
สหกรณพิจารณาเห็นวา ขอบังคับของกลุมเกษตรกรมีรายการถูกตองตามมาตรา ๔๓ ใหนาย
ทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนและดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๒๓  เมื่อนายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนกลุมเกษตรกรเปนสหกรณ 
ใหคณะกรรมการกลุมเกษตรกรมีฐานะเปนคณะกรรมการดําเนินการสหกรณจนกวาจะมี
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณซึ่งที่ประชุมใหญไดเลือกตั้งข้ึนใหมตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้ 

สหกรณตามวรรคหนึ่งยอมไดไปทั้งทรัพยสิน หนี้สิน สิทธิ และความรับผิดของ
กลุมเกษตรกรเดิม 

 
มาตรา ๑๒๔  เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนายทะเบียนกลุม

เกษตรกรและพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนกลุมเกษตรกรมอบหมายมีอํานาจเขาไป
ตรวจสอบในสํานักงานของกลุมเกษตรกรในเวลาทํางานของกลุมเกษตรกร ใหผูซึ่งเก่ียวของ
อํานวยความสะดวก ชวยเหลือ  และใหคําช้ีแจงแกผูเขาไปตรวจสอบตามสมควร 

ใหผูเขาไปตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง แสดงบัตรประจําตัวตอผูซึ่งเก่ียวของ 
บัตรประจําตัวตามวรรคสอง ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนด 
 
มาตรา ๑๒๕  ในคดีฟองเรียกหนี้ที่กลุมเกษตรกร สมาชิก หรือผูชําระบัญชีเปน

ลูกหนี้อยูในฐานะเชนนั้น หามมิใหฟองเมื่อพนกําหนดสองปนับแตวันที่นายทะเบียนกลุม
เกษตรกรถอนชื่อกลุมเกษตรกรออกจากทะเบียน 

 
มาตรา ๑๒๖  ถากลุมเกษตรกรเกี่ยวของในกิจการใดที่กฎหมายกําหนดใหจด

ทะเบียนสําหรับการไดมา การจําหนาย การยกข้ึนเปนขอตอสู หรือการยึดหนวง ซึ่งกรรมสิทธิ์ใน
อสังหาริมทรัพยหรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย ในการจดทะเบียนเชนวานั้นใหกลุม
เกษตรกรไดรับยกเวนไมตองเสียคาธรรมเนียม 

 
มาตรา ๑๒๗  หามมิใหผูใดใชคําวา “กลุมเกษตรกร” เปนชื่อหรือสวนหนึ่งของ

ช่ือในทางธุรกิจ เวนแตกลุมเกษตรกรที่ไดจดทะเบียนตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา 
๑๑๙ 

 
มาตรา ๑๒๘  ใหนายทะเบียนกลุมเกษตรกรและพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนาย

ทะเบียนกลุมเกษตรกรมอบหมาย มีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือใหกรรมการ สมาชิกและ
เจาหนาที่ของกลุมเกษตรกรมาชี้แจงขอเท็จจริงเก่ียวกับกิจการของกลุมเกษตรกรหรือใหสง
เอกสารเกี่ยวกับการดําเนินกิจการ หรือรายงานการประชุมของกลุมเกษตรกร 

 
หมวด ๑๐ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๑๒๙  ผูใดใชคําวา “สหกรณ” หรือ “กลุมเกษตรกร” ประกอบกับชื่อ

หรือสวนหนึ่งของชื่อในทางธุรกิจ โดยมิไดเปนสหกรณ หรือกลุมเกษตรกรที่ไดจดทะเบียนตาม



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ และปรับอีกตั้งแตวันละหารอยถึงหนึ่งพันบาทจนกวาจะไดเลิกใช 

 
มาตรา ๑๓๐  ผูใดไมมาชี้แจงขอเท็จจริงหรือไมสงเอกสารเกี่ยวกับการ

ดําเนินงาน หรือรายงานการประชุมของสหกรณหรือชุมนุมสหกรณตามคําส่ังของนายทะเบียน
สหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนาย
ทะเบียนสหกรณมอบหมายซึ่งส่ังการตามมาตรา ๑๗ หรือไมมาชี้แจงขอเท็จจริง หรือไมสงเอกสาร
เก่ียวกับการดําเนินงานหรือรายงานการประชุมของกลุมเกษตรกรตามคําส่ังของนายทะเบียนกลุม
เกษตรกร หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนกลุมเกษตรกรมอบหมายตามมาตรา ๑๒๘ 
แลวแตกรณี ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

 
มาตรา ๑๓๑  ผูใดขัดขวาง หรือไมใหคําช้ีแจงแกนายทะเบียนสหกรณ รองนาย

ทะเบียนสหกรณ ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ
มอบหมายตามมาตรา ๑๘ หรือขัดขวางหรือไมใหคําช้ีแจงแกนายทะเบียน กลุมเกษตรกรหรือ
พนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนกลุมเกษตรกรมอบหมายตามมาตรา ๑๒๔ ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

 
มาตรา ๑๓๒  ผูใดฝาฝนไมจัดการรักษาทรัพยสินของสหกรณ หรือไมสงมอบ

ทรัพยสิน สมุดบัญชี เอกสาร และสิ่งอ่ืนของสหกรณใหแกผูชําระบัญชีตามมาตรา ๗๘ ตองระวาง
โทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

 
มาตรา ๑๓๓  ผูใดฝาฝนไมแกไขขอบกพรองตามที่นายทะเบียนสหกรณส่ังการ

ตามมาตรา ๒๒ (๑) ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๑๓๔  ใหถือวาบรรดาสหกรณจํากัด ชุมนุมสหกรณ สันนิบาตสหกรณ

แหงประเทศไทย และกลุมเกษตรกรตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๑๑ ที่มีอยูในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเปนสหกรณ ชุมนุมสหกรณ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และ
กลุมเกษตรกร ตามพระราชบัญญัตินี้ 

ใหโอนเงินทุนหมุนเวียนสงเสริมการสหกรณมาเปนของกองทุนพัฒนาสหกรณ
ตามมาตรา ๒๗ 

 
มาตรา ๑๓๕  ชุมนุมสหกรณที่มีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ แตมี

จํานวนสหกรณเปนสมาชิกต่ํากวาอัตราที่กําหนดไวในมาตรา ๑๐๑ ใหเปนชุมนุมสหกรณตอไปได 
 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๓๖  ขอบังคับของสหกรณที่ใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ ยังคงใชบังคับตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ 

ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ คงดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระ
ตามที่กําหนดไวในขอบังคับของสหกรณนั้น โดยใหถือวาเปนการดํารงตําแหนงในวาระแรก 

 
มาตรา ๑๓๗  สหกรณไมจํากัดตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๑๑ ที่มีอยู

ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ถาประสงคจะจัดตั้งเปนสหกรณตามพระราชบัญญัตินี้ ตองย่ืน
คําขอจดทะเบียนตามหมวด ๓ สวนที่ ๑ วาดวยการจัดตั้งและการจดทะเบียนสหกรณภายในหนึ่ง
รอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ถาไมมีการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ใหนายทะเบียนสหกรณส่ังเลิกสหกรณไม
จํากัดนั้น และตั้งผูชําระบัญชีข้ึนทําการชําระบัญชี โดยใหนําบทบัญญัติในหมวด ๔ วาดวยการ
ชําระบัญชีมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๓๘  ใหบรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบหรือ

คําส่ังที่ออกตามกฎหมายวาดวยสหกรณ ที่ใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับยังคงใช
บังคับตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะมีพระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ หรือคําส่ังที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน  หลีกภัย 
นายกรัฐมนตร ี



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติสหกรณ 
พ.ศ. ๒๕๑๑ ไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว ทําใหมีบทบัญญัติหลายประการไมเอ้ือประโยชนตอ
การพัฒนาการสหกรณใหทันตอสภาพการแขงขันกับระบบธุรกิจในปจจุบัน ประกอบกับ
พระราชบัญญัติดังกลาวไดรวมบทบัญญัติเก่ียวกับกลุมเกษตรกร ซึ่งสมควรปรับปรุงใหเหมาะสม
ย่ิงข้ึนเชนเดียวกัน ดังนั้น จึงเห็นสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยสหกรณที่ใชบังคับอยูเดิมทั้งฉบับ 
โดยจัดระบบสหกรณใหสหกรณมีชนิดเดียวคือสหกรณที่สมาชิกมีความรับผิดจํากัดเทาจํานวนหุน
ที่ถือ เพ่ือใหสหกรณพัฒนาไปดวยความมั่นคง ในดานการกํากับและสงเสริมกิจการสหกรณ ได
กําหนดใหมีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติข้ึน เพ่ือทําหนาที่เสนอความเห็นตอรัฐบาล
เก่ียวกับนโยบายและแนวทางในการสงเสริมและพัฒนาสหกรณ จัดใหมีกองทุนเพื่อพัฒนา
สหกรณเพ่ือใหความชวยเหลือดานการเงินแกบรรดาสหกรณ ปรับปรุงองคประกอบและวาระการ
ดํารงตําแหนงของคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย นอกจากนี้ได
ปรับปรุงบทบัญญัติเก่ียวกับกลุมเกษตรกร เพ่ือใหมีการพัฒนาไปสูการจัดตั้งสหกรณอยางเปน
ระบบ ตลอดจนปรับปรุงบทกําหนดโทษใหเหมาะสมยิ่งข้ึน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
พรพิมล/แกไข 
๗ ก.พ ๒๕๔๕ 

A+B (C) 
 

ศุภสรณ / อภสิิทธิ ์
ผูจัดทาํ 

๑๕/๐๕/๔๖ 
 

*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการให
เปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๑๖ 

 
มาตรา  ๑๒๒   ในพระราชบัญญัติสหกรณ พ .ศ .  ๒๕๔๒ ใหแกไขคําว า 

“ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ” เปน “อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ” และคําวา “กระทรวง
เกษตรและสหกรณ” เปน “กรมสงเสริมสหกรณ” 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรงุ
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม ซึ่งได
มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาวได
บัญญัติใหโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสวน
ราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตาง ๆ ใหสอดคลองกับ

                                                 
๑๖ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หนา ๖๖/๘ ตุลาคม 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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อํานาจหนาที่ที่โอนไปดวย ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอน
สวนราชการ เพ่ือใหผูเก่ียวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมาย
โอนอํานาจหนาที่วาตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตาม
กฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการ
เปลี่ยนชื่อสวนราชการ รัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการใหตรงกับ
การโอนอํานาจหนาที่ และเพ่ิมผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจที่มีการตัด
โอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหมรวมทั้งตัดสวนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแลว 
ซึ่งเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาว  จึงจําเปนตองตราพระ
ราชกฤษฎีกานี้ 

 
พรพิมล/แกไข 
๒๒/๑๐/๔๕ 

A 
 

ปาจรีย/นิลวรรณ จัดทํา 
๒๘ ก.ค. ๔๖ 

 
สัญชัย/ปรับปรุง 

๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๙ 
 
พระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓๑๗ 
 

มาตรา ๑๖  ใหคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ คณะกรรมการบริหาร 
กพส. และคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวัน
กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ คงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณแหงชาติ คณะกรรมการบริหาร กพส. และคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหง
ประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 
ทั้งนี้ ตองดําเนินการจัดใหมีคณะกรรมการดังกลาวภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๑๗  ใหอัตราคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยที่คณะกรรมการ

พัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนดตามมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่ง
ใชบังคับอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ คงใชบังคับไดตอไปจนกวาจะมีกฎกระทรวง

                                                 
๑๗ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๗/ตอนที่ ๒๖ ก/หนา ๑/๒๑ เมษายน ๒๕๕๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ที่ออกตามมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี ้
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติสหกรณ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มีบทบัญญัติบางประการไมเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน และไมเอ้ือ
ประโยชนตอการดําเนินกิจการของสหกรณ สมควรปรับปรุงบทบัญญัติเก่ียวกับองคประกอบและ
การดํารงตําแหนงของคณะกรรมการ ลักษณะตองหามของกรรมการหรือผูจัดการ หลักเกณฑการ
พนจากตําแหนงของกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย การแตงตั้งรองนาย
ทะเบียนสหกรณ เงินคาหุน การตั้งผูรับโอนประโยชนของสมาชิกผูตาย อํานาจหนาที่ของสหกรณ
ในการรับฝากเงิน หลักเกณฑในการกําหนดอัตราการเก็บคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศ
ไทย อํานาจของรัฐมนตรีในการเรียกประชุมใหญวิสามัญและแนวทางการแกปญหาการดําเนินการ
ของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยใหครอบคลุมและเหมาะสมยิ่งข้ึน เพ่ือใหการดําเนินกิจการ
ของสหกรณสามารถลุลวงไปได  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

วศิน/Update 
๒๗ เมษายน ๒๕๕๓ 

 
 
 


