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พระราชบัญญัติ
สหกรณ์ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที ่๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒  

เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน 
 

พระบาทสมเด็ จพระปรม็ินทรมหาภ็ูม็ิพลอด็ุลยเดช็ม็ีพระบรมราชโองการโปรดเกล็ าฯ็ให็ ประกาศว็ า็
โดยท็ี่เป็ นการสมควรปร็ับปรงกฎหมายว็ าด็ วยสหกรณ์็  
พระราชบ็ัญญ็ัต็ิน็ี้ม็ีบทบ็ัญญ็ัต็ิบางประการเก็ี่ยวก็ับการจำก็ัดส็ิทธ็ิและเสร็ีภาพของบ็ุคคล็ ซ็ึ่งมาตรา็ ๒๙

ประกอบก็ับมาตรา็๓๕็และมาตรา็๔๕็ของร็ัฐธรรมน็ูญแห็ งราชอาณาจ็ักรไทย็บ็ัญญ็ัต็ิให็ กระทำได็ โดยอาศ็ัย
อำนาจตามบทบ็ัญญ็ัต็ิแห็ งกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล าฯ็ให ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา็ดังต อไปนี้ 
มาตรา ๑  พระราชบ็ัญญ็ัต็ิน็ี้เร็ียกว็ า็“พระราชบ็ัญญ็ัต็ิสหกรณ์็พ.ศ.็๒๕๔๒” 

         * มาตรา ๒   พระราชบ็ัญญ็ัต็ิน็ี้ให็ ใช็ บ็ังค็ับต็ั้งแต็ ว็ันถ็ัดจากว็ันประกาศในราชก็ิจจาน็ุเบกษา็เป็ นต็ นไป 

มาตรา ๓  ให็ ยกเล็ิก 
(๑)็พระราชบ็ัญญ็ัต็ิสหกรณ์็พ.ศ.็๒๕๑๑ 
(๒)็ประกาศของคณะปฏ็ิว็ัต็ิ็ฉบ็ับท็ี่็๑๔๐็ลงว็ันท็ี่็๑็พฤษภาคม็พ.ศ.็๒๕๑๕ 
(๓)็ประกาศของคณะปฏ็ิว็ัต็ิ็ฉบ็ับท็ี่็๒๔๗็ลงว็ันท็ี่็๙็พฤศจ็ิกายน็พ.ศ.็๒๕๑๕ 
(๔)็พระราชบ็ัญญ็ัต็ิสหกรณ์็(ฉบ็ับท็ี่็๒)็พ.ศ.็๒๕๒๔ 

มาตรา ๔  ในพระราชบ็ัญญ็ัต็ิน็ี้ 
              ** “สหกรณ์” หมายความว็ า็็คณะบ็ุคคลซ็ึ่งร็ วมก็ันดำเน็ินก็ิจการเพ็ื่อประโยชน็์ทางเศรษฐก็ิจและส็ังคม็
ของสมาชิกสหกรณ์ผู มีสัญชาติไทย็โดยช็ วยตนเองและช็ วยเหล็ือซ็ึ่งก็ันและก็ัน็และได็ จดทะเบ็ียนตาม
พระราชบ็ัญญ็ัต็ิน็ี้ 

“สมาชิก”  หมายความว็ า็สมาช็ิกของสหกรณ์็หร็ือสมาช็ิกกล็ุ มเกษตรกร 
“พนักงานเจ ้าหน้าที่” หมายความว็ า็ผ็ู ซ็ึ่งรัฐมนตร็ีแต็ งต็ั้งให็ ปฏ็ิบ็ัต็ิการตามพระราชบ็ัญญ็ัต็ิน็ี้ 
“รัฐมนตรี” หมายความว็ า็ร็ัฐมนตร็ีผ็ู ร็ักษาการตามพระราชบ็ัญญ็ัต็ิน็ี้  

มาตรา ๕  ให็ ร็ัฐมนตร็ีว็ าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ็์ร็ักษาการตามพระราชบ็ัญญ็ัต็ิน็ี้็และให็ มี
อ านาจแต็ งต็ั้งพน็ักงานเจ็ าหน็ าท็ี่็ก็ับออกกฎกระทรวงเพ็ื่อปฏ็ิบ็ัต็ิการตามพระราชบ็ัญญ็ัต็ิน็ี้ 

กฎกระทรวงน็ั้น็เม็ื่อได็ ประกาศในราชก็ิจจาน็ุเบกษาแล็ วให็ ใช็ บ็ังค็ับได็  
 

  * ราชกิจจานุเบกษา็เล ม็116็ตอนที่็30็ก็หน า็1็วันที่็23็เมษายน็2542 
    ** มาตรา็4็ให แก ไขบทนิยามค าว า็“สหกรณ์”็โดยมาตรา็3็แห งพระราชบัญญัติสหกรณ์็(ฉบับที่ ็3)็พ.ศ. ็2562

หมายเหตุ็:-็มาตรา็36็แห งพระราชบัญญัติสหกรณ์็(ฉบับที่็3)็พ.ศ.็2562็ก าหนดว า็“มาตรา็36็สหกรณ์ที่มีสมาชิกซึ่งมิได มีสัญชาติไทย
อยู ในวันก อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช บังคับ็ให สหกรณ์ด าเนินการ็ปรับปรุง็แก ไข็ให เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์็พ.ศ.็2542็ซึ่ง แก ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้็ให แล วเสร จภายในหนึ่งร อยแปดสิบวันนับแต วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช บังคับ” 



~็2็~ 
  

หมวด ๑ 
บทท ั่วไป 

 

มาตรา ๖็ ถ็ าสหกรณ็์เก็ี่ยวข องในก็ิจการใดท็ี่กฎหมายกำหนดให็ จดทะเบ็ียนสำหร็ับการได็ มา็ การ็
จ าหน็ าย็การยกขึ้นเป็ นข อต็ อสู ็ หรือการย็ึดหน็ วงซ่ึงกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย็์หรือทรัพยสิทธ็ิอ็ันเก็ี่ยวก็ับ็
อส็ังหาร็ิมทร็ัพย็์็การจดทะเบ็ียนเช็ นว็ าน็ั้นให็ ได็ ร็ับยกเว็ นไม็ ต็ องเส็ียค็ าธรรมเน็ียม 

มาตรา ๗  ห ามมิให ผู ใดนอกจากสหกรณ็์และสันนิบาตสหกรณ็์แห งประเทศไทย็ ใช็ ค าว็ า็“สหกรณ์”็็
เป็ นช็ื่อหร็ือส็ วนหน็ึ่งของช็ื่อในทางธ็ุรก็ิจ 
                * มาตรา  ๘  ทุนกลางของบรรดาสหกรณ์ไม จ ากัดตามมาตรา็61็(2)็แห งพระราชบัญญัติสหกรณ์็็
พ.ศ.็ ๒๕๑๑็ ให็ กรมส็ งเสร็ิมสหกรณ็์* จ็ัดการฝากไว็ ท็ี่ธนาคารออมส็ิน็ ธนาคารกร็ุงไทย็ จำก็ัด็ (มหาชน)็ หร็ือ
ธนาคารเพ็ื่อการเกษตรและสหกรณ็์การเกษตร็หร็ือฝากไว็ ท็ี่สถาบ็ันการเง็ินอ็ื่นใดโดยได็ ร็ับความเห็ นชอบจาก็
คณะกรรมการพ็ัฒนาการสหกรณ็์แห็ งชาต็ิ็หร็ือลงท็ุนตามระเบ็ียบท็ี่กรมส็ งเสร็ิมสหกรณ็์*ก าหนด 

ดอกผลที่เกิดขึ้นจากทุนกลางให กรมส งเสริมสหกรณ์*มีอ านาจจ ายขาดให แก สันนิบาตสหกรณ์
แห งประเทศไทย็เพ็ื่อใช็ จ็ ายในก็ิจการตามท็ี่ก าหนดไว็ ในมาตรา็๑๑๐ 

 

หมวด ๒  
การกำก ับและสง่เสร ิมสหกรณ ์ 

ส ่วนท ี่ ๑ 
คณะกรรมการพ ัฒนาการสหกรณ์แหง่ชาต ิ

** มาตรา ๙ ให มีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห งชาติ็ประกอบด วย็รัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ็
ปล็ัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ็์เป็ นรองประธานกรรมการ็ ปล็ัดกระทรวงการพ็ัฒนาส็ังคมและความม็ั่นคงของ
มน็ุษย็์็ปล็ัดกระทรวงพาณ็ิชย็์็ปล็ัดระทรวงศ็ึกษาธ็ิการ็ปล็ัดกระทรวงอ็ุตสาหกรรม็ เลขาธ็ิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห งชาติ็อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์็ผู อ านวยการส านักงบประมาณ็ผู อ านวยการ
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง็ผู จัดการใหญ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร็ประธานกรรมการ
ธนาคารอิสลามแห งประเทศไทย็ผู แทนสันนิบาตสหกรณ์แห งประเทศไทยซึ่งเป็นกรรมการด าเนินการ็ประธาน
กรรมการด าเนินการชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศประเภทละหนึ่งคน็ ประธานคณะกรรมการกลางกลุ มเกษตรกร
ระดับประเทศหนึ่งคน็เป็นกรรมการโดยต าแหน ง็และผู ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต งตั้งไม เกินห าคนเป็นกรรมการ 

ให็ อธ็ิบด็ีกรมส งเสร็ิมสหกรณ็์เป็ นกรรมการและเลขาน็ุการ็ ผ็ู อำนวยการส็ันน็ิบาตสหกรณ็์แห็ งประเทศไทย็
เป็ นผ็ู ช็ วยเลขาน็ุการ 

 *** ผ็ู ทรงค็ุณว็ุฒ็ิตามวรรคหน็ึ่ง็ ให็ คณะกรรมการพ็ัฒนาการสหกรณ็์แห็ งชาต็ิซ็ึ่งเป็ นกรรมการโดยตำแหน็ ง็
ค็ัดเล็ือกผ็ู ท็ี่ม็ีความเช็ี่ยวชาญในด านการบริหารสหกรณ์็การเงิน็การตลาด็การเกษตร็กฎหมาย็หรือดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม็เพ่ือเสนอให รัฐมนตรีแต งตั้ง 

 
 

 
 

                      * มาตรา็8็และมาตรา็9็ให็ แก็ ไขค าว็ า็“กระทรวงเกษตรและสหกรณ็์” เป็ น็“กรมส็ งเสร็ิมสหกรณ็์” และคำว็ า็“ปล็ัดกระทรวง็
เกษตรและสหกรณ็์” เป็ น็“อธ็ิบด็ีกรมส็ งเสร็ิมสหกรณ็์” โดยมาตรา็122็แห็ งพระราชกฤษฎ็ีกาแก็ ไขบทบ็ัญญ็ัต็ิให็ สอดคล็ องก็ับการโอนอำนาจ
หน็ าท็ี่ของส็ วนราชการให็ เป็ นไปตามพระราชบ็ัญญ็ัต็ิปร็ับปร็ุงกระทรวง็ทบวง็กรม็พ.ศ.็2545็พ.ศ. 2545  

                     ** มาตรา็9็วรรคหน็ึ่ง็แก็ ไขโดยมาตรา็3็แห็ งพระราชบ็ัญญ็ัต็ิสหกรณ์็ (ฉบ็ับท็ี่็2) พ.ศ.็2553  
     *** มาตรา็9็วรรคสาม็แก็ ไขโดยมาตรา็4 ็แห็ งพระราชบ็ัญญ็ัต็ิสหกรณ์็ (ฉบ็ับท็ี่็3 ) พ.ศ. 2562  

หมายเหต็ุ็ :-็ มาตรา็33็แห็ งพระราชบ็ัญญ็ัต็ิสหกรณ์็ (ฉบ็ับท็ี่็3)็พ.ศ.็2562็ก าหนดว็ า็“มาตรา็33็ให กรรมการผู ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห งชาติซึ่งด ารงต าแหน งอยู ในวันก อนวันทีพ่ระราชบัญญัตินี้ใช บังคับ็ปฏิบัติหน าที่ไปพลางก อนจนกว าจะมีการ
แต งตั้งกรรมการผู ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติสหกรณ์็พ.ศ. ็2542็ซึ่งแก ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้็ทั้ งนี้็ต องด าเนินการแต งตั้ง็็็็็็็็็็็็็็
ให แล วเสร จภายในหนึ่งร อยแปดสิบวันนับแต วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช บังคับ” 



~็3็~ 
  

มาตรา ๑๐  คณะกรรมการพ็ัฒนาการสหกรณ็์แห็ งชาต็ิม็ีอำนาจหน็ าท็ี่็ด็ังต็ อไปน็ี้ 
(๑)็เสนอความเห็ นต็ อคณะร็ัฐมนตร็ีในเร็ื่องนโยบายและแนวทางในการพ็ัฒนาการสหกรณ์ให สอดคล็ อง

ก็ับภาวะเศรษฐก็ิจและส็ังคมของประเทศ 
(๒)็กำหนดนโยบายและแผนพ็ัฒนาการสหกรณ็์็ ให็ สอดคล็ องก็ับระยะเวลาของแผนพ็ัฒนาเศรษฐก็ิจ

และส็ังคมแห็ งชาต็ิ 
(๓)็กำหนดแนวทางในการส็ งเสร็ิมและสน็ับสนุนการขยายธ็ุรก็ิจและก็ิจการของสหกรณ็์็รวมท็ั้งการ

ร็ วมม็ือก็ับภาคเอกชนให็ ม็ีส็ วนในการพ็ัฒนาการสหกรณ์ 
(๔)็กำหนดแนวทางในการประสานงานระหว็ างส็ วนราชการ็ร็ัฐว็ิสาหก็ิจ็หรือภาคเอกชน็เพ็ื่อให็ การ็

ส็ งเสร็ิมสน็ับสน็ุนก็ิจการของสหกรณ็์ 
(๕)็พ็ิจารณาแก็ ไขป็ัญหาและอ็ุปสรรคตลอดจนข็ อข็ัดข็ องท็ี่ท าให็ นโยบายและแผนการพ็ัฒนาการสหกรณ์็

ไม็ อาจบรรล็ุเป็ าหมาย 
(๖)็พ็ิจารณาเร็ื่องอ็ื่นใดท็ี่เก็ี่ยวก็ับสหกรณ็์ตามท็ี่คณะร็ัฐมนตร็ีมอบหมาย 
(๗)็ม็ีอำนาจและหน็ าท็ี่ตามท็ี่บ็ัญญ็ัต็ิไว็ ในพระราชบ็ัญญ็ัต็ิน็ี้ 
มาตรา ๑๑  ให็ กรรมการซ็ึ่งร็ัฐมนตร็ีแต็ งต็ั้งอย็ู ในตำแหน็ งคราวละสองป็ี็  
ในกรณ็ีม็ีการแต็ งต็ั้งกรรมการในระหว างท็ี่กรรมการซ็ึ่งแต็ งต็ั้งไว็ แล็ วย็ังม็ีวาระอย็ู ในตำแหน็ งไม็ ว็ าจะเป็ น

การแต็ งต็ั้งเพ็ิ่มข็ึ้นหร็ือแต็ งต็ั้งซ็ อม็ ให็ ผ็ู ได็ รับแต็ งต็ั้งน็ั้นอย็ู ในตำแหน็ งเท็ าก็ับวาระท็ี่เหล็ืออย็ู ของกรรมการซ็่ึงได็ ็
แต็ งต็ั้งไว็ แล็ วน็้ัน 

มาตรา ๑๒็ นอกจากการพ็ นจากตำแหน็ งตามวาระตามมาตรา็ ๑๑็กรรมการผ็ู ทรงค็ุณว็ุฒ็ิพ็ นจาก
ต าแหน็ งเม็ื่อ 

(๑)็ตาย 
(๒)็ลาออก 
(๓)็รัฐมนตรีให ออก 
(๔)็เป็นบุคคลล มละลาย 
(๕)็เป็นคนไร ความสามารถหรือคนเสมือนไร ความสามารถ 
(๖)็ได รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให จ าคุก็เว นแต เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได กระท าโดย็

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
มาตรา ๑๓็ การประช็ุมคณะกรรมการพ็ัฒนาการสหกรณ็์แห็ งชาต็ิ็ ต็ องม็ีกรรมการมาประช็ุมไม็ น็ อย็

กว็ าก็ึ่งหน็ึ่งของจำนวนกรรมการท็ั้งหมด็จ็ึงจะเป็ นองค็์ประช็ุม 
ในการประช็ุมคร็ั้งใดถ็ าประธานกรรมการไม มาประช็ุมหร็ือไม็ อาจปฏ็ิบ็ัต็ิหน็ าท็ี่ได็ ็ ให็ รองประธาน็

กรรมการเป็ นประธานในท็ี่ประช็ุม็ ในกรณ็ีท็ี่ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม็ มาประช็ุมหร็ือไม็ อาจ
ปฏ็ิบ็ัต็ิหน็ าท็ี่ได็ ็ให็ กรรมการท็ี่มาประช็ุมเล็ือกกรรมการคนหน็ึ่งเป็ นประธานในท็ี่ประช็ุม 

การว็ิน็ิจฉ็ัยช็ี้ขาดของท็ี่ประช็ุมให็ ถ็ือเส็ียงข็ างมาก็ กรรมการคนหน็ึ่งให็ มีเส็ียงหน็ึ่งในการลงคะแนน็          
ถ็ าคะแนนเส็ียงเท็ าก็ัน็ให็ ประธานในท็ี่ประช็ุมออกเส็ียงเพ็ิ่มข็ึ้นอ็ีกเส็ียงหน็ึ่งเป็ นเส็ียงช็ี้ขาด 

ในกรณ็ีท็ี่ประธานออกเส็ียงช็ี้ขาด็ต็ องให็ ม็ีบ็ันท็ึกเหต็ุผลท็ั้งสองฝุายไว็ ด็ วย 
* ให มีการประชุมคณะกรรมการไม น อยกว าปีละสี่ครั้ง 

               ** มาตรา  ๑๔ ให คณะกรรมการพ็ัฒนาการสหกรณ็์แห็ งชาต็ิแต็ งต็ั้งคณะอน็ุกรรมการพัฒนาบุคลากร
สหกรณ์็คณะอนุกรรมการการลงทุน็และอาจแต งตั้งคณะอนุกรรมการอ่ืนตามความจ าเป็นโดยค านึงถึงความ
เชี่ยวชาญในแต ละด าน็เพ่ือพิจารณาหรือกระท าการใด็ๆ็ตามที่คณะกรรมการพ็ัฒนาการสหกรณ็์แห็ งชาต็ิ
มอบหมาย 
 
 

                  * มาตรา็13็วรรคห า เ็พ็ิ่มเต็ิมโดยมาตรา็5็แห็ งพระราชบ็ัญญ็ัต็ิสหกรณ์ (็ฉบ็ับท็ี่็3) พ.ศ. 2562  
              **มาตรา็14็แก็ ไขโดยมาตรา็6็แห็ งพระราชบ็ัญญ็ัต็ิสหกรณ์็(ฉบ็ับท็ี่็3 ) พ.ศ. 2562  
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การประช็ุมของคณะอน็ุกรรมการตามวรรคหน็ึ่งให็ นำความในมาตรา็๑๓็มาใช็ บ็ังค็ับโดยอน็ุโลม 
คุณสมบัติและลักษณะต องห าม็วาระการด ารงต าแหน ง็การพ นจากต าแหน ง็และการด าเนินงานอื่นของ

คณะอนุกรรมการให เป็นไปตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห งชาติก าหนด 
 

ส ่วนท ี่ ๒  
นายทะเบ ียนสหกรณ ์

 

    * มาตรา ๑๕  ให็ อธ็ิบด็ีกรมส็ งเสร็ิมสหกรณ็์เป็ นนายทะเบ็ียนสหกรณ็์็  
 ให นายทะเบียนสหกรณ์แต งตั้งข าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์็็ซึ่งด ารงต าแหน งไม ต่ ากว า

ผ็ู อำนวยการกองหร็ือเท็ียบเท็ าเป็ นรองนายทะเบ็ียนสหกรณ์ม็ีอ านาจหน็ าท็ี่ตามท็ี่บ็ัญญ็ัต็ิไว็ ในพระราชบ็ัญญ็ัต็ิน็ี้็
หร็ือตามท็ี่นายทะเบ็ียนสหกรณ็์มอบหมาย 

การแต็ งต็ั้งตามวรรคสองให ประกาศในราชก็ิจจาน็ุเบกษา 

มาตรา ๑๖  ให็ นายทะเบ็ียนสหกรณ็์ม็ีอำนาจหน็ าท็ี่็ด็ังต็ อไปน็ี้ 
(1) รับจดทะเบียน็ส งเสริม็ช วยเหลือ็แนะน า็และก ากับดูแลสหกรณ์ให เป็นไปตามบทแห ง

พระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น 
      **(๒)็ก าหนดระบบบัญชี็ตลอดจนสมุดและแบบรายงานต างๆ็ที่สหกรณ์ต องยื่นต อนายทะเบียน

สหกรณ์็รวมทั้งแบบพิมพ์อ่ืนๆ็ที่ต องใช ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
็็็็** (๓)็แต งตั้งผู สอบบัญชีตามมาตรา็80็ผู ตรวจการสหกรณ์็และผู ช าระบัญชี 
็็็็** (๔)็ออกค าสั่งให มีการตรวจสอบหรือไต สวนเกี่ยวกับการจัดตั้งการด าเนินงานหรือฐานะการเงินของ

สหกรณ์็หรือให จัดท าแผนปรับปรุงการด าเนินงานของสหกรณ์ 
(๕)็สั่งให ระงับการด าเนินงานทั้งหมดหรือบางส วนของสหกรณ์็หรือให เลิกสหกรณ์็ถ าเห นว าสหกรณ์

กระท าการ็หรืองดเว นกระท าการอันอาจจะก อให เกิดความเสียหายแก สหกรณ์หรือสมาชิก 
(๖)็ถอนชื่อสหกรณ์ออกจากทะเบียนสหกรณ์ 
(๗)็จัดท ารายงานประจ าปีแยกตามประเภทสหกรณ์เสนอต อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห งชาติ 
(๘)็ออกระเบียบ็หรือค าสั่ง็เพ่ือให มีการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้และเพ่ือประโยชน์ในการ็

ด าเนินกิจการของสหกรณ ์
(๙)็กระท าการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้ก าหนดให เป็นอ านาจหน าที่ของนายทะเบียนสหกรณ์หรือ

ตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย 
บรรดาอ านาจของนายทะเบียนสหกรณ์ในการสั่ง็การอนุญาต็การอนุมัติหรือการด าเนินการอ่ืนใดตาม็

พระราชบัญญัตินี้็นายทะเบียนสหกรณ์อาจมอบอ านาจให รองนายทะเบียนสหกรณ์็ผู ตรวจการสหกรณ์็หรือ
พนักงานเจ าหน าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายให ปฏิบัติการแทนได  

การมอบอำนาจตามวรรคสองให็ ประกาศในราชก็ิจจาน็ุเบกษา 
 

ส่วนที่ ๓ 
การก ากับดูแลสหกรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

        * มาตรา็15็ให็ แก็ ไขคำว็ า็“ปล็ัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ็์” เป็ น็“อธ็ิบด็ีกรมส็ งเสร็ิมสหกรณ็์” และคำว็ า็“กระทรวงเกษตร็
และสหกรณ็์” เป็ น็“กรมส็ งเสร็ิมสหกรณ็์” โดยมาตรา็122็แห็ งพระราชกฤษฎ็ีกาแก็ ไขบทบ็ัญญ็ัต็ิให็ สอดคล็ องก็ับการโอนอำนาจหน็ าท็่ีของ็
ส็ วนราชการให็ เป็ นไปตามพระราชบ็ัญญ็ัต็ิปร็ับปร็ุงกระทรวง็ทบวง็กรม็พ.ศ. 2545็พ.ศ. 2545 คร็ั้งส็ุดท็ าย็แก็ ไขโดยมาตรา็4็แห็ ง
พระราชบัญญัติสหกรณ์็(ฉบับที่็2) พ.ศ. 2553  

       **มาตรา็16็(2)็(3)็และ็(4)็แก ไขโดยมาตรา็7็แห งพระราชบัญญัติสหกรณ์็(ฉบับที่็3) พ.ศ. 2562  
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 * มาตรา ๑๗็ นายทะเบ็ียนสหกรณ็์็รองนายทะเบ็ียนสหกรณ็์็ผู ตรวจการสหกรณ็์็ผู สอบบ็ัญช็ี็หร็ือ
พนักงานเจ าหน าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย็มีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให คณะกรรมการด าเนินการ็
สหกรณ์็ ผ็ู ตรวจสอบก็ิจการ็็ผ็ู จ็ัดการ็็เจ็ าหน็ าท็ี่็สมาช็ิกของสหกรณ็์็หรือบุคคลที่เกี่ยวข องกับสหกรณ์มาช็ี้แจง
ข็ อเท็ จจร็ิงเก็ี่ยวก็ับก็ิจการของสหกรณ็์็หร็ือให็ ส งเอกสารเก็ี่ยวก็ับการดำเน็ินงาน็หร็ือรายงานการประช็ุมของ
สหกรณ็์ได็  

มาตรา ๑๘็ เพ็ื่อปฏ็ิบ็ัต็ิการตามพระราชบ็ัญญัตินี้็ให นายทะเบ็ียนสหกรณ็์็ รองนายทะเบ็ียนสหกรณ็์็็
ผ็ู ตรวจการสหกรณ็์็ผ็ู สอบบ็ัญช็ี็หร็ือพน็ักงานเจ็ าหน็ าท็ี่ซ็ึ่งนายทะเบ็ียนสหกรณ็์มอบหมาย ม็ีอ านาจเข็ าไปตรวจสอบ
ในส าน็ักงานของสหกรณ์ในระหว างเวลาท างานของสหกรณ์ได็ ็และให ผู ซึ่งเกี่ยวข องอ านวยความสะดวกหรือช็ วยเหลือ
หรือให ค าชี้แจงแก ผู ปฏิบัติการตามสมควร 

ให็ ผ็ู ปฏ็ิบ็ัต็ิการตามวรรคหน็ึ่ง็แสดงบ็ัตรประจำต็ัวต็ อผ็ู ซ็ึ่งเก็ี่ยวข็ อง็  
บ็ัตรประจำต็ัวตามวรรคสอง็ให็ เป็ นไปตามแบบท็ี่ร็ัฐมนตร็ีกำหนด 

มาตรา ๑๙็ ให็ ผ็ู ตรวจการสหกรณ็์ม็ีอำนาจหน็ าท็ี่ตรวจสอบก็ิจการและฐานะการเง็ินของสหกรณ์ตามท็ี่
นายทะเบ็ียนสหกรณ็์ก าหนด็เม็ื่อตรวจสอบแล็ วให็ เสนอรายงานการตรวจสอบต็ อนายทะเบ็ียนสหกรณ์ 

 มาตรา ๒๐็ ถ าที่ประชุมใหญ หรือที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ลงมติอันเป็นการฝุาฝืน
กฎหมาย็ข อบังคับ็ระเบียบของสหกรณ์็ระเบียบหรือค าสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์็ให นายทะเบียนสหกรณ์็
หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์มีอ านาจสั่งยับยั้งหรือเพิกถอนมตินั้นได  

  **มาตรา ๒๑็ ในกรณีที่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์็กรรมการ็ผู จัดการ็เจ าหน าที่ของสหกรณ์็
หรือบุคคลที่เกี่ยวข อง็ท าให สหกรณ์เสียหาย็ถ าสหกรณ์ไม ร องทุกข์หรือฟูองคดี็ให นายทะเบียนสหกรณ์หรือ็็็็็็
รองนายทะเบียนสหกรณ์ร องทุกข์หรือฟูองคดีแทนสหกรณ์ได ็โดยส งเรื่องให พนักงานอัยการพิจารณารับว าต าง
ให สหกรณ์็และให สหกรณ์เป็นผู ออกค าใช จ ายที่เกี่ยวกับการร องทุกข์็ฟูองคดีหรือการว าต างแก นายทะเบียนสหกรณ์็
รองนายทะเบียนสหกรณ์็หรือพนักงานอัยการ็แล วแต กรณี 

   **มาตรา ๒๒็ ในกรณ็ีท็ี่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์กระทำการหร็ืองดเว็ นกระท าการในการ็
ปฏ็ิบ็ัต็ิหน็ าท็ี่ของตนอันอาจทำให็ เส็ื่อมเส็ียผลประโยชน็์ของสหกรณ็์หร็ือสมาช็ิก็หร็ือสหกรณ็์ม็ีข็ อบกพร็ องเก็ี่ยวก็ับ็
การเงิน็การบัญชี็หรือกิจการหรือฐานะการเงิน็ตามรายงานการสอบบัญชีหรือตามรายงานการตรวจสอบ็
ให นายทะเบ็ียนสหกรณ็์ม็ีอำนาจออกค าส็ั่งเป็ นหน็ังส็ือให็ ปฏ็ิบ็ัต็ิการ็ด็ังต็ อไปน็ี้ 

(๑) ให็ คณะกรรมการด าเน็ินการสหกรณ็์แก็ ไขข็ อบกพร็ องตามว็ิธ็ีการและระยะเวลาท็ี่นายทะเบ็ียน็
สหกรณ็์ก าหนด 

(๒) ให็ คณะกรรมการดำเน็ินการสหกรณ็์ระง็ับการปฏ็ิบ็ัต็ิท็ี่เป็ นเหต็ุให็ เก็ิดข็ อบกพร็ องหร็ืออาจท าให 
เส็ื่อมเส็ียผลประโยชน็์ของสหกรณ็์หร็ือสมาช็ิก 

(๓) ให็ คณะกรรมการดำเน็ินการสหกรณ็์หย็ุดปฏ็ิบ็ัต็ิหน็ าท็ี่เป็ นการช็ั่วคราว็จนกว าจะมีการแก ไข
ข อบกพร องนั้นให แล วเสร จ 

(๔) ให็ คณะกรรมการด าเน็ินการสหกรณ็์พ็ นจากตำแหน็ งท็ั้งคณะ็หร็ือให็ กรรมการซ็ึ่งเก็ี่ยวข็ องก็ับ็
การน็ั้นพ็ นจากตำแหน็ งกรรมการ 

มาตรา ๒๓็สหกรณ์ใดจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นยังไม เกินสามปีหรือมีผลการด าเนินงานขาดทุนติดต อกัน็
เกินสองปี็็เมื่อสหกรณ์ร องขอ็หรือนายทะเบียนสหกรณ์หรือคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห งชาติเห นว า
จ าเป็นต องแก ไข็นายทะเบียนสหกรณ์จะสั่งให ผู ตรวจการสหกรณ์หรือพนักงานเจ าหน าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์
มอบหมายเข าช วยเหลือด าเนินกิจการของสหกรณ์นั้นทั้งหมดหรือบางส วนก ได  
 

 

  * มาตรา็17็แก ไขโดยมาตรา็8็แห งพระราชบัญญัติสหกรณ์็(ฉบับที่็3) พ.ศ. 2562  
      ** มาตรา็21็และมาตรา็22็แก ไขโดยมาตรา็9็แห งพระราชบัญญัติสหกรณ์็(ฉบับที่็3) พ.ศ. 2562 
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การช วยเหลือด าเนินกิจการของสหกรณ์ให เป็นไปตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดโดยความเห นชอบ
ของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห งชาติ 

 * มาตรา 23/1 ในกรณีที่นายทะเบียนสหกรณ์มีค าสั่งตามมาตรา็22็(3)็ให นายทะเบียนสหกรณ์
สั่งให ผู ตรวจการสหกรณ์หรือพนักงานเจ าหน าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายด าเนินการแทนคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์เพ่ือแก ไขข อบกพร องให แล วเสร จตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์
ก าหนด็และด าเนินกิจการแทนสหกรณ์นั้น็โดยให ถือว าผู ได รับมอบหมายดังกล าวเป็นผู แทนสหกรณ์ในกิจการ
อันเกี่ยวกับบุคคลภายนอกจนกว าจะแก ไขข อบกพร องนั้นให แล วเสร จโดยให ด าเนินการได เท าที่จ าเป็น 

มาตรา ๒๔ ในกรณ็ีท็ี่นายทะเบ็ียนสหกรณ็์ส็ั่งให็ คณะกรรมการดำเน็ินการสหกรณ็์พ นจากต าแหน็ ง็
ท็ั้งคณะ็ ให็ นายทะเบ็ียนสหกรณ็์ต็ั้งคณะกรรมการช็ั่วคราว็ ม็ีอ านาจหน็ าท็ี่และสิทธ็ิเช็ นเด็ียวก็ับคณะกรรมการ็
ดำเน็ินการสหกรณ็์็และให็ อย็ู ในตำแหน็ งไม็ เก็ินหน็ึ่งร็ อยแปดส็ิบว็ันน็ับแต็ ว็ันท็ี่แต็ งต็ั้ง 

ก็ อนท็ี่จะพ็ นจากตำแหน็ งให็ คณะกรรมการช็ั่วคราวจ็ัดให็ ม็ีการประช็ุมใหญ็ เพ็ื่อเล็ือกต็ั้งกรรมการข็ึ้นใหม ็
ท็ั้งคณะตามว็ิธ็ีการท็ี่กำหนดในข็ อบ็ังค็ับ 

มาตรา ๒๕ ในกรณีที่นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให กรรมการบางคนพ นจากต าแหน ง็ให คณะกรรมการ็
ส วนที่เหลือเรียกประชุมใหญ เลือกตั้งผู เป็นกรรมการแทนภายในเวลาสามสิบวันนับแต วันที่กรรมการพ นจาก็
ต าแหน ง็ถ ามิได เลือกตั้งหรือเลือกตั้งผู เป็นกรรมการไม ได ตามก าหนดเวลาให นายทะเบียนสหกรณ์ตั้งสมาชิกเป็น
กรรมการแทน็ในการนี้ให ผู ซึ่งได รับเลือกตั้งหรือแต งตั้งนั้นอยู ในต าแหน งกรรมการเท ากับวาระที่เหลืออยู ของ็็็็็็็็็
ผู ซึ่งตนแทน 

  ** มาตรา ๒๖ (ยกเลิก) 

 

ส ่วนท ี่ ๔  
กองท ุนพ ัฒนาสหกรณ์ 

 

  *** มาตรา ๒๗  ให จัดต็ั้งกองทุนพ็ัฒนาสหกรณ์ขึ้นในกรมส็ งเสร็ิมสหกรณ็์*เรียกโดยย็ อว็ า็“กพส.” เพ็ื่อ
เป็ นท็ุนส็ งเสริมก็ิจการของสหกรณ็์็ประกอบด็ วยเง็ินและทร็ัพย็์ส็ินตามมาตรา็๒๘ 

มาตรา ๒๘  กพส.็ประกอบด็ วย 
(๑)็ เง็ินอ็ุดหน็ุนท็ี่ได็ ร็ับจากงบประมาณแผ็ นด็ิน 
(2)็เงินและทรัพย์สินที่มีผู มอบให 
(๓)็ เง็ินและทร็ัพย็์ส็ินท็ี่ตกเป็ นของ็กพส. 
(๔)็ เง็ินท็ี่ได็ จากการจ็ าหน็ ายทร็ัพย็์ส็ินท็ี่ได็ ร็ับมาตาม็(๒)็และ็(๓)็
(๕)็ดอกผล็รายได็ ็หร็ือประโยชน็์อ็่ืนใดของ็กพส. 

็ เงินและทรัพย์สินของ็กพส.็ตามวรรคหนึ่งให น าส งเข าบัญชี็กพส.็โดยไม ต องน าส งคลังเป็นรายได แผ นดิน 

มาตรา ๒๙็ การรับเงิน็ การจ ายเงิน็ การเก บรักษาเงิน็ การจัดหาผลประโยชน์็ การจัดการและการ็
จ าหน ายทรัพย์สินของ็กพส.็ ให เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนดโดยความเห นชอบของคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห งชาติ 
 

 

   *มาตรา็23/1็เพ่ิมเตมิโดยมาตรา็10็แห็ งพระราชบ็ัญญ็ัต็ิสหกรณ์็(ฉบ็ับท็ี่็3 ) พ.ศ.2562 
  **มาตรา็26็ยกเ ลิกโดยมาตรา็11็แห็ งพระราชบ็ัญญ็ัต็ิสหกรณ์็(ฉบ็ับท็ี่็3 ) พ.ศ.2562 

 ***มาตรา็27็ ให็ แก็ ไขค าว็ า็ “กระทรวงเกษตรและสหกรณ็์” เป็ น็ “กรมส็ งเสร็ิมสหกรณ็์” โดยมาตรา็ 122็ แห็ งพระราชกฤษฎ็ีกา็
แก็ ไขบทบ็ัญญ็ัต็ิให็ สอดคล็ องก็ับการโอนอำนาจหน็ าท็ี่ของส็ วนราชการให็ เป็ นไปตามพระราชบ็ัญญ็ัต็ิปร็ับปร็ุงกระทรวง็ ทบวง็ กรม็พ.ศ.็ 2545็
พ.ศ. 2545  
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                * มาตรา ๓๐  ให็ ม็ีคณะกรรมการบร็ิหาร็ กพส.็ ประกอบด็ วย็อธ็ิบด็ีกรมส็ งเสร็ิมสหกรณ็์เป็ นประธาน็
กรรมการ็อธิบดีกรมตรวจบ็ัญช็ีสหกรณ์็อธ็ิบด็ีกรมประมง็อธ็ิบด็ีกรมปศ็ุส็ัตว็์็อธ็ิบด็ีกรมส็ งเสร็ิมการเกษตร็
ผ็ู แทนกรมบ็ัญช็ีกลาง็ ผ็ู แทนส าน็ักงบประมาณ็ เป็ นกรรมการโดยต าแหน็ ง็ กรรมการอ็ื่นซ็ึ่งรัฐมนตรีแต็ งต็ั้งจาก
ผ็ู แทนของสหกรณ็์ประเภทละหน็ึ่งคน็และผ็ู แทนกล็ุ มเกษตรกรหน็ึ่งคน็เป็ นกรรมการ 
 ให็ รองอธ็ิบด็ีกรมส็ งเสร็ิมสหกรณ็์ซ็ึ่งอธ็ิบด็ีกรมส็ งเสร็ิมสหกรณ็์มอบหมายเป็ นกรรมการและเลขาน็ุการ
 การเลือกผู แทนของสหกรณ็์และผู แทนกลุ มเกษตรกรเพ็ื่อให็ ร็ัฐมนตรีแต็ งต็ั้งตามวรรคหน็ึ่ง็ให็ เป็นไปตาม
หล็ักเกณฑ็์ท็ี่คณะกรรมการพ็ัฒนาการสหกรณ็์แห็ งชาต็ิก็ าหนด 
 ให คณะกรรมการบริหาร็กพส.็มีอ านาจหน าที่บริหาร็กพส.็ตลอดจนตรวจสอบติดตามและประเมิ น
ผลงานของสหกรณ์ที่ได รบัการส็ งเสรมิก็ิจการจาก็กพส.็ตามหล็ักเกณฑ็์ทีก่ าหนดในระเบียบกรมส งเสริมสหกรณ์ 

      **มาตรา ๓๑ ให น าความในมาตรา็๑๑็และมาตรา็๑๒็มาใช บังคับแก การด ารงต าแหน งของ
กรรมการบริหาร็กพส.็ซึ่งรัฐมนตรีแต งตั้งจากผู แทนของสหกรณ์และผู แทนกลุ มเกษตรกรโดยอนุโลม 

มาตรา ๓๒  ให น าความในมาตรา็๑๓็มาใช บังคับแก การประชุมของคณะกรรมการบริหาร็กพส.็โดยอนุโลม 
 

หมวด ๓ 
สหกรณ์ 

  ส ่วนท ี่ ๑ 
การจ ัดต ั้งและการจดทะเบ ียนสหกรณ ์

 

 มาตรา ๓๓  สหกรณ์จะตั้งขึ้นได โดยการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้็และต องมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ส งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิกโดยวิธีช วยตนเองและช วยเหลือซึ่งกันและกัน
ตามหลักการสหกรณ์็และต อง 

(๑)็็มีก็ิจการร วมก็ันตามประเภทของสหกรณ์ที่ขอจดทะเบ็ียน 
(๒)็็ม็ีสมาช็ิกเป็ นบ็ุคคลธรรมดาและบรรล็ุน็ิต็ิภาวะ 
(๓)็็มีทุนซึ่งแบ งเป็นหุ นมีมูลค าเท า็ๆ็กัน็และสมาชิกแต ละคนจะต องถือหุ นอย างน อยหนึ่งหุ น็แต ไม เกิน

หน็ึ่งในห็ าของห็ุ นท็ี่ช าระแล็ วท็ั้งหมด 
(๔)็็มีสมาช็ิกซ่ึงมีค็ุณสมบ็ัต็ิตามทก็ี่ก าหนดในข็ อบ็ังค็ับภายใต็ บทบ็ัญญ็ัต็ิมาตรา็๔๓็(๗) 

              ***วรรคสอง ็(ยกเลิก)          

          ****มาตรา ๓๓/1็็สหกรณ์ท่ีจะรับจดทะเบียนตามมาตรา็33็แบ งประเภทได ็ดังต อไปนี้ 
 (1)็สหกรณ์การเกษตร 
 (2)็สหกรณ์ประมง 
 (3)็สหกรณ์นิคม 
 

   *มาตรา็30็ให็ แก็ ไขค าว็ า็“ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”็เป็น็“อธิบดีกรมส งเสริมสหกรณ์”็และค าว า็“กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์” เป็น็“กรมส งเสริมสหกรณ์” โดยมาตรา็122็แห งพระราชกฤษฎีกา็แก ไขบทบัญญัติให สอดคล องกับการโอนอ านาจหน าที่ของ
ส วนราชการให เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง็ทบวง็กรม็พ.ศ. ็2545 พ.ศ.็2545็ครั้งสุดท าย็แก ไขโดยมาตรา็5็แห ง
พระราชบัญญัติสหกรณ์็(ฉบับที่็2)็พ.ศ.็2553 
                         ** มาตรา็31 แก ไขโดยมาตรา็6็แห งพระราชบัญญัติสหกรณ์็(ฉบับที่็2)็พ.ศ.็2553็ 
                        *** มาตรา็33 วรรคสอง็ยกเลิกโดยมาตรา็12็แห งพระราชบัญญัติสหกรณ์็(ฉบับที่็3)็พ.ศ.็2562็ 
                      **** มาตรา็33/1็เพ่ิมเติมโดยมาตรา็13็แห งพระราชบัญญัติสหกรณ์็(ฉบับที่็3)็พ.ศ.็2562็

            

 หมายเหต็ุ็ :-็มาตรา็34็แห็ งพระราชบ็ัญญ็ัต็ิสหกรณ์็(ฉบ็ับท็ี่็3)็พ.ศ.็2562็ก าหนดว็ า็“มาตรา็34็ในกรณีที่ข อบังคับของสหกรณ์ใดไม 
เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา็33/1็วรรคสอง็แห งพระราชบัญญัติสหกรณ์็พ.ศ.็2542็ซึ่งแก ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ ใ็ห สหกรณ์นั้นแก ไขข อบังคับของสหกรณ์ให เป็นไปตามกฎกระทรวงดังกล าวภายในหนึ่งร อยแปดสิบวันนับแต วันที่กฎกระทรวงใช บังคับ” 
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 (4)็สหกรณ์ร านค า 
 (5)็สหกรณ์บริการ 
 (6)็สหกรณ์ออมทรัพย์ 
 (7)็สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  
 (8)็สหกรณ์อ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 ลักษณะของสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียน็วัตถุประสงค์็และขอบเขตแห งการด าเนินกิจการที่จะพึง
ด าเนินการได ของสหกรณ์แต ละประเภทตามวรรคหนึ่ง็ให เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๓๔  ผู ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกของสหกรณ์ที่จะขอจัดตั้งขึ้น็ต องประชุมกันเพ่ือคัดเลือกผู ที่ ็
มาประช็ุมให็ เป็ นคณะผ็ู จ็ัดต็ั้งสหกรณ็์จ านวนไม็ น็ อยกว็ าส็ิบคน็ เพ็ื่อด าเน็ินการจ็ัดต็ั้งสหกรณ์็ โดยให็ คณะผ็ู จ็ัดต็ั้ง็
สหกรณ็์ด าเน็ินการ็ด็ังต็ อไปน็ี้ 

(๑)็็พ็ิจารณาเล็ือกประเภทของสหกรณ็์ท็ี่จะจ็ัดต็ั้งตามท็ี่ก าหนดในกฎกระทรวงและพ็ิจารณาก าหนด็
ว็ัตถ็ุประสงค็์ของสหกรณ็์ท็ี่จะจ็ัดต็ั้งน็ั้น 

(๒)็็ก าหนดแผนด าเน็ินการเก็ี่ยวก็ับธ็ุรก็ิจหร็ือก็ิจกรรมของสหกรณ็์ท็ี่จะจ็ัดต็ั้งข็ึ้นตามหล็ักเกณฑ็์และ็
ว็ิธ็ีการท็ี่นายทะเบ็ียนสหกรณ็์ก าหนด 

(๓)็็ท าบ็ัญช็ีรายช็ื่อผ็ู ซ็ึ่งจะเป็ นสมาช็ิกพร็ อมด็ วยจ านวนห็ุ นท็ี่แต็ ละคนจะถ็ือเม็ื่อจ็ัดต็ั้งสหกรณ็์แล็ ว 
(๔)็็ดำเน็ินการร างข็ อบ็ังคับภายใต็ บ็ังค็ับบทบ็ัญญัต็ิมาตรา็๔๓็และเสนอให ที่ประช็ุมผู ซึ่งจะเป็ นสมาช็ิก

พ็ิจารณาก าหนดเป็ นข็ อบ็ังค็ับของสหกรณ็์ท็ี่จะจ็ัดต็ั้งข็ึ้น 

มาตรา ๓๕  การขอจดทะเบ็ียนสหกรณ็์็ ให็ คณะผ็ู จ็ัดต็ั้งสหกรณ็์ลงลายม็ือช็ื่อในค าขอจดทะเบ็ียนตาม็
แบบท็ี่นายทะเบ็ียนสหกรณ็์ก าหนด็ย็ื่นต็ อนายทะเบ็ียนสหกรณ็์พร็ อมเอกสาร็ด็ังต็ อไปน็ี้ 

(๑)็ ส าเนารายงานการประช็ุมตามมาตรา็๓๔็จ านวนสองช็ุด 
(๒)็ แผนด าเน็ินการตามมาตรา็๓๔็(๒)็จ านวนสองช็ุด 
(๓)็ บัญชีรายชื่อผู ซึ่งจะเป็นสมาชิกพร อมลายมือชื่อและจ านวนหุ นที่แต ละคนจะถือเมื่อจัดตั้งสหกรณ์แล ว

จ านวนสองช็ุด 
(๔)็็ข็ อบ็ังค็ับตามมาตรา็๓๔็(๔)็จ านวนส็ี่ช็ุด 

มาตรา ๓๖ นายทะเบียนสหกรณ์็รองนายทะเบียนสหกรณ์็หรือพนักงานเจ าหน าที่็ซึ่งนายทะเบียน
สหกรณ์มอบหมาย็ม็ีอ านาจออกค าส็ั่งเป็ นหน็ังส็ือให็ บ็ุคคลใด็ๆ็ ซ็ึ่งเก็ี่ยวข็ องมาช็ี้แจงข็ อเท็ จจร็ิง็หร็ือให็ ส็ ง
เอกสารมาเพ็ื่อประกอบการพ็ิจารณาเก็ี่ยวก็ับการร็ับจดทะเบ็ียนสหกรณ็์ได็  

ในการพ็ิจารณารายการท็ี่เก็ี่ยวก็ับค าขอ็ หร็ือรายการในข็ อบ็ังค็ับของสหกรณ็์ท็ี่จะจ็ัดต็ั้งข็ึ้น็ ถ็ า 
นายทะเบียนสหกรณ์เห นว ารายการดังกล าวไม ถูกต อง็หรือยังมิได ด าเนินการตามมาตรา็๓๔็นายทะเบียนสหกรณ์็
ม็ีอ านาจส็ั่งให็ คณะผ็ู จ็ัดต็ั้งสหกรณ็์แก็ ไขหรือด าเน็ินการให็ ถ็ูกต็ องได็  

มาตรา ๓๗็ เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์พิจารณาแล วเห นว า็สหกรณ์ตามที่ขอจดทะเบียนมีวัตถุประสงค์็
ตามมาตรา็๓๓็ค าขอจดทะเบียนมีเอกสารครบถ วนถูกต องตามมาตรา็๓๕็และการจดตั้งสหกรณ์ตามที่ขอจดทะเบียน
จะไม เสียหายแก ระบบสหกรณ์ให นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนและออกใบส าคัญรับจดทะเบียนให แก สหกรณ์นั้น 

ให สหกรณ์ท่ีได จดทะเบียนแล วมีฐานะเป็นนิติบุคคล 

 มาตรา ๓๘็ ในกรณีที่นายทะเบียนสหกรณ์มีค าสั่งไม รับจดทะเบียน็ให แจ งค าสั่งพร อมด วยเหตุผล
เป็นหนังสือไปยังคณะผู จัดตั้งสหกรณ์โดยไม ชักช า 
           *วรรคสอง  (ยกเลิก) 
           *วรรคสาม  (ยกเลิก)  

             * มาตรา็38็วรรคสอง็และวรรคสาม็ยกเลิกโดยมาตรา็14็แห งพระราชบัญญัติสหกรณ์็(ฉบับที่็3)็พ.ศ. 2562  
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 มาตรา ๓9  เม็ื่อนายทะเบ็ียนสหกรณ็์รับจดทะเบ็ียนสหกรณ็์แล็ ว็ให็ คณะผ็ู จ็ัดต็ั้งสหกรณ็์ม็ีอ านาจ
หน าที่และสิทธิเช นเดียวกับคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์นั้นจนกว าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณต์ามมาตรา็40 
 ให ผู ซึ่งมีชื่ออยู ในบัญชีรายชื่อผู จะเป็นสมาชิกตามมาตรา็๓๔็(๓)็ เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต วันที่นายทะเบียน
สหกรณ์รับจดทะเบียนสหกรณ์และได ช าระค าหุ นตามจ านวนที่จะถือครบถ วนแล ว 

 ในกรณีท่ีมีผู ขอเข าเป็นสมาชิกสหกรณ์ภายหลังวันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนสหกรณ์็ให ถือว า
เป็นสมาชิกเมื่อได ช าระค าหุ นตามจ านวนที่จะถือครบถ วนแล ว 

มาตรา ๔๐  ให็ คณะผ็ู จ็ัดต็ั้งสหกรณ็์น็ัดสมาช็ิกมาประช็ุมก็ันเป็ นการประช็ุมใหญ สามัญคร็ั้งแรกภายใน็
เก็ าส็ิบว็ันน็ับแต็ ว็ันท็ี่จดทะเบ็ียนสหกรณ็์็ เพ็ื่อต็ั้งคณะกรรมการด าเน็ินการสหกรณ็์และมอบหมายการท็ั้งปวง็
ให็ แก็ คณะกรรมการด าเน็ินการสหกรณ็์ 

     *มาตรา ๔๑  สหกรณ์ตามมาตรา็33/1็อาจรับสมาชิกสมทบได  
 สมาชิกสมทบต องเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งบรรลุนิติภาวะ็เว นแต สหกรณ์ตามมาตรา็33/1็(4)็(6)็หรือ็(7)็
ที่ตั้งอยู ในสถานศึกษาอาจรับผู ศึกษาในสถานศึกษานั้นซึ่งยังไม บรรลุนิติภาวะเป็นสมาชิกสมทบได  
 สมาชิกสมทบต องมีความสัมพันธ์กับสหกรณ์หรือสมาชิกสหกรณ์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนสหกรณ์
ประกาศก าหนด 
 คุณสมบัติอื่น็วิธีรับสมัคร็และการขาดจากสมาชิกภาพ็ตลอดจนสิทธิและหน าที่ของสมาชิกสมทบ็
ให เป็นไปตามท่ีก าหนดไว ในข อบังคับโดยความเห นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ 
 ห ามมิให สหกรณ์ให สิทธิแก สมาชิกสมทบในการนับชื่อของสมาชิกสมทบเข าเป็นองค์ประชุมในการ
ประชุมใหญ ็การออกเสียงในเรื่องใด็ๆ็การเป็นกรรมการด าเนินการ็หรือกู ยืมเงินเกินกว าเงินฝาก็และทุนเรือนหุ น
ของตนเองจากสหกรณ์็ 

มาตรา ๔๒  ในการช าระค าหุ น็สมาชิกจะน าค าหุ นหักกลบลบหนี้กับสหกรณ์ไม ได และสมาชิกมีความรับผิด
เพ็ียงไม็ เก็ินจ านวนเง็ินค็ าห็ุ นท็ี่ย็ังส็ งใช็ ไม็ ครบม็ูลค็ าห็ุ นท็ี่ตนถ็ือ 
   ** ในระหว็ างที่สมาช็ิกภาพของสมาช็ิกย็ังไม สิ้นสุดลง็ห ามมิให เจ าหนี้ของสมาชิกใช สิทธิเรียกร องหรือ
อายัดค าหุ นของสมาชิกผู นั้น็และเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง็สหกรณ์มีสิทธิน าเงินตามมูลค าหุ นที่
สมาชิกมีอยู มาหักกลบลบหนี้ที่สมาชิกผูกพันต องช าระหนี้แก สหกรณ์ได ็และให สหกรณ์มีฐานะเป็นเจ าหนี้
บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินค าหุ นนั้น 
              ***มาตรา ๔๒/๑ เม็ื่อสมาช็ิกได็ ทำความย็ินยอมเป็ นหน็ังส็ือไว็ ก็ับสหกรณ็์็ ให็ ผ็ู บ็ังค็ับบ็ัญชาในหน็ วยงาน็
ของร็ัฐ็ หร็ือนายจ็ างในสถานประกอบการ็หร็ือหน็ วยงานอ็ื่นใดท็ี่สมาช็ิกปฏ็ิบ็ัต็ิหน็ าท็ี่อย็ู ห็ักเง็ินเด็ือนหร็ือค็ าจ็ าง็
หรือเงินอ่ืนใดที่ถึงก าหนดจ ายแก สมาชิกนั้น็เพ่ือช าระหนี้หรือภาระผูกพันอ่ืนที่มีต อสหกรณ์็ให แก สหกรณ์ตามจ านวน
ที่สหกรณ์แจ งไป็จนกว าหนี้หรือภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้นไปให หน วยงานนั้นหักเงินดังกล าวและส งเงินที่หักไว นั้น
ให แก สหกรณ์โดยพลัน 
 การแสดงเจตนายินยอมตามวรรคหนึ่ง็มิอาจจะถอนคืนได ็เว นแต สหกรณ์ให ความยินยอม 
 การหักเงินตามวรรคหนึ่ง็ต องหักให สหกรณ์เป็นล าดับแรก็ถัดจากหนี้ภาษีอากรและการหักเงินเข ากองทุน
ที่สมาชิกต องถูกหักตามกฎหมายว าด วยกองทุนบ าเหน จบ านาญข าราชการ็กฎหมายว าด วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ็
กฎหมายว าด วยการคุ มครองแรงงาน็และกฎหมายว าด วยการประกันสังคม 

             * มาตรา็41็แก ไขโดยมาตรา็15็แห งพระราชบัญญัติสหกรณ์็(ฉบับที่็3)็พ.ศ.็2562็็ 
      ** มาตรา็42็วรรคสอง็แก ไขโดยมาตรา็7็แห งพระราชบัญญัติสหกรณ์็(ฉบับที่็2)็พ.ศ.็2553   
      *** มาตรา็42/1็เพ่ิมเติมโดยมาตรา็8็แห งพระราชบัญญัติสหกรณ์็(ฉบับที่็2็)็พ.ศ.็2553็   

หมายเหต็ุ็:-็มาตรา็35็แห งพระราชบัญญัติสหกรณ์็(ฉบับที่็3)็พ.ศ.็2562็ก าหนดว า็“มาตรา็35็ให สหกรณ์แก ไขข อบังคับของสหกรณ์
ที่เกี่ยวกับสมาชิกสมทบให เป็นไปตามมาตรา็41็แห งพระราชบัญญัติสหกรณ์็พ.ศ.็2542็ซึ่งแก ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้็ให แล วเสร จ
ภายในหนึ่งร อยแปดสิบวันนับแต วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช บังคับ”  
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               * มาตรา 42/2็ สมาชิกอาจท าหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู รับโอนประโยชน์ในเงินค าหุ น
เงินฝาก็หรือเงินอ่ืนใดจากสหกรณ์เมื่อถึงแก ความตาย็โดยมอบไว แก สหกรณ์เป็นหลักฐาน 

 

ส ่วนท ี่ ๒  
ข ้อบ ังค ับและการแก ้ไขเพ ิ่มเต ิม 

 

มาตรา ๔๓  ข็ อบ็ังค็ับของสหกรณ็์อย็ างน็ อยต็ องม็ีรายการ็ด็ังต็ อไปน็ี้ 
(๑)็็ช็ื่อสหกรณ็์็ซ็ึ่งต็ องม็ีคำว็ า็“จำกั ด” อย็ู ท็ ายช็ื่อ 
(๒)็็ประเภทของสหกรณ็์ 
(๓)็็ว็ัตถ็ุประสงค์ 
(๔)็็ท็ี่ต็ั้งสำน็ักงานใหญ และท็ี่ต็ั้งส าน็ักงานสาขา 

  (๕)็็ทุนซึ่งแบ งเป็นหุ น็มูลค าของหุ น็การช าระค าหุ นด วยเงินหรือทรัพย์สินอ่ืน็การขายและการโอนหุ น็
ตลอดจนการจ ายคืนค าหุ น 

(๖)็็ข็ อกำหนดเก็ี่ยวก็ับการดำเน็ินงาน็การบ็ัญช็ี็และการเง็ินของสหกรณ์ 
(๗)็็ค็ุณสมบ็ัต็ิของสมาช็ิก็ว็ิธ็ีร็ับสมาช็ิก็การขาดจากสมาช็ิกภาพ็ตลอดจนส็ิทธ็ิหน็ าท็ี่ของสมาช็ิก 
(๘)็็ข็ อกำหนดเก็ี่ยวก็ับการประช็ุมใหญ็  

 (๙)็็การเลือกตั้ง็การด ารงต าแหน ง็การพ นจากต าแหน ง็และการประชุมของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ ์
 (๑๐)็ การแต งตั้ง็การด ารงต าแหน ง็การพ นจากต าแหน ง็การก าหนดอ านาจหน าที่็และความรับผิดชอบ

ของผู จัดการ 

มาตรา ๔๔  การแก็ ไขเพ็ิ่มเต็ิมข็ อบ็ังค็ับ็ จะกระทำได็ ก็ แต็ โดยมต็ิของท็ี่ประช็ุมใหญ็ ็และต็ องนำข็ อบ็ังค็ับ็
ที่ได แก ไขเพ่ิมเติมไปจดทะเบียนต อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต วันที่ที่ประชุมใหญ ลงมติ็เมื่อ
นายทะเบ็ียนสหกรณ็์ได็ จดทะเบ็ียนแล วให มีผลใช บังคับได  

ในกรณีที่มีการแก ไขเพ่ิมเติมขอบังคับโดยการเปลี่ยนชื่อสหกรณ์็ให สหกรณ์คืนใบส าคัญรับจดทะเบียน
และให นายทะเบียนสหกรณ์ออกใบส าคัญรับจดทะเบียนการเปลี่ยนชื่อให แก สหกรณ์ด วย็ 

การแก ไขเพิ่มเติมข อบังคับและการเปลี่ยนชื่อของสหกรณ์นั้น็ย อมไม กระทบกระเทือนถึงสิทธิหรือความรับผิด
ใด็ๆ็ของสหกรณ็์ 

ให น าความในมาตรา็๓๖็มาตรา็๓๗็และมาตรา็๓๘็มาใช บังคับแก การแก ไขเพ่ิมเติมข อบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๔๕  ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในข อบังคับ็ให สหกรณ์ขอค าวินิจฉัยจากนายทะเบียน
สหกรณ์็และให สหกรณ์ถือปฏิบัติตามค าวินิจฉัยนั้น 

 
ส ่วนท ี่ ๓ 

การดำเน ินงานของสหกรณ ์
 

มาตรา ๔๖  เพ็ื่อปฏ็ิบ็ัต็ิให็ เป็ นไปตามว็ัตถ็ุประสงค์็ให็ สหกรณ็์ม็ีอำนาจกระทำการ็ด็ังต็ อไปน็ี้ได็  
(๑)็็ดำเน็ินธ็ุรก็ิจ็การผล็ิต็การค็ า็การบร็ิการ็และอ็ุตสาหกรรมเพ็ื่อประโยชน็์ของสมาช็ิก 
(๒)็็ให็ สว็ัสด็ิการหร็ือการสงเคราะห็์ตามสมควรแก็ สมาช็ิกและครอบคร็ัว 
(๓)็็ให็ ความช็ วยเหล็ือทางว็ิชาการแก็ สมาช็ิก 
(๔)็็ขอหร็ือร็ับความช็ วยเหล็ือทางว็ิชาการจากทางราชการ็หน็ วยงานของต็ างประเทศหร็ือบ็ุคคลอ็ื่นใด 

             * มาตรา็42/2็เพ่ิมเติมโดยมาตรา็8 แห งพระราชบัญญัติสหกรณ์็(ฉบับที่็2) พ.ศ.็2553 



~็11็~ 
  

 * (5)  ร็ับฝากเง็ินประเภทออมทร็ัพย์หรอืประเภทประจ าจากสมาชิกหรือสหกรณ็์อ่ืน็หร็ือสมาคมฌาปนก็ิจ
สงเคราะห็์ซ็ึ่งม็ีสมาช็ิกของสมาคมน็ั้นไม็ น็ อยกว็ าก็ึ่งหน็ึ่งเป็ นสมาช็ิกของสหกรณ็์ผ็ู ร็ับฝากเง็ิน็ หรือนิติบุคคลซึ่งมี
บุคลากรหรือลูกจ างไม น อยกว ากึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้นเป็นสมาชิกของสหกรณ์ผู รับฝากเงิน็ท็ั้งน็ี้็ ตามระเบ็ียบ็
ของสหกรณ็์ท็่ีได็ ร็ับความเห็ นชอบจากนายทะเบ็ียนสหกรณ็์   

 

(๖)็็ให กู ใ็ห สินเชื่อ็ให ยืม็ให เช า็ให เช าซื้อ โ็อน็รับจ านองหรือรับจ าน า็ซึ่งทรัพย์สินแก สมาชิกหรือของสมาชิก 
(๗)็็จ็ัดให็ ได็ มา็ ซ็ื้อ็ ถ็ือกรรมสิทธ็ิ์หร็ือทร็ัพยส็ิทธ็ิครอบครอง็ ก็ู ็ ย็ืม็ เช็ า็ เช็ าซ็ื้อ็ ร็ับโอนส็ิทธ็ิการเช็ า็

หร็ือส็ิทธ็ิการเช็ าซ็ื้อ็จำนองหร็ือจำนำ็ขายหร็ือจำหน็ ายด็ วยว็ิธ็ีอ็ื่นใดซ็ึ่งทร็ัพย็์ส็ิน 
(๘)็็ให็ สหกรณ็์อ็ื่นก็ู ย็ืมเง็ินได็ ตามระเบ็ียบของสหกรณ็์ท็ี่ได็ ร็ับความเห็ นชอบจากนายทะเบ็ียนสหกรณ็์ 
(๙)็็ดำเน็ินก็ิจการอย็ างอ็ื่นบรรดาท็ี่เก็ี่ยวก็ับ็หร็ือเน็ื่องในการจ็ัดให็ สำเร็ จตามว็ัตถ็ุประสงค็์ของสหกรณ ์

มาตรา ๔๗ การก็ู ย็ืมเง็ินหร็ือการค้ าประก็ันของสหกรณ์็ จะต็ องจำก็ัดอย็ู ภายในวงเง็ินท็ี่นายทะเบ็ียน็
สหกรณ็์เห็ นชอบ 

มาตรา  ๔๘ ให็ สหกรณ็์ดำรงส็ินทร็ัพย็์สภาพคล็ องตามหล็ักเกณฑ็์และว็ิธ็ีการท็ี่กำหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา  ๔๙   การรับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินจากทางราชการ็หน วยงานของต างประเทศหรือบุคคลอ่ืนใด็
ถ าการให เงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินนั้นก าหนดไว เพื่อการใดให ใช เพื่อการนั้น็แต ถ ามิได ก าหนดไว ให จัดสรรเงิน
อ็ุดหน็ุนหร็ือทร็ัพย็์ส็ินน็ั้นเป็ นทุนสำรองของสหกรณ็์ 

มาตรา ๕๐ ให็ สหกรณ็์มีคณะกรรมการดำเน็ินการสหกรณ็์็ ประกอบด็ วย็ ประธานกรรมการหน็่ึงคน็
และกรรมการอ็ื่นอ็ีกไม็ เก็ินส็ิบส็ี่คนซ็ึ่งท็ี่ประช็ุมใหญ็ เล็ือกต็ั้งจากสมาช็ิก 
 คณะกรรมการดำเน็ินการสหกรณ์็ มีวาระอย็ู ในตำแหน็ งคราวละสองป็ีน็ับแต็ ว็ันเลือกตั้ง็ในวาระเริ่มแรก
เม็ื่อครบหน็ึ่งป็ีน็ับแต็ ว็ันเล็ือกต็ั้ง็ให็ กรรมการดำเน็ินการสหกรณ็์ออกจากตำแหน็ งเป็ นจำนวนหน็ึ่งในสองของ
กรรมการดำเน็ินการสหกรณ์ทั้งหมดโดยว็ิธ็ีจ็ับสลาก็และให็ ถ็ือว็ าเป็ นการพ็ นจากตำแหน็ งตามวาระ 

กรรมการด าเนินการสหกรณ์็ซึ่งพ นจากต าแหน งอาจได รับเลือกตั้งอีกได ็แต ต องไม เกินสองวาระติดต อกัน 
ในกรณ็ีท็ี่ม็ีการเล็ือกต็ั้งกรรมการดำเน็ินการสหกรณ็์แทนตำแหน็ งท็ี่ว็ าง็ให็ กรรมการดำเน็ินการสหกรณ์็

ท็ี่ได็ ร็ับเล็ือกต็ั้งอย็ู ในตำแหน็ งเท็ าก็ับวาระท็ี่เหล็ืออย็ู ของผ็ู ท็ี่ตนแทน 

มาตรา ๕๑  ให็ คณะกรรมการดำเน็ินการสหกรณ็์เป็ นผ็ู ดำเน็ินก็ิจการและเป็ นผ็ู แทนสหกรณ็์ในก็ิจการ็
อ็ันเก็ี่ยวก็ับบ็ุคคลภายนอก็เพ็ื่อการน็ี้คณะกรรมการดำเน็ินการสหกรณ์จะมอบหมายให็ กรรมการคนหน็ึ่งหร็ือ
หลายคนหรือผู จัดการท าการแทนก ได  

              **มาตรา ๕๑/1 ในการด าเนินกิจการของสหกรณ์็คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์็กรรมการหรือ
ผู จัดการต องปฏิบัติหน าที่ให เป็นไปตามกฎหมาย็วัตถุประสงค์็ขอบเขตแห งการด าเนินกิจการที่จะพึงด าเนินการ
ได ของสหกรณ์็ข อบังคับของสหกรณ์็และมติที่ประชุมใหญ ็ทั้งนี้็ด วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก 
              ** มาตรา 51/2็คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์็กรรมการ็หรือผู จัดการต องรับผิดร วมกันในความ
เสียหายต อสหกรณ์ในกรณีดังต อไปนี้ 

(1)็ แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 
(2)็ ไม ปฏิบัติหน าที่ตามค าสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์ 
(3)็ ด าเนินกิจการนอกขอบวัตถุประสงค์หรือขอบเขตแห งการด าเนินกิจการที่จะพึงด าเนินการได ของสหกรณ ์

 
 
 
 
 
 
 
 

              * มาตรา็46 (5) แก ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา็9 แห งพระราชบัญญัติสหกรณ์็(ฉบับที่็2)็พ.ศ.็2553็คร้ังสุดท ายแก ไขโดยมาตรา็16็
แห งพระราชบัญญัติสหกรณ์็(ฉบับที่็3)็พ.ศ.็2562 
            ** มาตรา็51/1็และมาตรา็51/2็เพ่ิมเติมโดยมาตรา็17็แห งพระราชบัญญัติสหกรณ์็(ฉบับที่็3) พ.ศ.็2562 ็ 

 



~็12็~  

            เจ าหน าที่ของสหกรณ์ผู ใดมีส วนร วมในการกระท าของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์็กรรมการหรือ
ผู จัดการ็อันเป็นเหตุให เกิดความเสียหายแก สหกรณ์็เจ าหน าที่ของสหกรณ์ผู นั้นต องรับผิดร วมกันกับ
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์็กรรมการ็หรือผู จัดการ็ในความเสียหายต อสหกรณ์     

                * มาตรา 51/3็คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์็กรรมการ็หรือผู จัดการไม ต องรับผิดตามมาตรา็
51/2็ในกรณีดังต อไปนี้ 

(1)็ พิสูจน์ได ว าตนมิได ร วมกระท าการอันเป็นเหตุให เกิดความเสียหายต อสหกรณ์ 
(2)็็ ได คัดค านในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์โดยปรากฏในรายงานการประชุมหรือได ท า

ค าคัดค านเป็นหนังสือยื่นต อประธานที่ประชุมภายในสามวันนับแต สิ้นสุดการประชุม 

 มาตรา 52็ห ามมิให บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต อไปนี้เป็นหรือท าหน าที่กรรมการหรือผู จัดการ 
    **(1)  เคยได็ รับโทษจำคกุโดยค าพ็ิพากษาถึงที่สุดให จ าคุก็เว็ นแต็ เป็ นโทษส าหรบัความผิดที่ได กระท าโดย

ประมาทหร็ือความผ็ิดลหุโทษ 
 (๒)็ เคยถูกไล ออก็ปลดออก็หรือให ออกจากราชการ็องค์การ็หรือหน วยงานของรัฐหรือเอกชน็ฐานทุจริต

ต็ อหน็ าท็ี่ 
 (๓)็ เคยถูกให พ นจากต าแหน งกรรมการหรือมีค าวินิจฉัยเป็นที่สุดให พ นจากต าแหน งกรรมการตามมาตรา็ ๒๒ (็๔) 
 (๔)็ เคยถ็ูกท็ี่ประช็ุมใหญ็ ม็ีมต็ิให็ ถอดถอนออกจากตำแหน็ งกรรมการเพราะเหต็ุท็ุจร็ิตต็ อหน็ าท็ี่ 
  *** (5)็ เคยถูกสั่งให พ นจากต าแหน งกรรมการหรือผู จัดการตามมาตรา็89/3็วรรคสอง 
  *** (6)็ เป็นกรรมการหรือผู จัดการในสหกรณ์ท่ีถูกสั่งเลิกตามมาตรา็89/3็วรรคสอง 
 ็*** (7)็ เป็นบุคคลทีมีลักษณะต องห ามตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

 มาตรา 53็ให สหกรณ์มีผู ตรวจสอบกิจการ็ซึ่งที่ประชุมใหญ เลือกตั้งจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก็
เพ่ือด าเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์แล วท ารายงานเสนอต อที่ประชุมใหญ  
            **** จ านวน็คุณสมบัติและลักษณะต องห าม็วิธีการรับสมัคร็และการขาดจากการเป็นผู ตรวจสอบกิจการ
ตลอดจนอ านาจหน าที่ของผู ตรวจสอบกิจการตามวรรคหนึ่ง็ให เป็นไปตามท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด็โดยอาจ
ก าหนดให แตกต างกันตามขนาดและประเภทของสหกรณ์ก ได  

 มาตรา ๕๔  ให คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เรียกประชุมใหญ สามัญปีละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งร อย
ห าสิบวันนับแต วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์นั้น 

 มาตรา ๕๕ เมื่อมีเหตุอันสมควร็คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์จะเรียกประชุมใหญ วิสามัญเมื่อใดก ได 
แต็ ถ านายทะเบ็ียนสหกรณ็์มีหน็ังสือแจ งให เรียกประช็ุมใหญ ว็ิสามัญ็หร็ือในกรณ็ีท็ี่สหกรณ็์ขาดท็ุนเก็ินก็ึ่งของ
จ านวนทุนเรือนหุ นที่ช าระแล ว็ต องเรียกประชุมใหญ วิสามัญโดยมิชักช าแต ไม เกินสามสิบวันนับแต วันที่สหกรณ์ทราบ
 สมาช็ิกซ็ึ่งม็ีจำนวนไม็ น็ อยกว็ าหน็ึ่งในห็ าของจำนวนสมาช็ิกท็ั้งหมด็หรือไม็ น็ อยกว็ าหน็ึ่งร็ อยคน็หร็ือ
ผู แทนสมาช็ิกในกรณ็ีที่มีผู แทนสมาช็ิกตามมาตรา็๕๖็ซ็ึ่งม็ีจำนวนไม็ น็ อยกว็ าหน็ึ่งในห็ าของจำนวนผ็ู แทนสมาช็ิก
ท็ั้งหมด็หร็ือไม็ น็ อยกว็ าห็ าส็ิบคนลงลายม็ือช็่ือทำหน็ังส็ือร็ องขอต็ อคณะกรรมการดำเน็ินการสหกรณ็์็ ให็ เร็ียก
ประช็ุมใหญ็ ว็ิสาม็ัญก็ ได็  
 ในกรณีที่สมาชิก็หรือผู แทนสมาชิกของสหกรณ์เป็นผู ร องขอให เรียกประชุมใหญ วิสามัญให คณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์เรียกประชุมใหญ วิสามัญภายในสามสิบวันนบแต วันที่รับค าร องขอ็ถ าคณะกรรมการ็
ด าเนินการสหกรณ์ไม เรียกประชุมใหญ วิสามัญภายในก าหนดระยะเวลาดังกล าว็ให นายทะเบียนสหกรณ์มีอ านาจ
เรียกประชุมใหญ วิสามัญภายในระยะเวลาตามที่เห นสมควรก ได  
 

                           * มาตรา็51/3็เพ่ิมเติมโดยมาตรา็17็แห งพระราชบัญญัติสหกรณ์็(ฉบับที่็3) พ.ศ.็2562  

                         ** มาตรา็52 (1) แก ไขโดยมาตรา็10็แห งพระราชบัญญัติสหกรณ์็(ฉบับที่็2) พ.ศ. 2553 
   *** มาตรา็52 (5) (6) (7) เพ่ิมเติมโดยมาตรา็18็แห งพระราชบัญญัติสหกรณ์็(ฉบับที่็3) พ.ศ. 2562  

                      **** มาตรา็53็วรรคสอง็แก ไขโดยมาตรา็19็แห งพระราชบัญญัติสหกรณ์็(ฉบับที่็3) พ.ศ. 2562   
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มาตรา ๕๖  สหกรณ์ใดมีสมาชิกเกินกว าห าร อยคน็จะก าหนดในข อบังคับให มีการประชุมใหญ โดย็
ผู แทนสมาชิกก็ ได็ ็จำนวนผ็ู แทนสมาช็ิกจะม็ีน็ อยกว็ าหน็ึ่งร็ อยคนไม็ ได็  

วิธีการเลือกตั้งผู แทนสมาชิก็จ านวนผู แทนสมาชิก็และการด ารงต าแหน งให เป็นไปตามที่ก าหนด
ในข อบังคับ 

มาตรา ๕๗  การประช็ุมใหญ ของสหกรณ็์ต็ องม็ีสมาช็ิกมาประช็ุมไม็ น็ อยกว็ าก็ึ่งหน็ึ่งของจำนวนสมาช็ิก็
ท็ั้งหมดหร็ือไม็ น็ อยกว็ าหน็ึ่งร็ อยคน็ในกรณ็ีเป็ นการประช็ุมใหญ็ โดยผ็ู แทนสมาช็ิก็ต็ องม็ีผ็ู แทนสมาช็ิกมาประช็ุม็
ไม น อยกว ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู แทนสมาชิกทั้งหมดหรือไม น อยกว าหนึ่งร อยคน็จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมใหญ ็สมาชิกหรอผู แทนสมาชิกจะมอบอ านาจให ผู อ่ืนมาประชุมแทนตนไม ได  

มาตรา ๕๘  ในการประชุมใหญ ของสหกรณ์็ถ าสมาชิกหรือผู แทนสมาชิก็แล วแต กรณี็มาประชุมไม ครบ
องค์ประชุม็ให นัดประชุมใหญ อีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วันนับแต วันที่นัดประชุมใหญ ครั้งแรก็ในการประชุมครั้งหลังนี้็็
ถ ามิใช็ การประช็ุมใหญ็ ว็ิสามัญที่สมาชิกหรือผู แทนสมาช็ิกร็ องขอให็ เร็ียกประช็ุมแล็ ว็เม็ื่อม็ีสมาช็ิกหร็ือผ็ู แทน
สมาช็ิก็แล็ วแต กรณี็มาประช็ุมไม็ น็ อยกว็ าหน็ึ่งในส็ิบของจำนวนสมาช็ิกหร็ือผ็ู แทนสมาช็ิกท็ั้งหมด็ หร็ือไม็ น็ อยกว็ า
สามส็ิบคน็ก็ ให็ ถ็ือว็ าเป็ นองค็์ประช็ุม 

มาตรา ๕๙  สมาช็ิกหร็ือผ็ู แทนสมาช็ิกคนหน็ึ่งให็ ม็ีเส็ียงหน็ึ่งในการลงคะแนน็ ถ็ าคะแนนเส็ียงเท็ าก็ัน็
ให็ ประธานในท็ี่ประช็ุมออกเส็ียงเพ็ิ่มข็ึ้นอ็ีกเส็ียงหน็ึ่งเป็ นเส็ียงช็ี้ขาด็การว็ิน็ิจฉ็ัยช็ี้ขาดของท็ี่ประช็ุมใหญ ให็ ถ็ือเสียง
ข างมาก็เว นแต ในกรณีดังต อไปนี้็ให ถือเสียงไม น อยกว าสองในสามของจ านวนสมาชิกหรือผู แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 

(๑)็็การแก็ ไขเพ็ิ่มเต็ิมข็ อบ็ังค็ับ 
(๒)็็การควบสหกรณ์ 
(๓)็็การแยกสหกรณ ์
(๔)็็การเล็ิกสหกรณ ์
(๕)็การอ็ื่นใดท็ี่ข็ อบ็ังค็ับกำหนดให็ ใช็ เส็ียงไม็ น็ อยกว็ าสองในสามของจำนวนสมาช็ิกหร็ือผ็ู แทนสมาช็ิก็

ซ็ึ่งมาประช็ุม 
                * มาตรา ๖๐ การจ็ัดสรรกำไรส็ุทธ็ิประจำป็ีของสหกรณ็์็ ให็ จ็ัดสรรเป็ นทุนสำรองไม็ น็ อยกว็ าร็ อยละส็ิบ็
ของก าไรสุทธิ็และเป็นค าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห งประเทศไทยตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง็แต ต องไม เกิน
ร็ อยละห็ าของกำไรส็ุทธ็ิ 

ก าไรสุทธิประจ าปีที่เหลือจากการจัดสรรเป็นทุนส ารองและค าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห งประเทศไทย็
ที่ประชุมใหญ อาจจัดสรรได ภายใต ข อบังคับ็ดังต อไปนี้ 

(๑)็็จ ายเป็นเงินปันผลตามหุ นที่ช าระแล ว็แต ต องไม เกินอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวงส าหรับสหกรณ์
แต ละประเภท 

(๒)็็จ็ ายเป็ นเง็ินเฉล็ี่ยค็ืนให แก็ สมาช็ิกตามส็ วนธ็ุรก็ิจท็ี่สมาช็ิกได็ ทำไว็ ก็ับสหกรณ็์ในระหว็ างป็ี 
(๓)็็จ็ ายเป็ นเง็ินโบน็ัสแก็ กรรมการและเจ็ าหน็ าท็ี่ของสหกรณ็์ไม็ เก็ินร็ อยละสิบของกำไรส็ุทธ็ิ 
(๔)็็จ ายเป็ นทุนสะสมไว็ ็เพ็ื่อดำเน็ินการอย็ างหน็ึ่งอย็ างใดของสหกรณ็์ตามที่ก าหนดในข อบังคับ 

มาตรา ๖๑  ทุนสำรองตามมาตรา็๖๐็วรรคหน็ึ่ง็จะถอนจากบ็ัญช็ีท็ุนสำรองได็ เพ็ื่อชดเชยการขาดท็ุน
หรือเพ็ื่อจดัสรรเข าบ็ัญช็ีทนุส ารองให็ แก็ สหกรณ์ใหม ที่ได จดทะเบียนแบ็ งแยกจากสหกรณ็์เด็ิมตามมาตรา็๑๐๐ 

มาตรา ๖๒  เง็ินของสหกรณ็์น็ั้น็สหกรณ็์อาจฝากหร็ือลงทุนได็ ็ด็ังต็ อไปน็ี้ 
(๑)็็ฝากในชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน 
(๒)็็ฝากในธนาคาร็หรือฝากในสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให ความช วยเหลือทางการเงินแก สหกรณ์ 
(๓)็็ซ็ื้อหล็ักทร็ัพย็์ของร็ัฐบาลหรือรัฐว็ิสาหก็ิจ 
 

 

                      *มาตรา็60็วรรคหน็ึ่ง็แก็ ไขโดยมาตรา็11็แห็ งพระราชบ็ัญญ็ัต็ิสหกรณ์็(ฉบ็ับท็ี่็2) พ.ศ. 2553  
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(๔)็็ซ็ื้อห็ุ นของธนาคารท็ี่ม็ีว็ัตถ็ุประสงค็์เพ็ื่อให็ ความช็ วยเหล็ือทางการเง็ินแก็ สหกรณ์ 
(๕)็็ซ็ื้อห็ุ นของช็ุมน็ุมสหกรณ็์หรือสหกรณ็์อ็ื่น 
(๖)็็ ซ้ือห็ุ นของสถาบันทีป่ระกอบธ็ุรก็ิจอ็ันท าให เก็ิดความสะดวกหรอืส งเสร็ิมความเจร็ิญแก กิจการของ

สหกรณโ์ดยได็ รับความเห นชอบจากนายทะเบ็ียนสหกรณ็์ 
(๗)็็ฝากหร็ือลงท็ุนอย็ างอ็ื่นตามท็ี่คณะกรรมการพ็ัฒนาการสหกรณ็์แห็ งชาต็ิกำหนด 

มาตรา ๖๓ ให สหกรณ์ท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือการขายหรือแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรที่สมาชิกผลิตขึ้น
พ็ิจารณาซ็ื้อหร็ือรวบรวมผล็ิตผลจากสมาช็ิกก็ อนผ็ู อ็ื่น 

มาตรา ๖๔  ให็ สหกรณ็์จ็ัดท าทะเบ็ียน็ด็ังต็ อไปน็ี้ 
(๑)็็ทะเบ็ียนสมาช็ิกซ็ึ่งอย็ างน็ อยต็ องม็ีรายการ 

(ก)็ช็ื่อ็ประเภท็และท็ี่ต็ั้งสำน็ักงานของสหกรณ็์ 
(ข)็ช็ื่อ็ส็ัญชาต็ิ็และท็ี่อย็ู ของสมาช็ิก 
(ค)็ว็ันท็ี่เข็ าเป็ นสมาช็ิก 

(๒)็็ทะเบ็ียนห็ุ นซ็ึ่งอย็ างน็ อยต็ องม็ีรายการ 
(ก)็ช็ื่อ็ประเภท็และท็ี่ต็ั้งสำน็ักงานของสหกรณ็์ 
(ข)็ช็ื่อของสมาช็ิกซ็ึ่งถ็ือห็ุ น็ม็ูลค็ าห็ุ น็จำนวนห็ุ น็และเง็ินค็ าห็ุ นท็ี่ชำระแล็ ว 
(ค)็ว็ันท็ี่ถ็ือห็ุ น 

ให็ สหกรณ็์เก็ บร็ักษาทะเบ็ียนตาม็ (๑)็ และ็ (๒)็ ไว็ ท็ี่สำน็ักงานของสหกรณ็์และให็ ส็ งส าเนาทะเบ็ียนน็ั้น็
แก็ นายทะเบ็ียนสหกรณ็์ภายในเก็ าส็ิบว็ันน็ับแต็ ว็ันท็ี่จดทะเบ็ียน 

ให็ สหกรณ็์รายงานการเปล็ี่ยนแปลงรายการในทะเบ็ียนต็ อนายทะเบ็ียนสหกรณ็์ภายในสามส็ิบว็ันน็ับแต็ ็
ว็ันส็ิ้นป็ีทางบ็ัญช็ีของสหกรณ์ 

มาตรา ๖๕  ให็ สหกรณ็์จ็ัดให็ ม็ีการทำบ็ัญช็ีตามแบบและรายการท็ี่นายทะเบ็ียนสหกรณ็์กำหนดให็ 
ถ็ูกต็ องตามความเป็ นจร็ิง็ และเก็ บรักษาบ็ัญช็ีและเอกสารประกอบการลงบ็ัญช็ีไว็ ท็ี่สำน็ักงานสหกรณ็์ภายใน
ระยะเวลา็ที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

เม็ื่อม็ีเหต็ุต็ องบ็ันท็ึกรายการในบ็ัญช็ีเก็ี่ยวก็ับกระแสเง็ินสดของสหกรณ์ให็ บ็ันท็ึกรายการในว็ันท็ี่เก็ิดเหต็ุน็ั้น็
สำหร็ับเหต็ุอ็ื่นท็ี่ไม็ เก็ี่ยวก็ับกระแสเง็ินสด็ให็ บ็ันท็ึกรายการในสม็ุดบ็ัญช็ีภายในสามว็ันน็ับแต็ ว็ันท็ี่ม็ีเหต็ุอ็ันจะต็ อง็
บ็ันท็ึกรายการน็ั้น 

การลงรายการบ็ัญช็ีต็ องม็ีเอกสารประกอบการลงบ็ัญช็ีท็ี่สมบ็ูรณ็์โดยครบถ วน 
    * มาตรา 66็ ให สหกรณ์จัดท างบการเงินประจ าปีทุกรอบปีทางบัญชีของสหกรณ์ 
 งบการเงินประจ าปีต องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
 งบการเงินประจ าปีนั้นต องท าให แล วเสร จและให ผู สอบบัญชีตรวจสอบแล วน าเสนอเพื่ออนุมัติ
ในที่ประชุมใหญ ของสหกรณ์ภายในหนึ่งร อยห าสิบวันนับแต วันสิ้นปีทางบัญชี 
      * มาตรา 67็ ให สหกรณ์จัดท ารายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์เสนอต อที่ประชุมใหญ 
ในคราวที่เสนองบการเงินประจ าปี็และให ส งส าเนารายงานประจ าปีและงบการเงินประจ าปีไปยังนายทะเบียนสหกรณ์
ภายในสามสิบวันนับแต วันที่มีการประชุม 
                *มาตรา 68็ ให สหกรณ์เก บรักษารายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์และงบการเงิน
ประจ าปี็พร อมทั้งข อบังคับและกฎหมายว าด วยสหกรณ์ไว ที่ส านักงานของสหกรณ์็เพ่ือให สมาชิกขอตรวจดูได  

 

 
 

                      * มาตรา็66็มาตรา็67็และมาตรา็68  แก ไขโดยมาตรา็20็แห งพระราชบัญญัติสหกรณ์็(ฉบับที่็3) พ.ศ.็2562  
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ส ่วนท ี่ ๔ 
การสอบบัญช ี

 

     * มาตรา 69็ ให กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นผู สอบบัญชีของสหกรณ์็ในการนี้็กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
อาจแต งตั้งผู สอบบัญชีรับอนุญาต็หรือบุคคลอ่ืนเป็นผู สอบบัญชีของสหกรณ์็ตามขนาดของสหกรณ์ก ได ็ทั้งนี้็
ตามระเบียบที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด 
 การสอบบัญชีนั้น็ให ปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีและตามระเบียบที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด 
 

ส ่วนท ี่ ๕ 
การเล ิกสหกรณ์ 

 

 มาตรา ๗๐  สหกรณ็์ย็ อมเล็ิกด็ วยเหต็ุหน็ึ่งเหต็ุใด็ด็ังต็ อไปน็ี้ 
 (๑)็็ม็ีเหต็ุตามท็ี่กำหนดในข็ อบ็ังค็ับ 

(๒)็็สหกรณ็์ม็ีจำนวนสมาช็ิกน็ อยกว็ าส็ิบคน 
 (๓)็็ท็ี่ประช็ุมใหญ ลงมต็ิให็ เล็ิก 
 (๔)็็ล็ มละลาย 
 (๕)็็นายทะเบ็ียนสหกรณ็์ส็ั่งให็ เลิกตามมาตรา็๗๑  

 ให สหกรณ์ที่เลิกตาม็(๑)็(๒)็(๓)็หรือ็(๔)็แจ งให นายทะเบียนสหกรณ์ทราบภายในสิบห าวันนับแต 
วันที่เลิก 
 ให็ นายทะเบ็ียนสหกรณ็์ป็ิดประกาศการเล็ิกสหกรณ็์ไว็ ท็ี่สำน็ักงานของสหกรณ็์็ท็ี่ทำการสหกรณ็์อำเภอ
หรือหน็ วยส งเสร็ิมสหกรณ็์็และที่ว็ าการอำเภอหร็ือส าน็ักงานเขตแห็ งท องที่ที่สหกรณ์นั้นตั้งอยู  

มาตรา ๗๑ นายทะเบ็ียนสหกรณ็์มอีำนาจสั่งเลิกสหกรณไ์ด็ เมือ่ปรากฏว็ า 
 (๑)็็สหกรณ์ไม เริ่มดำเน็ินก็ิจการภายในหน็ึ่งป็ีน็ับแต็ ว็ันท็ี่จดทะเบ็ียนหร็ือหย็ุดดำเน็ินก็ิจการต็ิดต็ อก็ัน
เป็ นเวลาสองป็ีน็ับแต็ ว็ันท็ี่หย็ุดดำเน็ินก็ิจการ 
             ** (๒)็็สหกรณไ์ม ส งส าเนารายงานประจำป็ีและงบการเงินประจ าปีต็ อนายทะเบ็ียนสหกรณ็์เป็ นเวลาสามป็ี
ต็ิดต็ อก็ัน 

(๓)็็สหกรณ็์ไม็ อาจดำเน็ินก็ิจการให็ เป็ นผลด็ี็หร็ือการดำเน็ินก็ิจการของสหกรณ็์ก อให็ เก็ิดความเส็ียหาย
แก็ สหกรณ์็ หร็ือประโยชน็์ส็ วนรวม 

          *** มาตรา ๗๒ (ยกเลิก) 

มาตรา ๗๓  เม็ื่อสหกรณ์ใดเล็ิกไปด็ วยเหต็ุหน็ึ่งเหต็ุใดตามท็ี่ระบ็ุไว็ ในมาตรา็๗๐็ให็ จัดการชำระบ็ัญช็ี็
ตามบทบ็ัญญ็ัติในหมวด็๔็ว็ าด็ วยการชำระบ็ัญช็ี 

 

หมวด ๔ 
การชำระบญัช ี

 

 มาตรา ๗๔  การช าระบัญชีสหกรณ์ท่ีล มละลายนั้น็ให เป็นไปตามกฎหมายว าด วยล มละลาย 
 

 

  * ส วนที่ ็4็การสอบบัญชี ็มาตรา็69็แก ไข โดยมาตรา็21็แห็ งพระราชบ็ัญญ็ัต็ิสหกรณ์็(ฉบ็ับท็ี่็3) พ.ศ. 2562 
                     ** มาตรา็71 (2)  แก ไขโดยมาตรา็22็แห็ งพระราชบ็ัญญ็ัต็ิสหกรณ์็(ฉบ็ับท็ี่็3) พ.ศ. 2562  
                    *** มาตรา็72็็ยกเลิก โดยมาตรา็23็แห็ งพระราชบ็ัญญ็ัต็ิสหกรณ์็(ฉบ็ับท็ี่็3) พ.ศ. 2562 
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                *มาตรา 75็ การช าระบัญชีสหกรณ์ท่ีเลิกเพราะเหตุอ่ืนนอกจากล มละลาย็ให ที่ประชุมใหญ ตั้งผู ช าระบัญชี
โดยได รับความเห นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ข้ึนท าการช าระบัญชีสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต วันที่เลิกสหกรณ์็
หรือนับแต วันที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีค าสั่งให ยกอุทธรณ์็แล วแต กรณี 
 ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ ไม เลือกตั้งผู ช าระบัญชีภายในก าหนดเวลาดังกล าว็หรือนายทะเบียนสหกรณ์็
ไม ให ความเห นชอบในการเลือกตั้งผู ช าระบัญชี็ให นายทะเบียนสหกรณ์ตั้งผู ช าระบัญชีขึ้นท าการช าระบัญชี
สหกรณ์ได  
 เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์เห นสมควรหรือเมื่อสมาชิกมีจ านวนไม น อยกว าสองในสามของสมาชิกท้ังหมด
ร องขอต อนายทะเบียนสหกรณ์็นายทะเบียนสหกรณ์จะแต งตั้งผู ช าระบัญชีคนใหม แทนผู ช าระบัญชีซึ่งได รับ็
เลือกตั้งหรือซึ่งได ตั้งไว ก ได  
 ให นายทะเบียนสหกรณ์จดทะเบียนผู ช าระบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์ให ความเห นชอบตามวรรคหนึ่ง็
หรือผู ช าระบัญชีซึ่งได รับแต งตั้งตามวรรคสองหรือวรรคสาม็และให ปิดประกาศชื่อผู ช าระบัญชีไว ที่ส านักงานของ
สหกรณ์นั้น็ส านักงานสหกรณ์อ าเภอหรือหน วยส งเสริมสหกรณ์็และที่ว าการอ าเภอหรือส านักงานเขตแห งท องที่็
ที่สหกรณ์นั้นตั้งอยู ภายในสิบสี่วันนับแต วันที่จดทะเบียนผู ช าระบัญชี 
 ผู ช าระบัญชีอาจได รับค าตอบแทนตามท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

มาตรา ๗๖  สหกรณ็์น็ั้นแม จะได็ เล็ิกไปแล วก็ ให็ พ็ึงถ็ือว็ าย็ังคงดำรงอย็ู ตราบเท็ าเวลาท็ี่จำเป็ นเพ็ื่อการ็
ชำระบ็ัญช็ี 

 มาตรา ๗๗  ให็ ผ็ู ชำระบ็ัญช็ีม็ีหน็ าท็ี่ชำระสะสางก็ิจการของสหกรณ็์็จ็ัดการชำระหน็ี้และจำหน็ าย
ทร็ัพย็์ส็ินของสหกรณ็์น็ั้นให็ เสร็ จไป 

มาตรา ๗๘   เม็ื่อสหกรณ็์เล็ิก็็ ให็ คณะกรรมการดำเน็ินการสหกรณ็์และเจ็ าหน็ าท็ี่ของสหกรณ็์ม็ีหน็ าท็ี่
จ็ัดการร็ักษาทร็ัพย็์ส็ินท็ั้งหมดของสหกรณ็์ไว็ จนกว็ าผ็ู ชำระบ็ัญช็ีจะเร็ียกให็ ส็ งมอบ 

ผู ชำระบัญช็ีจะเร็ียกให คณะกรรมการดำเน็ินการสหกรณ็์หรือเจ็ าหน าที่ของสหกรณ์ส งมอบทรัพย์สินตาม
วรรคหนึ่งพร็ อมด็ วยสม็ุดบ็ัญช็ี็เอกสาร็และส็ิ่งอ็ื่นเม็ื่อใดก็ ได็  

 มาตรา ๗๙  ภายในสามส็ิบว็ันน็ับแต็ ว็ันท็ี่นายทะเบ็ียนสหกรณ็์จดทะเบ็ียนผ็ู ชำระบ็ัญช็ี็ ให็ ผ็ู ชำระบ็ัญช็ี็
ประกาศโฆษณาทางหน็ังส็ือพ็ิมพ็์รายว็ันอย็ างน็ อยสองว็ันต็ิดต็ อก็ัน็หร็ือประกาศโฆษณาทางอ็ื่นว็ าสหกรณ็์ได็ เล็ิก็
และแจ็ งเป็ นหน็ังส็ือไปย็ังเจ็ าหน็ี้ท็ุกคน็ซ็ึ่งม็ีช็ื่อปรากฏในสม็ุดบ็ัญช็ี็ เอกสารของสหกรณ์็หร็ือปรากฏจากทางอ็ื่น
เพ็ื่อให ทราบว็ าสหกรณ์นั้นเลิก็และให็ เจ็ าหน็ี้ย็่ืนคำทวงหน็ี้แก็ ผ็ู ชำระบ็ัญช็ี 

 **มาตรา 80็ ผู ช าระบัญชีต องท างบการเงินของสหกรณ์็ณ็วันที่เลิกสหกรณ์โดยไม ชักช า ็และให  
นายทะเบียนสหกรณ์ตั้งผู สอบบัญชีเพ่ือตรวจสอบงบการเงินนั้น 
 เมื่อผู สอบบัญชีแสดงความเห นต องบการเงินแล ว็ให ผู ช าระบัญชีเสนองบการเงินต อที่ประชุมใหญ เพ่ือ
อนุมัติ็แล วเสนองบการเงินนั้นต อนายทะเบียนสหกรณ์ 
 ในกรณีที่การประชุมใหญ ไม ครบองค์ประชุม็ให ผู ช าระบัญชีเสนองบการเงินต อนายทะเบียนสหกรณ์
เพ่ืออนุมัติ 

 มาตรา ๘๑  ผู ช าระบ็ัญช็ีม็ีอำนาจหน็ าท็ี่็ด็ังต็ อไปน็ี้ 
(๑)็็ด าเนินกิจการของสหกรณเ์ท าที่จ าเป็นเพ่ือระวังรักษาผลประโยชน์ของสหกรณใ์นระหว างที่ยังช าระบัญชี

ไม็ เสร็ จ 
(๒)็็ดำเน็ินก็ิจการของสหกรณ็์เท าท็ี่จำเป็ นเพ็ื่อชำระสะสางก็ิจการให็ เสร็ จไปด็ วยด็ี 
(๓)็็เร็ียกประช็ุมใหญ  
  

 

 *็มาตรา็75็วรรคหนึ่ ง ็ แก ไขโดยมาตรา็24็แห็ งพระราชบ็ัญญ็ัต็ิสหกรณ์็(ฉบ็ับท็ี่็3) พ.ศ. 2562 
                    ** มาตรา็80็แก ไขโดยมาตรา็25็แห็ งพระราชบ็ัญญ็ัต็ิสหกรณ์็(ฉบ็ับท็ี่็3) พ.ศ. 2562   
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(๔)็็ดำเน็ินการท็ั้งปวงเก็ี่ยวก็ับคด็ีแพ็ งหร็ือคด็ีอาญา็และประน็ีประนอมยอมความในเร็ื่องใด็ๆ็ในนาม็
ของสหกรณ็์ 

(๕)็็จำหน็ ายทร็ัพย็์ส็ินของสหกรณ์ 
(๖)็็เรียกให สมาชิกหรือทายาทของสมาชิกผู ตายช าระค าหุ นที่ยังช าระไม ครบมูลค าของหุ นทั้งหมด 
(๗)็็ร็ องขอต็ อศาลเพ็ื่อส็ั่งให็ สหกรณ็์ล็ มละลายในกรณ็ีท็ี่เง็ินค็ าห็ุ นหร็ือเง็ินลงท็ุนได็ ใช็ เสร็ จแล็ ว็แต็ 

ทร็ัพย็์ส็ินก็ ย็ังไม็ เพ็ียงพอแก็ การช าระหน็ี้ส็ิน 
(๘)็็ดำเน็ินการอย็ างอ็ื่นเท็ าท็ี่จำเป็ นเพ็ื่อให็ การชำระบ็ัญช็ีเสร็ จส็ิ้น 

มาตรา ๘๒  ข็ อจำก็ัดอำนาจของผ็ู ชำระบ็ัญช็ีอย็ างใด็ ๆ็ห็ ามม็ิให็ ยกข็ึ้นเป็ นข็ อต็ อส็ู บ็ุคคลภายนอก็
ผ็ู กระทำการโดยส็ุจร็ิต 

มาตรา ๘๓  ค็ าธรรมเน็ียม็็ ค็ าภาระต็ิดพ็ัน็็ และค็ าใช็ จ ายท็ี่ต็ องเส็ียตามสมควรในการชำระบ็ัญช็ีน็ั้น็
ผ็ู ชำระบ็ัญช็ีต็ องจ็ัดการชำระก็ อนหน็ี้รายอ็ื่น 

มาตรา ๘๔  ถ็ าเจ็ าหน็ี้คนใดม็ิได็ ทวงถามให็ ชำระหน็ี้็ ผ็ู ชำระบ็ัญช็ีต็ องวางเง็ินสำหร็ับจำนวนหน็ี้นั้นไว็ ็
ต็ อนายทะเบ็ียนสหกรณ็์เพ็ื่อประโยชน็์แก็ เจ็ าหน็ี้็ และให็ ผ็ู ชำระบ็ัญช็ีม็ีหน็ังส็ือแจ็ งการท็ี่ได็ วางเง็ินไปย็ังเจ็ าหน็ี้็
โดยไม็ ช็ักช็ า 

ถ็ าเจ็ าหน็ี้ไม็ ร็ับเง็ินไปจนพ็ นกำหนดสองป็ีน็ับแต็ ว็ันท็ี่ผ็ู ชำระบ็ัญช็ีวางเง็ินไว็ ต็ อนายทะเบ็ียนสหกรณ็์็
เจ าหนี้ย อมหมดสิทธิในเงินจ านวนนั้น็และให นายทะเบียนสหกรณ์จัดส งเป็นรายได ของสันนิบาตสหกรณ์แห ง
ประเทศไทยให็ เสร็ จภายในเวลาอ็ันสมควร 

มาตรา ๘๕  ให ผู ช าระบัญชีเสนอรายงานต อนายทะเบียนสหกรณ์ทุกระยะหกเดือนว าได จัดการไป 
อย างใดบ างและแสดงให็ เห็ นความเป็ นไปของบ็ัญช็ีท็ี่ชำระอย็ู น็ั้น็ รายงานด็ังกล็ าวน็ี้ให็ ทำตามแบบท็ี่นายทะเบ็ียน
สหกรณ็์กำหนด 

รายงานตามวรรคหน็ึ่งให็ สมาช็ิก็ทายาทของสมาช็ิกผ็ู ตาย็และเจ็ าหน็ี้ท็ั้งหลายของสหกรณ็์ตรวจด็ูได็ ็
โดยไม็ ต็ องเส็ียค็ าธรรมเน็ียม 

ถ็ าปรากฏข็ อบกพร็ องในการชำระบ็ัญช็ี็็ นายทะเบ็ียนสหกรณ็์ม็ีอำนาจส็ั่งให็ ผ็ู ชำระบ็ัญชีแก็ ไขข็ อบกพร อง็
และรายงานต็ อนายทะเบ็ียนสหกรณ็์ภายในเวลาท็ี่กำหนด 

มาตรา ๘๖  เมื่อได ช าระหนี้ของสหกรณ์แล ว็ถ ามีทรัพย์สินเหลืออยู เท าใดให ผู ช าระบัญชีจ ายตามล าดับ็
ด็ังต็ อไปน็ี้ 

(๑)็็จ็ ายค็ืนเง็ินค็ าห็ุ นให็ แก สมาช็ิกไม็ เก็ินม็ูลค็ าห็ุ นท็ี่ชำระแล็ ว 
(๒)็็จ ายเป็นเงินปันผลตามหุ นที่ช าระแล วแต ต องไม เกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดตาม

ความเห นชอบของคณะกรรมการพ็ัฒนาการสหกรณ็์แห็ งชาต็ิสำหร็ับสหกรณ์แต็ ละประเภท 
(๓)็็จ็ ายเป็ นเง็ินเฉล็ี่ยค็ืนให แก็ สมาช็ิกตามส็ วนธ็ุรก็ิจท็ี่สมาช็ิกได็ ทำไว็ ก็ับสหกรณ็์ในระหว็ างป็ีตามท็ี่็

กำหนดในข็ อบ็ังค็ับ 
ถ็ าย็ังม็ีทรัพย็์สินเหลืออย็ู อ็ีก็ ให็ ผ็ู ชำระบัญช็ีโอนให แก สหกรณ็์อ็ื่น็หร็ือส็ันน็ิบาตสหกรณ์แห็ งประเทศไทย

ตามมต็ิของที่ประช็ุมใหญ ็หรือด็ วยความเห็ นชอบของนายทะเบ็ียนสหกรณ็์็ในกรณีที่ไม อาจเรียกประช็ุมใหญ ได็ 
ภายในสามเด็ือนน็ับแต็ ว็ันท็ี่ชำระบ็ัญช็ีเสร็ จ  

มาตรา ๘๗  เม็ื่อได็ ชำระบ็ัญช็ีก็ิจการของสหกรณ็์เสร จแล็ ว็ ให็ ผ็ู ชำระบ็ัญช็ีทำรายงานการชำระบ็ัญช็ี็
พร อมทั้งรายการย อของบัญชีที่ช าระนั้น็แสดงว าได ด าเนินการช าระบัญชีและจัดการทรัพย์สินของสหกรณ์
ไปอย็ างใด็รวมท็ั้งค็ าใช็ จ็ ายในการช าระบ็ัญช็ีและจ านวนทร็ัพย็์ส็ินท็ี่จ็ ายตามมาตรา็๘๖็เสนอต็ อผ็ู สอบบ็ัญช็ี 

 
 
 



~็18็~  

เม็ื่อผ็ู สอบบ็ัญช็ีตรวจสอบและร็ับรองบ็ัญช็ีท็ี่ชำระน็ั้นแล็ ว็ ให็ ผ็ู ช าระบ็ัญช็ีเสนอต็ อนายทะเบ็ียนสหกรณ์
ภายในสามส็ิบว็ันน็ับแต็ ว็ันท็ี่ผู สอบบัญช็ีรับรองบ็ัญช็ีที่ชำระน็ั้นเมื่อนายทะเบ็ียนสหกรณ์เห็ นชอบด็ วยแล็ วให ถือว า
เป็ นท็ี่ส็ุดแห็ งการช าระบ็ัญช็ี็และให็ นายทะเบ็ียนสหกรณ์ถอนช็ื่อสหกรณ็์ออกจากทะเบ็ียน 

มาตรา ๘๘  เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์ให ความเห นชอบในการช าระบัญชีตามมาตรา็๘๗็แล ว็ให ผู ช าระบัญชี
มอบบรรดาสม็ุดบ็ัญช็ีและเอกสารท็ั้งหลายของสหกรณ็์ท็ี่ได็ ชำระบ็ัญช็ีเสร็ จแล็ วน็ั้นแก็ นายทะเบ็ียนสหกรณ์็ ภายใน
สามส็ิบว็ันน็ับแต็ ว็ันท็ี่นายทะเบ็ียนสหกรณ็์ให็ ความเห็ นชอบ 

ให็ นายทะเบ็ียนสหกรณ็์ร็ักษาสม็ุดบ็ัญช็ีและเอกสารเหล็ าน็ี้ไว็ อ็ีกสองป็ีน็ับแต็ ว็ันท็ี่ถอนช็ื่อสหกรณ็์น็ั้น็
ออกจากทะเบ็ียน 

สมุดบ็ัญช็ีและเอกสารตามวรรคหน็ึ่ง็ให ผู มีส วนได็ เส็ียตรวจด็ูได็ โดยไม็ ต็ องเส็ียค็ าธรรมเน็ียม 

มาตรา ๘๙  ในคด็ีฟ็ องเร็ียกหน็ี้สินที่สหกรณ์็ สมาช็ิก็ หรือผู ชำระบ็ัญช็ีเป็ นลูกหนี้อยู ในฐานะเช นนั้น
ห็ ามม็ิให็ ฟ็ องเม็่ือพ็ นกำหนดสองป็ีน็ับแต็ ว็ันท็ี่นายทะเบ็ียนสหกรณ็์ถอนช็ื่อสหกรณ็์ออกจากทะเบ็ียน 
 

* หมวด 4/1 
การด าเนินงานและการก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 

 
มาตรา 89/1็ เว นแต จะได บัญญัติไว เป็นการเฉพาะในหมวดนี้็ให การด าเนินงานและการก ากับดูแล

สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นไปตามบทบัญญัติในหมวดอื่นด วย 

มาตรา 89/2็ การด าเนินงานและการก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ในเรื่องดังต อไปนี้็ให เป็นไปตามหลักเกณฑ์็วิธีการ็และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง็ทั้งนี้็อาจก าหนดให 
แตกต างกันไปตามขนาดของสหกรณ์ก ได  

(1)็การก าหนดขนาดของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
(2)็การก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต องห ามอ่ืนของกรรมการด าเนินการสหกรณ์็และผู จัดการ 
(3)็การก าหนดอ านาจหน าที่ของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
(4)็การให กู และการให สินเชื่อ 
(5)็การรับฝากเงิน็การก อหนี้็และการสร างภาระผูกพัน็ซึ่งรวมถึงการกู ยืมเงินหรือการค้ าประกัน 
(6)็การด ารงเงินกองทุน 
(7)็การบริหารสินทรัพย์และการด ารงสินทรัพย์สภาพคล อง 
(8)็การฝากเงินหรือการลงทุน 
(9)็การก ากับดูแลด านธรรมาภิบาล 
(10)็การจัดชั้นสินทรัพย์และการกันเงินส ารอง 
(11)็การจัดท าบัญชี็การจัดท าและการเปิดเผยงบการเงิน็การสอบบัญชี็และการแต งตั้งผู สอบบัญชี 
(12)็การจัดเก บและรายงานข อมูล  
(13)็เรื่องอ่ืน็ๆ็ที่จ าเป็นต อการด าเนินงานและการก ากับดูแล 
ในการออกกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง็ให กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือร วมกับกระทรวงการคลัง

และธนาคารแห งประเทศไทย 

มาตรา 89/3็ ในกรณีที่นายทะเบียนสหกรณ์เห นว าคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์็กรรมการ็
หรือผู จัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์หรือสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนใดฝุายฝืนหรือไม ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออก
ตามความในมาตรา็89/2็ให นายทะเบียนสหกรณ์มีอ านาจสั่งให แก ไขข อบกพร องหรือระงับการด าเนินการนั้นได  

                           * หมวด็4/1็การด าเนินงานและการก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน็มาตรา็89/1็ถึง็มาตรา็89/4็
เพ่ิมเติมโดยมาตรา็26็แห็ งพระราชบ็ัญญ็ัต็ิสหกรณ์็(ฉบ็ับท็ี่็3) พ.ศ. 2562  
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ในกรณีที่นายทะเบียนสหกรณ์เห นว าการกระท าตามวรรคหนึ่งอาจก อให เกิดความเสียหายอย างร ายแรง
ต อสหกรณ์หรือสมาชิก็ให นายทะเบียนสหกรณ์มีอ านาจสั่งให คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์็กรรมการ็หรือ
ผู จัดการนั้น็พ นจากต าแหน ง็หรือสั่งให เลิกสหกรณ์ดังกล าวได ็แล วแต กรณี็และให น าความในมาตรา็24็
มาตรา็25็และมาตรา็73็มาใช บังคับโดยอนุโลม 
 

มาตรา 89/4็ เพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนให มี
คณะกรรมการคณะหนึ่ง็เรียกว า็“คณะกรรมการที่ปรึกษาการก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน”็
ประกอบด วย็ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งได รับมอบหมาย็เป็น
ประธานกรรมการ็ผู แทนกระทรวงการคลัง็ผู แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์็ผู แทนธนาคารแห งประเทศไทย็และผู แทน
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์็เป็นกรรมการ 

ให อธิบดีกรมส งเสริมสหกรณ์แต งตั้งข าราชการในสังกัดกรมส งเสริมสหกรณ์เป็นเลขานุการและ
ผู ช วยเลขานุการ 

 ให คณะกรรมการที่ปรึกษาการก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมีอ านาจหน าที่
ให ค าปรึกษาแนะน า็เสนอมาตรการปูองกันและแก ไขปัญหา็และเสนอให ปรับปรุงระเบียบหรือค าสั่ง็เกี่ยวกับการ
ก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแก นายทะเบียนสหกรณ์ 

ให น าความในมาตรา็13็มาใช บังคับแก การประชุมของคณะกรรมการที่ปรึกษาการก ากับดูแลสหกรณ์
ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโดยอนุโลม 

 
หมวด ๕  

การควบสหกรณ ์เข ้าก ัน 
 

มาตรา ๙๐ สหกรณ็์ต็ั้งแต สองสหกรณ็์อาจควบเข็ าก็ันเป็ นสหกรณ็์เด็ียวได็ ็ โดยมต็ิแห็ งท็ี่ประช็ุมใหญ ็
ของแต็ ละสหกรณ์็และต็ องได็ ร็ับความเห็ นชอบจากนายทะเบ็ียนสหกรณ็์ 

ในการขอความเห นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ให ส งส าเนารายงานการประชุมใหญ ของสหกรณ์ที่ ็
ลงมต็ิให็ ควบเข็ าก็ันไปด็ วย 

มาตรา ๙๑  เม็ื่อนายทะเบ็ียนสหกรณ็์ให็ ความเห็ นชอบตามมาตรา็๙๐็ แล็ วให็ สหกรณ์แจ็ งเป็ น็
หน็ังส็ือไปย็ังเจ็ าหน็ี้ท็ั้งปวงของสหกรณ็์เพ็ื่อให็ ทราบรายการท็ี่ประสงค็์จะควบสหกรณ็์เข าก็ัน็ และขอให็ เจ็ าหน็ี้ผู มี
ข อคัดค านในการควบสหกรณ์เข ากันนั้น็ส งค าคัดค านไปยังสหกรณ์ภายในหกสิบวันนับแต วันที่ได รับแจ ง 

ถ าไม มีเจ าหนี้คัดค านภายในก าหนดเวลาดังกล าวนั้น็ให ถือว าไม มีค าคัดค าน 
ถ ามีเจ าหนี้คัดค าน็สหกรณ์จะควบเข ากันมิได ็จนกว าจะได ช าระหนี้หรือได ให ประกันเพื่อหนี้รายนั้น 

มาตรา ๙๒  ให คณะกรรมการด าเน็ินการสหกรณ็์ของแต็ ละสหกรณ์ที่ควบเข ากัน็ตั้งผู แทนขึ้นสหกรณ์
ละไม เกินสามคนเพ็ื่อดำเน็ินการจดทะเบ็ียนตามมาตรา็๙๓ 

มาตรา ๙๓  สหกรณ์ท่ีตั้งขึ้นใหม โดยควบเข ากันนั้น็ต องจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ใหม ็โดยยื่นค าขอจดทะเบียน
ต็ อนายทะเบ็ียนสหกรณ็์ตามแบบท็ี่นายทะเบ็ียนสหกรณ็์กำหนด 

ในคำขอจดทะเบ็ียนสหกรณ็์ใหม ็ ต็ องม็ีผ็ู แทนของสหกรณ็์ท็ี่ควบเข็ าก็ันลงลายม็ือช็ื่ออย็ างน็ อยสหกรณ็์
ละสองคนท็ุกสหกรณ็์ 

คำขอจดทะเบ็ียนสหกรณ็์ใหม ็ ต็ องม็ีเอกสารด็ังต็ อไปน็ี้ย็ื่นพร็ อมก็ับค าขอด็ วย 
(๑) หน็ังสือของทุกสหกรณ์ที่ควบเข ากันน็ั้นร็ับรองว็ าได็ แจ็ งไปย็ังเจ็ าหน็ี้ท็ั้งปวงตามมาตรา็๙๑็วรรคหน็ึ่ง

และไม มีเจ าหนี้คัดค านภายในก าหนด็หรือในกรณีท่ีมีเจ าหนี้คัดค านสหกรณ์ได ช าระหนี้็หรือได ให ประกันเพ่ือหนี้รายนั้นแล ว 
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(๒)็ ข็ อบ็ังค็ับของสหกรณ็์ใหม็ ท็ี่ขอจดทะเบ็ียนส็ี่ฉบ็ับ 
(๓)็ ส าเนารายงานการประช็ุมผ็ู แทนของสหกรณ็์ท็ี่ควบเข็ าก็ันหน็ึ่งฉบ็ับ 
เอกสารตาม็(๒)็และ็(๓)็น็ั้น็ผ็ู แทนของสหกรณ็์ต็ องลงลายม็ือช็ื่อร็ับรองสองคน 

มาตรา 94  เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนสหกรณ์ที่ควบเข ากันเป็นสหกรณ์ใหม แล ว็ให 
นายทะเบียนสหกรณ์ถอนชื่อสหกรณ์เดิมที่ได ควบเข ากันนั้นออกจากทะเบียน 

ให ผู แทนของสหกรณ์ที่ควบเข ากันมีอ านาจหน าที่และสิทธิเช นเดียวกับคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์
จนกว าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ตามมาตรา็๔๐ 

มาตรา ๙๕็ สหกรณ์ใหม นี้ย อมได ไปทั้งทรัพย์สิน็หนี้สิน็สิทธิ็และความรับผิดของสหกรณ์เดิมที่ได 
ควบเข ากันนั้นทั้งสิ้น 

 

หมวด ๖  
การแยกสหกรณ์ 

 
มาตรา ๙๖  การแยกสหกรณ็์จะกระทำมิได็ ็ แต็ ถ็ ามีการเปล็ี่ยนแปลงเขตการปกครองท็ องท็ี่็หร็ือแบ็ ง

หน วยงาน็หรือสถานประกอบการ็จะแยกสหกรณ์ก ได หากมีความจ าเป็นหรือมีเหตุให ไม สะดวกแก การ็ด าเนินงาน 
การแยกสหกรณ็์ตามวรรคหน็ึ่งจะกระทำได็ โดยสมาช็ิกของสหกรณ็์น็ั้นจ านวนไม็ น็ อยกว็ าหน็ึ่งในห็ าของ

จำนวนสมาช็ิกท็ั้งหมด็หร็ือไม็ น็ อยกว็ าห็ าร็ อยคนลงลายม็ือช็ื่อท าหนังส็ือร็ องขอแยกสหกรณ็์ต็ อคณะกรรมการ็
ดำเน็ินการสหกรณ็์ 

ให คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เรียกประชุมใหญ ภายในสามสิบวันนับแต วันที่ได รับค าร องขอตาม
วรรคสอง็เพื่อพิจารณาเรื่องการแยกสหกรณ์็ถ าที่ประชุมใหญ ได มีมติเห นชอบให แยกสหกรณ์็ ให พิจารณาแบ งแยก
ทรัพย์สิน็ทุน็ทุนส ารอง็หนี้สิน็สิทธิ็และความรับผิดของสหกรณ์ตามวิธีการที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

การวินิจฉัยชี้ขาดในเรื่องต าง็ๆ็ของที่ประชุมใหญ ตามวรรคสาม็ให ถือเสียงไม น อยกว าสองในสามของ็
จ านวนสมาชิกหรือผู แทนสมาชิกท่ีมาประชุม 

ถ าคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ไม เรียกประชุมใหญ ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสาม็ให นายทะเบียน็
สหกรณ์มีอ านาจเรียกประชุมใหญ ภายในระยะเวลาตามท่ีเห นสมควร 

มาตรา ๙๗  ในกรณีที่ที่ประชุมประชุมใหญ ได มีมติไม เห นชอบให แยกสหกรณ์็ถ าสมาชิกซึ่งลงลายมือชื่อ
ท าหน็ังส็ือร็ องขอแยกสหกรณ็์ตามมาตรา็ ๙๖็ วรรคสอง็ พ็ิจารณาแล็ วไม็ เห็ นด็ วยก็ับมต็ิท็ี่ประช็ุมใหญ็ น็ั้น็ ให 
สมาชิกดังกล าวทุกคนลงลายมือชื่อท าหนังสือถึงนายทะเบียนสหกรณ์ภายในก าหนดเวลาสามสิบวันนับแต วันที่
ที่ประชุมใหญ ลงมติ็เพ่ือให นายทะเบียนสหกรณ์พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดว าสมควรแยกสหกรณ์หรือไม ็และเมื่อ
นายทะเบ็ียนสหกรณ็์ว็ิน็ิจฉ็ัยช็ี้ขาดเป็ นอย็ างไรแล็ วให็ แจ็ งค าว็ิน็ิจฉ็ัยให็ สหกรณ็์ทราบ 

คำว็ิน็ิจฉัยของนายทะเบ็ียนสหกรณ็์ให เป็นที่สุด 

มาตรา ๙๘ เม็ื่อท็ี่ประช็ุมใหญ็ ได็ ม็ีมต็ิเห็ นชอบตามมาตรา็๙๖็หร็ือนายทะเบ็ียนสหกรณ็์ว็ิน็ิจฉ็ัยช็้ีขาด
ให แยกสหกรณ์ตามมาตรา็ ๙๗็ แล ว็ ให สหกรณ์แจ งมติที่ประชุมใหญ ็หร็ือคำว็ิน็ิจฉ็ัยของนายทะเบ็ียนสหกรณ็์
เป็นหนังสือไปยังเจ าหนี้ทั้งปวงของสหกรณ์็เพ่ือให ทราบรายการที่ประสงค์จะแยกสหกรณ์็และให เจ าหนี้ผู มีข อคัดค าน
ในการแยกสหกรณ็์นั้นส็ งค าค็ัดค็ านไปย็ังสหกรณ็์ภายในหกส็ิบว็ันน็ับแต็ ว็ันท็ี่ได็ ร็ับแจ็ ง 

มาตรา ๙๙ สหกรณ์ที่จะจัดตั้งขึ้นใหม โดยการแยกจากสหกรณ์เดิมนั้นให น าบทบัญญัติในหมวด็๓ 
ส วนที่็๑็ว าด วยการจดทะเบียนสหกรณ์มาใช บังคับโดยอนุโลม็ 
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ค าขอจดทะเบ็ียนสหกรณ็์ใหม ็ ต็ องย็ื่นพร็ อมเอกสาร็ด็ังต็ อไปน็ี้ 
(๑) สำเนาหน็ังสือร องขอแยกสหกรณ็์็ และส าเนารายงานการประช็ุมใหญ ที่ได มีมติเห นชอบให แยก

สหกรณ์ตามมาตรา็96็วรรคสี่็ หรือสำเนาหน็ังสือนายทะเบ็ียนสหกรณ็์ซึ่งว็ิน็ิจฉัยชี้ขาดให แยกสหกรณ์มาตรา็
๙๗็แล วแต็ กรณ ี
 (๒) ส าเนาหน็ังส็ือของสหกรณ็์ทุกฉบ็ับท็ี่แจ็ งไปย็ังเจ็ าหน็ี้ท็ั้งปวงของสหกรณ็์ตามมาตรา็๙๘ 
 (๓) หน็ังส็ือของสหกรณ็์ท็ี่ร็ับรองว็ าไม็ ม็ีเจ็ าหน็ี้ค็ัดค็ านภายในกำหนดหร็ือสำเนาค าค็ัดค็ านของเจ็ าหน็ี้็
พร็ อมท็ั้งหล็ักฐานท็ี่แสดงว็ าสหกรณ็์ได็ ช าระหน็้ีหร็ือได็ ให็ ประก็ันเพ็ื่อหน็ี้รายน็ั้นแล็ ว 

 มาตรา ๑๐๐ บรรดาทรัพย์สิน็ทุน็ทุนส ารอง็หนี้สิน็สิทธิ็และความรับผิดของสหกรณ์เดิมที่ที่ประชุมใหญ 
ได็ ม็ีมต็ิให็ แบ็ งแยกตามมาตรา็ ๙๖็ หร็ือนายทะเบ็ียนสหกรณ็์ได็ ม็ีคำว็ิน็ิจฉ็ัยช็ี้ขาดให็ แบ็ งแยกตามมาตรา็๙๗็
แล วแต็ กรณี็ ย็ อมโอนไปให็ แก็ สหกรณ็์ใหม็ ต็ั้งแต็ ว็ันท็ี่นายทะเบ็ียนสหกรณ็์รับจดทะเบ็ียน 

 

หมวด ๗ 
ช ุมน ุมสหกรณ์ 

 
มาตรา 101็็ สหกรณ์ตั้งแต ห าสหกรณ์ขึ้นไปที่ประสงค์จะร วมกันด าเนินกิจการเพ่ือให เกิดประโยชน์

ตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ท่ีเข าร วมกันนั้น็อาจรวมกันจัดตั้งเป็นชุมนุมสหกรณ์ได  
                * ชุมนุมสหกรณ์ใดจะมีฐานะเป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศ็จะต องตั้งขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ืออ านวยประโยชน์แก บรรดาสหกรณ์ในภูมิภาคหรือทั่วประเทศที่เป็นสหกรณ์ประเภทเดียวกันหรือ
ต างประเภทกัน็เพ่ือประกอบธุรกิจของสหกรณ์็ทั้งนี้็ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห งชาติก าหนด 

มาตรา ๑๐๒  การจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์จะกระท าได ต อเมื่อที่ประชุมใหญ ของสหกรณ์แต ละสหกรณ์ได มี
มติให เข าร วมในการจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์นั้นได  

มาตรา ๑๐๓ ในการด าเน็ินการจ็ัดต็ั้งช็ุมน็ุมสหกรณ์็ ให็ คณะกรรมการด าเน็ินการของแต็ ละสหกรณ์็
ตั้งผู แทนขึ้นสหกรณ์ละหนึ่งคน็ประกอบเป็นคณะผู จัดตั้งชุมนุมสหกรณ์เพ่ือด าเนินการจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์ 

การจัดตั้งและการจดทะเบียนชุมนุมสหกรณใ์ห น าบทบัญญัติในหมวด็๓็ว าด วยสหกรณม์าใช บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๐๔  การขอจดทะเบียนชุมนุมสหกรณ์นั้น ใ็ห คณะผู จัดตั้งชุมนุมสหกรณ์อย างน อยห าคน็ลงลายมือชื่อ
ยื่นค าขอต อนายทะเบียนสหกรณ์ 

มาตรา 105็็ ให ชุมนุมสหกรณ์ท่ีได จดทะเบียนแล วเป็นนิติบุคคลและเป็นสหกรณ์ตามพระราชบัญญัตินี้ 
เพ่ือให เป็นไปตามวัตถุประสงค์ให ชุมนุมสหกรณ์มีอ านาจกระท าการได ตามมาตรา็46็และตามที่ก าหนดไว 

ในกฎกระทรวง 
**ให น าความในหมวด็3็หมวด็4็หมวด็4/1็หมวด็5็และหมวด็6็มาใช บังคับกับชุมนุมสหกรณ์โดย

อนุโลม 
 ***มาตรา 105/1็เพ่ือส งเสริมระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์็ให ชุมนุมสหกรณ์

ระดับประเทศมีอ านาจร วมกับสหกรณ์สมาชิกของตนจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์และ
ครอบครัวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

 

                  *มาตรา็101็วรรคสอง็็แก ไขโดยมาตรา็27็็แห็ งพระราชบ็ัญญ็ัต็ิสหกรณ์็(ฉบ็ับท็ี่็3) พ.ศ. 2562  
                 **มาตรา็105็วรรคสาม็ เพ่ิมเตมิโดยมาตรา็28็็แห็ งพระราชบ็ัญญ็ัต็ิสหกรณ์็(ฉบ็ับท็ี่็3) พ.ศ. 2562  
               *** มาตรา็105/1็เพ่ิมเติมโดยมาตรา็29็็แห็ งพระราชบ็ัญญ็ัต็ิสหกรณ์็(ฉบ็ับท็ี่็3) พ.ศ. 2562  



 
~็22็~ 

  

มาตรา ๑๐๖ การประชุมใหญ ชุมนุมสหกรณ์ให ประกอบด วยผู แทนสหกรณ์ที่เป็นสมาชิกของชุมนุม
สหกรณ์็ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการของแต ละสหกรณ์เลือกตั้งขึ้นสหกรณ์ละหนึ่งคน็ตามที่ก าหนดในข อบังคับ
ของชุมนุมสหกรณ์็ในการประชุมต องมีผู แทนสหกรณ์มาประชุมไม น อยกว ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู แทนสหกรณ์
ทั้งหมดหรือไม น อยกว าหนึ่งร อยคน็แล วแต กรณี็จึงจะเป็นองค์ประชุม 

 
 
 
 
 
 

 ผู แทนสหกรณ์คนหนึ่งให มีเสียงในการลงคะแนนหนึ่งเสียง็หรือจะให มีเสียงเพ่ิมขึ้นตามระบบสัดส วน
ตามท่ีก าหนดในข อบังคับของชุมนุมสหกรณ์นั้นก ได  

 มาตรา ๑๐๗ ในการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเน็ินการช็ุมน็ุมสหกรณ์็ให ที่ประช็ุมใหญ็ ช็ุมน็ุมสหกรณ์็
เลือกตั้งจากผู แทนสหกรณ์ที่เป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์เป็นกรรมการ็ตามจ านวนหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด
ในข็ อบ็ังค็ับของช็ุมน็ุมสหกรณ ์

 

หมวด ๘ 

ส ันน ิบาตสหกรณ ์แห ่งประเทศไทย 
 

 มาตรา ๑๐๘ ให มี็“สันนิบาตสหกรณ์แห งประเทศไทย” ประกอบด วยสมาชิกที่เป็นสหกรณ์็มีวัตถุประสงค์
เพ็ื่อส็ งเสร็ิมก็ิจการสหกรณ็์ทุกประเภทท็ั่วราชอาณาจ็ักร็ ให็ ม็ีความเจร็ิญก็ าวหน็ าอ็ันม็ิใช็ เป็ นการหาผลกำไร็หร็ือ
รายได็ มาแบ็ งป็ันก็ัน 

 มาตรา ๑๐๙ ให็ ส็ันน็ิบาตสหกรณ็์แห็ งประเทศไทยเป็ นน็ิต็ิบ็ุคคล็  
สันนิบาตสหกรณ์แห งประเทศไทยมีส านักงานใหญ ในกรุงเทพมหานคร็และจะตั้งส านักงานสาขาขึ้น็ณ็

ที่อ่ืนใดก ได  

 มาตรา ๑๑๐ ส็ันน็ิบาตสหกรณ็์แห็ งประเทศไทย็ม็ีอำนาจกระท าการต็ าง็ๆ็ภายในขอบว็ัตถ็ุประสงค็์็
ตามท็ี่ระบ็ุไว็ ในมาตรา็๑๐๘็และอำนาจเช็ นว็ าน็ี้ให็ รวมถ็ึง 

 (๑)็ ส็ งเสร็ิมและเผยแพร็ ก็ิจการสหกรณ็์็ ตลอดจนท าการว็ิจ็ัยและรวบรวมสถ็ิต็ิเก็ี่ยวก็ับก็ิจการสหกรณ็์ 
 (๒)็ แนะนำช็ วยเหล็ือทางว็ิชาการแก็ สหกรณ์็ และอ านวยความสะดวกในการต็ิดต็ อประสานงาน็

ระหว็ างสหกรณ็์ก็ับส็ วนราชการหร็ือบ็ุคคลอ็ื่น 
 (๓)็ ให็ การศ็ึกษาฝึกอบรมว็ิชาการเก็ี่ยวก็ับก็ิจการของสหกรณ็์ 
 (๔)็ ส็ งเสร็ิมสัมพ็ันธภาพระหว็ างสหกรณ์็ท็ั้งภายในประเทศและต็ างประเทศ็หร็ือส็ันน็ิบาตสหกรณ็์็

ของต็ างประเทศ็หร็ือองค็์การต็ างประเทศ็หร็ือองค็์การระหว็ างประเทศท็ี่ม็ีว็ัตถ็ุประสงค็์ท านองเด็ียวก็ัน 
 (๕)็ ซ็ื้อ็จ็ัดหา็จ าหน็ าย็ถ็ือกรรมส็ิทธ็ิ์็ครอบครอง็หร็ือทำน็ิต็ิกรรมเก็ี่ยวก็ับทร็ัพย็์ส็ินใด็ๆ 
 (๖)็ ส็ งเสร็ิมธ็ุรก็ิจการค็ า็อ็ุตสาหกรรม็หร็ือบร็ิการของสหกรณ็์ 
 (๗)็ สน็ับสน็ุนและช็ วยเหล็ือสหกรณ็์เพ็ื่อแก็ ไขอ็ุปสรรคข็ อข็ัดข็ องท็ี่เก็ี่ยวก็ับก็ิจการของสหกรณ์็ซ็ึ่งเป็ น็

การกระทำเพ็ื่อประโยชน็์ส็ วนรวม 
 (๘) เป็ นต็ัวแทนของสหกรณ์็ เพ็ื่อร็ักษาผลประโยชน็์อ็ันพ็ึงม็ีพ็ึงได็ จากการสน็ับสนนของร็ัฐ็ องค็์การ็

ระหว็ างประเทศ็หร็ือภาคเอกชนอ็ื่น 
 (๙)็ ร็ วมม็ือก็ับร็ัฐบาลในการส็ งเสร็ิมสหกรณ์็ เพ็ื่อให็ เก็ิดประโยชน็์แก็ บรรดาสหกรณ็์อย็ างแท็ จร็ิง 
 (๑๐) ็ด าเน็ินการอ็ื่นเพ็ื่อให็ เป็ นไปตามว็ัตถ็ุประสงค์็หร็ือตามท็ี่คณะกรรมการพ็ัฒนาการสหกรณ์็

แห็ งชาต็ิมอบหมาย 
 
 



 
~็23็~ 

  

 มาตรา ๑๑๑ ส็ันน็ิบาตสหกรณ็์แห็ งประเทศไทยอาจม็ีรายได็ ็ด็ังต็ อไปน็ี้ 
 (๑)็็ค็ าบำร็ุงส็ันน็ิบาตสหกรณ็์แห งประเทศไทย 
 (๒)็็เง็ินอ็ุดหน็ุนจากร็ัฐบาล 
 (๓)็็ดอกผลท็ี่เก็ิดจากท็ุนกลางของสหกรณ็์ไม็ จำก็ัดตามมาตรา็๘ 
 (๔)็็เง็ินหรอืทรพัย็์สินที่มีผู อุทิศให   
 (๕)็็เง็ินหร็ือทร็ัพย็์ส็ินท็ี่เหล็ือจากการช าระบ็ัญช็ีสหกรณ็์ตามมาตรา็๘๔็และมาตรา็๘๖็วรรคสอง 
(๖)็็เง็ินท็ี่ได็ จากการจ าหน็ ายหน็ังส็ือว็ิชาการ็เอกสาร็หร็ือส็ิ่งอ็ื่น 
(๗)็็เง็ินหร็ือทร็ัพย็์ส็ินท็ี่ได็ ร็ับเป็ นค็ าตอบแทนในการให็ บร็ิการ 
(๘)็็ผลประโยชน็์ท็ี่ได็ จากทร็ัพย็์ส็ินของส็ันน็ิบาตสหกรณ็์แห็ งประเทศไทย 

  *มาตรา ๑๑๒ ให็ ม็ีคณะกรรมการด าเนินการส็ันน็ิบาตสหกรณ็์แห็ งประเทศไทย็ประกอบด็ วย็ประธาน็
กรรมการด าเน็ินการช็ุมน็ุมสหกรณ็์ระด็ับประเทศประเภทละหน็ึ่งคน็ในกรณ็ีท็ี่สหกรณ็์ประเภทใดไม็ ม็ีช็ุมน็ุม็
สหกรณ็์ระด็ับประเทศ็ ให็ ม็ีผ็ู แทนจากสหกรณ็์ประเภทน็ั้นจำนวนหน็ึ่งคนเป็ นกรรมการโดยตำแหน็ ง็ และ็
กรรมการอ็ื่นซึ่งทีป่ระช็ุมใหญ ของสันน็ิบาตสหกรณ็์แห็ งประเทศไทยเลือกต็ั้งจากผู แทนสหกรณ์ซึ่งเป็ นกรรมการ็
ด าเน็ินการ็ม็ีจำนวนเท็ าก็ับกรรมการโดยตำแหน็ งเป็ นกรรมการ 

ให คณะกรรมการด าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห งประเทศไทยเลือกตั้งกรรมการเป็นประธานกรรมการ็
คนหนึ่ง็และรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน 

ให คณะกรรมการด าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห งประเทศไทยแต งตั้งผู อ านวยการสันนิบาตสหกรณ์็
แห งประเทศไทย็และให ผู อ านวยการสันนิบาตสหกรณ์แห งประเทศไทยเป็นเลขานุการของคณะกรรมการ็
ด าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห งประเทศไทย 

หลักเกณฑ์และวิธีการได มาซึ่งผู แทนสหกรณ์ที่ไม มีชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศให เป็นไปตามระเบียบ
ของสันนิบาตสหกรณ์แห งประเทศไทย 

การก าหนดสัดส วนผู แทนสหกรณ์ที่จะได รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอ่ืนให เป็นไปตามระเบียบในมาตรา็๑๑๓ (็๓) 
ให น าบทบัญญัติมาตรา็๕๒็มาใช บังคับแก คณะกรรมการด าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห งประเทศไทย็

และผู อ านวยการสันนิบาตสหกรณ์แห งประเทศไทย็โดยอนุโลม 

มาตรา ๑๑๓ ให็ คณะกรรมการด าเน็ินการส็ันน็ิบาตสหกรณ็์แห็ งประเทศไทย็ ม็ีหน็ าท็ี่บร็ิหารก็ิจการ็
ตลอดจนม็ีอำนาจออกระเบ็ียบเพ็ื่อปฏ็ิบ็ัต็ิการตามว็ัตถ็ุประสงค็์ของส็ันน็ิบาตสหกรณ็์แห็ งประเทศไทย 

การออกระเบ็ียบเก็ี่ยวก็ับเร็ื่องด็ังต็ อไปน็ี้็ต็ องได็ ร็ับความเห็ นชอบจากท็ี่ประช็ุมใหญ็ ของส็ันนิบาต็
สหกรณ็์แห็ งประเทศไทยก็ อนจ็ึงใช็ บ็ังค็ับได็  

(๑)็็ ระเบ็ียบว็ าด็ วยการใช็ จ็ ายและการเก็ บร็ักษาเง็ิน 
(๒)็็ ระเบียบว าด วยการประชุมใหญ ของสันนิบาตสหกรณ์แห งประเทศไทย็และหลักเกณฑ์การจัดส ง

ผู แทนของสหกรณ์เข าร วมประชุมใหญ  
(๓)็็ ระเบ็ียบว็ าด็ วยการเล็ือกต็ั้ง็การประช็ุม็และการดำเน็ินก็ิจการของคณะกรรมการด าเน็ินการ็

ส็ันน็ิบาตสหกรณ็์แห็ งประเทศไทย 

มาตรา ๑๑๔  ให กรรมการด าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห งประเทศไทยอยู ในต าแหน งคราวละสี่ปี 
เมื่อครบวาระดังกล าวตามวรรคหนึ่ง็หากยังมิได มีการเลือกตั้งกรรมการขึ้นใหม ็ให กรรมการซึ่งพ นจาก 

ต าแหน งตามวาระนั้นอยู ในต าแหน งเพ่ือด าเนินงานต อไปจนกว ากรรมการซึ่งได รับเลือกตั้งใหม เข ารับหน าที่็ 
 กรรมการซึ่งพ นจากต าแหน งอาจได รับเลือกตั้งอีกได ็แต ไม เกินสองวาระติดต อกัน 

 
 

                      * มาตรา็112็แก็ ไขโดยมาตรา็12็แห็ งพระราชบ็ัญญ็ัต็ิสหกรณ์็(ฉบ็ับท็ี่็2) พ.ศ. 2553  



 
~็24็~ 

  
    *มาตรา ๑๑๕  นอกจากการพ นจากต าแหน งตามวาระตามมาตรา็๑๑๔็กรรมการด าเนินการสันนิบาต

สหกรณแ์ห็ งประเทศไทยพ็ นจากต าแหน็ ง็เม็ื่อ 
(๑)็็ตาย 
(๒)็็ลาออก 
(๓)็็เป็ นบ็ุคคลล็ มละลาย 
(๔)็็เป็ นคนไร็ ความสามารถหร็ือคนเสม็ือนไร็ ความสามารถ 
(๕)็็ได็ ร็ับโทษจำค็ุกโดยค าพ็ิพากษาถ็ึงท็ี่ส็ุดให็ จ าค็ุก็เว็ นแต็ เป็ นโทษส าหรับความผ็ิดท็ี่ได็ กระทำโดย็

ประมาทหร็ือความผ็ิดลห็ุโทษ 
(๖)็็พ็ นจากการเป็ นสมาช็ิกของสหกรณ์ 
ภายใต็ บ็ังคับตามวรรคหนึ่ง็กรรมการด าเน็ินการส็ันน็ิบาตสหกรณ็์แห็ งประเทศไทยซ็ึ่งท็ี่ประช็ุมใหญ 

เลือกต็ั้งพ็ นจากตำแหน็ งเมือ่ทีป่ระช็ุมใหญ มีมติให็ ถอดถอนออกจากต าแหน็ งด็ วยคะแนนเส็ียงไม็ น็ อยกว็ าสองในสาม
ของจ านวนผ็ู แทนสหกรณ็์ซ็ึ่งมาประช็ุม 

เม็ื่อม็ีกรณ็ีตามวรรคหน็ึ่งหร็ือวรรคสอง็ ให็ กรรมการเท็ าท็ี่เหล็ืออย็ู ปฏ็ิบ็ัต็ิหน็ าท็ี่ต็ อไปได็ ็และให็ ถ็ือว็ า็
คณะกรรมการด าเน็ินการส็ันน็ิบาตสหกรณ็์แห็ งประเทศไทยประกอบด็ วยกรรมการเท าท็ี่ม็ีอย็ู เว็ นแต็ ม็ีกรรมการ็
เหล็ืออย็ู ไม็ ถ็ึงสองในสาม 

ในกรณ็ีที่กรรมการดำเน็ินการส็ันน็ิบาตสหกรณ็์แห งประเทศไทยซ่ึงที่ประชุมใหญ็ เลือกต็ั้งพ็ นจากต าแหน ง
ก็ อนวาระ็ให ที่ประช็ุมใหญ็ สันน็ิบาตสหกรณ็์แห็ งประเทศไทยเลือกผู แทนสหกรณ์เป็นกรรมการแทน็เว นแต วาระ
ของกรรมการที่พ นจากต าแหน งเหลืออยู ไม ถึงเก าสิบวัน็จะไม ด าเนินการเลือกตั้งกรรมการแทนต าแหน งที่ว างก ได ็
และให็ ผ็ู ได็ ร็ับเล็ือกต็ั้งอย็ู ในต าแหน็ งเท็ าก็ับวาระท็ี่เหล็ืออย็ู ของกรรมการซ็ึ่งตนแทน 

มาตรา ๑๑6  ให คณะกรรมการด าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห งประเทศไทยจัดให มีการประชุมใหญ 
สามัญปีละหนึ่งครั้งภายในเก าสิบวันนับแต วันสิ้นปีทางบัญชีของสันนิบาตสหกรณ์แห งประเทศไทย 

เมื่อมีเหตุอันสมควร็คณะกรรมการด าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห งประเทศไทยจะเรียกประชุมใหญ 
วิสามัญเมื่อใดก ได ็หรือเมื่อสมาชิกจ านวนไม น อยกว าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิกทั้งหมดท าหนังสือร องขอต อ
คณะกรรมการด าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห งประเทศไทยให เรียกประชุมใหญ วิสามัญในหนังสือร องขอนั้น็ต อง
ระบุว าประสงค์ให เรียกประชุมเพ่ือการใด 

ในกรณีที่สมาชิกเป็นผู ร องขอให เรียกประชุมใหญ วิสามัญ็ให คณะกรรมการด าเนินการสันนิบาตสหกรณ์
แห งประเทศไทยเรียกประชุมใหญ วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต วันที่ได รับหนังสือร องขอ 
              ** ในกรณ็ีท็ี่คณะกรรมการด าเน็ินการส็ันน็ิบาตสหกรณ็์แห็ งประเทศไทยไม็ เร็ียกประช็ุมใหญ็ ว็ิสาม็ัญตาม็
วรรคสาม็สมาช็ิกจำนวนไม็ น็ อยกว็ าหน็ึ่งในส็ิบของจ านวนสมาช็ิกท็ั้งหมดอาจท าหน็ังส็ือร็ องขอภายในหกส็ิบว็ัน็
น็ับแต็ ว็ันพ็ นก าหนดเวลาตามวรรคสาม็เพ็ื่อให็ รัฐมนตรีเร็ียกประช็ุมใหญ็ ว็ิสามัญได็ ็ในกรณ็ีเช็ นน็ี้ให็ ร็ัฐมนตรีเร็ียก
ประช็ุมใหญ็ ว็ิสามัญภายในสามส็ิบว็ันน็ับแต็ ว็ันท็ี่ได็ ร็ับหน็ังส็ือร็ องขอ 

มาตรา ๑๑๗ ให ผู อำนวยการส็ันน็ิบาตสหกรณ็์แห็ งประเทศไทยม็ีหน าท็ี่บร็ิหารก็ิจการของส็ันน็ิบาต
สหกรณ็์แห็ งประเทศไทยตามระเบ็ียบและนโยบายท็ี่คณะกรรมการดำเน็ินการส็ันน็ิบาตสหกรณ็์แห็ งประเทศไทย
ก าหนด็และมีอ านาจบ็ังค็ับบ็ัญชาเจ็ าหน็ าท็ี่ของส็ันน็ิบาตสหกรณ็์แห็ งประเทศไทย 

ในส วนกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก็ให ผู อ านวยการสันนิบาตสหกรณ์แห งประเทศไทยเป็นตัวแทน
สันนิบาตสหกรณ์แห งประเทศไทย็เพ่ือการนี้ผู อ านวยการสันนิบาตสหกรณ์แห งประเทศไทยจะมอบอ านาจให ็
บุคคลใดกระท ากิจการเฉพาะอย างแทนตามระเบียบที่คณะกรรมการด าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห งประเทศไทย็
ก าหนดก ได                        

                      * มาตรา็115็แก็ ไขโดยมาตรา็13็แห็ งพระราชบ็ัญญ็ัต็ิสหกรณ์็(ฉบ็ับท็ี่็2) พ.ศ. 2553  

                     ** มาตรา็116็วรรคส็ี่็เพ็ิ่มเต็ิมโดยมาตรา็14็แห็ งพระราชบ็ัญญ็ัต็ิสหกรณ์็(ฉบ็ับท็ี่็2) พ.ศ. 2553 



 
~็25็~ 

  
                 *  มาตรา ๑๑๗/๑  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินการของสันนิบาตสหกรณ์แห งประเทศไทย็
ให ประธานกรรมการด าเน็ินการส็ันน็ิบาตสหกรณ็์แห็ งประเทศไทย็หร็ือกรรมการด าเน็ินการส็ันน็ิบาตสหกรณ็์แห็ ง
ประเทศไทยจ านวนไม็ น็ อยกว็ าหน็ึ่งในสามของกรรมการด าเน็ินการส็ันน็ิบาตสหกรณ็์แห็ งประเทศไทย็หร็ือสหกรณ็์
ท็ี่เป็ นสมาช็ิกไม็ น็ อยกว็ าหน็ึ่งร็ อยสหกรณ์็ร็ องขอให็ คณะกรรมการพ็ัฒนาการสหกรณ็์แห็ งชาต็ิว็ิน็ิจฉ็ัยได็  

 ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห งชาติให เป็นที่สุด 

มาตรา ๑๑๘  ให น าบทบัญญัติในหมวด็๓็ส วนที่็๔็ว าด วยการสอบบัญชีมาใช บังคับแก สันนิบาตสหกรณ์
แห็ งประเทศไทยโดยอน็ุโลม 

 

 

หมวด ๙  
กล ุ่มเกษตรกร 

 
มาตรา ๑๑๙ ในกรณ็ีท็ี่คณะบ็ุคคลผ็ู ประกอบอาช็ีพเกษตรกรรม็ซ็ึ่งร็ วมก็ันด าเน็ินก็ิจการโดยมี็

ว็ัตถ็ุประสงค็์เพ็ื่อช็ วยเหล็ือซ็ึ่งก็ันและก็ันในการประกอบอาช็ีพเกษตรกรรมแต็ ย็ังไม็ อาจรวมก็ันจ็ัดต็ั้งเป็ นสหกรณ็์็
ตามพระราชบัญญัตินี้ได ็จะจัดตั้งเป็นกลุ มเกษตรกรขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกาก ได  

พระราชกฤษฎ็ีกาตามวรรคหน็ึ่ง็ ให็ กำหนดการด าเน็ินการของกล็ุ มเกษตรกร็ การก าก็ับกล็ุ มเกษตรกร
การเลิกกลุ มเกษตรกร็และการควบกลุ มเกษตรกรเข ากัน็็ทั้งนี้็ตามความเหมาะสมแก ประเภทของกลุ ม

เกษตรกรด วย 

มาตรา ๑๒๐  กล็ุ มเกษตรกรท็ี่จ็ัดต็้ังข็ึ้นตามมาตรา็๑๑๙็ให็ ม็ีฐานะเป็ นน็ิต็ิบ็ุคคล 

มาตรา ๑๒๑  ให นายทะเบ็ียนสหกรณ็์เป็ นนายทะเบ็ียนกลุ มเกษตรกรและมีอำนาจหน็ าที่ตามท็ี่
บัญญัติไว็ ในพระราชบ็ัญญ็ัต็ิน็ี้็และม็ีรองนายทะเบ็ียนสหกรณ็์เป็ นผ็ู ช็ วย็ม็ีอำนาจหน็ าท็ี่ตามท็ี่นายทะเบ็ียนสหกรณ็์
มอบหมาย 
               * ให สหกรณ์จังหวัดเป็นนายทะเบียนกลุ มเกษตรกรประจ าจังหวัดที่กลุ มเกษตรกรตั้งอยู ็ และมีอ านาจ
หน าที่ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
                * ส าหรับกรุงเทพมหานครให ผู อ านวยการส านักงานส งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร็พ้ืนที่็1็และ
ผู อ านวยการส านักงานส งเสริมสหกรณ์กรุ งเทพมหานคร็ พ้ืนที่ ็2็เป็นนายทะเบียนกลุ มเกษตรกร
กรุงเทพมหานคร 

มาตรา ๑๒๒  ในกรณ็ีท็ี่กล็ุ มเกษตรกร็โดยมต็ิของท็ี่ประช็ุมใหญ็ ไม็ น็ อยกว็ าก็ึ่งหน็ึ่งของจ านวนสมาช็ิก็
ท็ี่มาประช็ุม็แสดงความจ านงขอเปล็ี่ยนฐานะเป็ นสหกรณ็์เม็ื่อนายทะเบ็ียนสหกรณ็์พ็ิจารณาเห็ นว็ าข็ อบ็ังค็ับของ
กล็ุ มเกษตรกรม็ีรายการถ็ูกต็ องตามมาตรา็ ๔๓็ ให็ นายทะเบ็ียนสหกรณ็์ร็ับจดทะเบ็ียนและดำเน็ินการตาม็
พระราชบ็ัญญ็ัต็ิน็ี้ 

มาตรา ๑๒๓ เม็ื่อนายทะเบ็ียนสหกรณ็์รับจดทะเบ็ียนกล็ุ มเกษตรกรเป็ นสหกรณ็์็็ ให็ คณะกรรมการ็
กลุ มเกษตรกรมีฐานะเป็นคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์จนกว าจะมีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ซึ่ง
ที่ประช็ุมใหญ็ ได็ เล็ือกต็ั้งข็ึ้นใหม็ ตามบทแห งพระราชบ็ัญญ็ัต็ิน็ี้ 

สหกรณ็์ตามวรรคหน็ึ่งย็ อมได็ ไปท็ั้งทร็ัพย็์ส็ิน็หน็ี้ส็ิน็ส็ิทธ็ิ็และความร็ับผ็ิดของกล็ุ มเกษตรกรเด็ิม 
 

                           * มาตรา็117/1็ เพ็ิ่มเต็ิมโดยมาตรา็15็ แห็ งพระราชบ็ัญญ็ัต็ิสหกรณ์็ (ฉบ็ับท็ี่็2) พ.ศ. 2553 ็  

                          ** มาตรา็121็วรรคสอง็และวรรคสาม็   แก ไขโดยมาตรา็30็แห็ งพระราชบ็ัญญ็ัต็ิสหกรณ์็(ฉบ็ับท็ี่็3) พ.ศ. 2562  
 



 
~็26็~ 

  
มาตรา ๑๒๔ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้็ให นายทะเบียนกลุ มเกษตรกรและพนักงาน

เจ าหน าที่ซึ่งนายทะเบียนกลุ มเกษตรกรมอบหมายมีอ านาจเข าไปตรวจสอบในส านักงานของกลุ มเกษตรกร
ในเวลาท างานของกลุ มเกษตรกร ให ผู ซึ่งเกี่ยวข องอ านวยความสะดวก็ช วยเหลือ็และให ค าชี้แจงแก ผู เข าไป
ตรวจสอบตามสมควร 

ให็ ผ็ู เข็ าไปตรวจสอบตามวรรคหน็ึ่ง็แสดงบ็ัตรประจ าต็ัวต็ อผ็ู ซ็ึ่งเก็ี่ยวข็ อง็  
บ็ัตรประจำต็ัวตามวรรคสอง็ให็ เป็ นไปตามแบบท็ี่ร็ัฐมนตร็ีกำหนด 

 มาตรา ๑๒๕ ในคด็ีฟ็ องเร็ียกหน็ี้ท็ี่กล็ุ มเกษตรกร็สมาช็ิก็หร็ือผ็ู ช าระบ็ัญช็ีเป็ นล็ูกหน็ี้อย็ู ในฐานะเช็ นน็ั้น็
ห ามมิให ฟูองเมื่อพ นก าหนดสองปีนับแต วันที่นายทะเบียนกลุ มเกษตรกรถอนชื่อกลุ มเกษตรกรออกจากทะเบียน 

 

มาตรา ๑๒๖ ถ็ ากล็ุ มเกษตรกรเก็ี่ยวข็ องในก็ิจการใดท็ี่กฎหมายกำหนดให็ จดทะเบ็ียนสำหร็ับการได็ มา็
การจ าหน าย็การยกขึ้นเป็นข อต อสู ็หรือการยึดหน วง็ซึ่งกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับ
อส็ังหาร็ิมทร็ัพย็์็ในการจดทะเบ็ียนเช็ นว็ าน็ั้นให็ กล็ุ มเกษตรกรได็ ร็ับยกเว็ นไม็ ต็ องเส็ียค็ าธรรมเน็ียม 

มาตรา ๑๒๗  ห ามมิให ผู ใดใช ค าว า็“กล็ุ มเกษตรกร” เป็ นช็ื่อหร็ือส็ วนหน็ึ่งของช็ื่อในทางธ็ุรก็ิจ็เว็ นแต็ 
กล็ุ มเกษตรกรท็ี่ได็ จดทะเบ็ียนตามพระราชกฤษฎ็ีกาท็ี่ออกตามมาตรา็๑๑๙ 

 มาตรา ๑๒๘ ให็ นายทะเบ็ียนกล็ุ มเกษตรกรและพน็ักงานเจ็ าหน็ าท็ี่ซ็ึ่งนายทะเบ็ียนกล็ุ มเกษตรกร็
มอบหมาย็ม็ีอ านาจออกค าส็ั่งเป็ นหน็ังส็ือให็ กรรมการ็สมาช็ิกและเจ็ าหน็ าท็ี่ของกล็ุ มเกษตรกรมาช็ี้แจงข็ อเท จจริง็
เกี่ยวกับกิจการของกลุ มเกษตรกรหรือให ส งเอกสารเกี่ยวกับการด าเนินกิจการ็หรือรายงานการประชุมของกลุ ม
เกษตรกร 

 
*หมวด 9/1 

การพิจารณาอุทธรณ์ 
 

  มาตรา 128/1็ให มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ประกอบด วย 
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายเป็นประธาน

กรรมการ็ผู แทนกระทรวงการคลัง็ผู แทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา็ผู แทนส านักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์็และกรรมการผู ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห งชาติซึ่ง
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห งชาติมอบหมายเป็นกรรมการ 

ให อธิบดีกรมส งเสริมสหกรณ์แต งตั้งข าราชการในสังกัดกรมส งเสริมสหกรณ์เป็นเลขานุการและ
ผู ช วยเลขานุการ 

  มาตรา 128/2็ให คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอ านาจหน าที่็ดังต อไปนี้ 
(1)็พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ที่อุทธรณ์

ตามมาตรา็128/4 
(2)็มีหนังสือเรียกบุคคลที่เกี่ยวข องมาให ถ อยค าหรือสั่งให บุคคลดังกล าวส งเอกสารหรือหลักฐานอ่ืน็็็

ที่เก่ียวข องเพ่ือประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ 
(3)็แต งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มอบหมาย 

  มาตรา 128/3็ให น าความในมาตรา็13็มาใช บังคับแก การประชุมของคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์โดยอนุโลม 

 
 

                           * หมวด็9/1็การพิจารณาอุทธรณ์็็มาตรา็128/1็ถึงมาตรา็128/5   เพ่ิมเติมโดยมาตรา็31็แห งพระราชบัญญัติสหกรณ์็(ฉบับที่็3) 
พ.ศ.็2562                           



 
~็27็~ 

  
   มาตรา 128/4็ค าสั่งตามมาตรา็20็มาตรา็22็(3)็และ็(4)็มาตรา็71็และมาตรา็89/3็วรรคสอง็

รวมถึงค าสั่งเลิกกลุ มเกษตรกรตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา็119็วรรคสอง็ให อุทธรณ์ต อคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต วันที่ได รับค าสั่ง 

ค าสั่งไม รับจดทะเบียนตามมาตรา็38็และค าสั่งตามมาตรา็44็ให อุทธรณ์ต อคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ภายในหกสิบวันนับแต วันที่รับค าสั่ง 

การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งและวรรคสองไม เป็นเหตุทุเลาการบั งคับตามค าสั่ง็เว นแต คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์จะเห นสมควรให มีการทุเลาการบังคับตามค าสั่งนั้นไว ชั่วคราว 

  มาตรา 128/5 ็หลักเกณฑ์็วิธีการ็และเงื่อนไขการอุทธรณ์และวิธี พิจารณาอุทธรณ์ของ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ก าหนด 

ให คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีค าวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในหกสิบวันนับแต วันที่ได รับอุทธรณ์แล ว
แจ งค าวินิจฉัยอุทธรณ์พร อมด วยเหตุผลเป็นหนังสือไปยังผู อุทธรณ์โดยไม ชักช า 

ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให เป็นที่สุด 
 

หมวด ๑๐ 
บทกำหนดโทษ 

 
                * มาตรา 129็ ผู ใดใช ค าว า็"สหกรณ์"็หรือ็"กลุ มเกษตรกร"็ประกอบกับชื่อหรือส วนหนึ่งของชื่อ
ในทางธุรกิจ็โดยมิได เป็นสหกรณ์็หรือกลุ มเกษตรกรที่ได จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้็ต องระวางโทษจ าคุก
ไม เกินหกเดือน็หรือปรับไม เกินห าหมื่นบาท็หรือทั้งจ าทั้งปรับ็และปรับอีกวันละไม เกินห าพันบาทจนกว าจะได 
เลิกใช  
                 *มาตรา 130็ ผู ใดไม มาชี้แจงข อเท จจริงหรือไม ส งเอกสารเกี่ยวกับการด าเนินงานหรือรายงานการ
ประชุมของสหกรณ์หรือชุมนุมสหกรณ์ตามค าสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์็รองนายทะเบียนสหกรณ์็ผู ตรวจการ
สหกรณ์็ผู สอบบัญชี็หรือพนักงานเจ าหน าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายซึ่งสั่งการตามมาตรา็17็หรือไม มา
ชี้แจงข อเท จจริงหรือไม ส งเอกสารเกี่ยวกับการด าเนินงานหรือรายงานการประชุมของกลุ มเกษตรกรตามค าสั่ง
ของนายทะเบียนกลุ มเกษตรกรหรือพนักงานเจ าหน าที่ซึ่งนายทะเบียนกลุ มเกษตรกรมอบหมายตามมาตรา็128็
แล วแต กรณี็ต องระวางโทษจ าคุกไม เกินหนึ่งเดือน็หรือปรับไม เกินหนึ่งหมื่นบาท็หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
                * มาตรา 131็ ผู ใดขัดขวางหรือไม ให ค าชี้แจงแก นายทะเบียนสหกรณ์็รองนายทะเบียนสหกรณ์็
ผู ตรวจการสหกรณ์็ผู สอบบัญชี็หรือพนักงานเจ าหน าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายตามมาตรา็18็หรือ
ขัดขวางหรือไม ให ค าชี้แจงแก นายทะเบียนกลุ มเกษตรกรหรือพนักงานเจ าหน าที่ซึ่งนายทะเบียนกลุ มเ กษตรกร
มอบหมายตามมาตรา็124็ต องระวางโทษจ าคุกไม เกินหนึ่งปี็หรือปรับไม เกินหนึ่งแสนบาท็หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
                        * มาตรา 132็ ผู ใดฝุาฝืนหรือไม ปฏิบัติตามที่นายทะเบียนสหกรณ์สั่งการตามมาตรา็22็ต องระวาง
โทษจ าคุกไม เกินหนึ่งปี็หรือปรับไม เกินหนึ่งแสนบาท็หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
                  * มาตรา 133็ กรรมการหรือผู จัดการของสหกรณ์ผู  ใดด าเนินกิจการของสหกรณ์นอกขอบเขต
แห งการด าเนินกิจการของสหกรณ์ท่ีจะพึงด าเนินการได ตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา็33/1็วรรค
สอง็ต องระวางโทษจ าคุกไม เกินหนึ่งปี็หรือปรับไม เกินหนึ่งแสนบาท็หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

 

                       * มาตรา็129็ถึงมาตรา็133็แก ไขโดยมาตรา็32็แห งพระราชบัญญัติสหกรณ์็(ฉบับที่็3) พ.ศ. 2562 



 
~็28็~ 

  
               * มาตรา 133/1็กรรมการหรือผู จัดการของสหกรณ์ผู ใดด าเนินกิจการของสหกรณ์็โดยผิดวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์และการด าเนินกิจการนั้นเป็นภยันตรายต อความสงบสุขของประชาชนหรือความมั่นคงของรัฐ็ต อง
ระวางโทษจ าคุกไม เกินหนึ่งปี็หรือปรับไม เกินหนึ่งแสนบาท็หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
                 * มาตรา 133/2็ผู ใดฝุาฝืนไม จัดการรักษาทรัพย์สินของสหกรณ์็หรือไม ส งมอบทรัพย์สิน็สมุดบัญชี็
เอกสาร็และสิ่งอ่ืนของสหกรณ์ให แก ผู ช าระบัญชีตามมาตร็78็ต องระวางโทษปรับไม เกินหนึ่งแสนบาท 
                          * มาตรา 133/3็ ผู ใดฝุาฝืนไม ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา็89/2็(4)็(5)็(6)็
(7)็(8)็(10)็(11)็(12)็หรือ็(13)็ต องระวางโทษปรับไม เกินหนึ่งแสนบาท 
              *มาตรา 133/4็ ผู ใดฝุาฝืนไม แก ไขข อบกพร องหรือระงับการด าเนินการตามที่นายทะเบียนสหกรณ์
สั่งการตามมาตรา็89/3็ต องระวางโทษจ าคุกไม เกินสองปี็หรือปรับไม เกินสองแสนบาท็หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
              *มาตรา 133/5็ ในกรณีท่ีสหกรณ์กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้็กรรมการหรือผู จัดการของสหกรณ์
ซึ่งเป็นผู ลงมติให สหกรณ์ด าเนินการหรืองดเว นการด าเนินการ็หรือเป็นผู ด าเนินการหรือรับผิดชอบในการด าเนินการนั้น็
ได กระท าผิดหน าที่ของตนด วยประการใด็ๆ็โดยทุจริต็ต องระวางโทษจ าคุกตั้งแต หนึ่งปีถึงห าปี็และปรับไม เกิน
ห าแสนบาท 

 
บทเฉพาะกาล 

 
มาตรา ๑๓๔  ให็ ถ็ือว็ าบรรดาสหกรณ็์จำก็ัด็ ช็ุมน็ุมสหกรณ์็ ส็ันน็ิบาตสหกรณ็์แห็ งประเทศไทย็ และ็

กล็ุ มเกษตรกรตามพระราชบ็ัญญ็ัต็ิสหกรณ์็็พ.ศ.็็๒๕๑๑็็ท็ี่ม็ีอย็ู ในวันท็ี่พระราชบ็ัญญ็ัต็ิน็ี้ใช็ บ็ังคับเป็ นสหกรณ็์
ชุมนุมสหกรณ์็สันนิบาตสหกรณ์แห งประเทศไทย็และกลุ มเกษตรกร็ตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให โอนเงินทุนหมุนเวียนส งเสริมการสหกรณ์มาเป็นของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ตามมาตรา็๒๗ 

มาตรา ๑๓๕  ชุมนุมสหกรณ์ที่มีอยู ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช บังคับ็แต มีจ านวนสหกรณ์เป็นสมาชิก
ต่ ากว าอัตราที่ก าหนดไว ในมาตรา็๑๐๑็ให เป็นชุมนุมสหกรณ์ต อไปได  

มาตรา ๑๓๖  ข็ อบ็ังค็ับของสหกรณ็์ท็ี่ใช็ บ็ังค็ับอย็ู ในว็ันท็ี่พระราชบ็ัญญ็ัต็ิน็ี้ใช็ บ็ังค็ับ็ย็ังคงใช็ บ็ังค็ับต็ อไป
เท็ าท็ี่ไม็ ข็ัดหร็ือแย็ งก็ับพระราชบ็ัญญ็ัต็ิน็ี้ 

ให คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์็คงด ารงต าแหน งต อไปจนกว าจะครบวาระตามที่ก าหนดไว ในข อบังคับ
ของสหกรณ็์น็ั้น็โดยให็ ถ็ือว็ าเป็ นการด ารงตำแหน็ งในวาระแรก 

มาตรา ๑๓๗  สหกรณ์ไม จ ากัดตามพระราชบัญญัติสหกรณ์็พ.ศ.็๒๕๑๑็ที่มีอยู ในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช บังคับ็ถ าประสงค์จะจัดตั้งเป็นสหกรณ์ตามพระราชบัญญัตินี้็ต องยื่นค าขอจดทะเบียนตามหมวด็๓็ส วนที่็๑็
ว็ าด็ วยการจ็ัดต็้ังและการจดทะเบ็ียนสหกรณ็์ภายในหน็ึ่งร็ อยแปดส็ิบว็ันน็ับแต็ ว็ันท็ี่พระราชบ็ัญญ็ัต็ิน็ี้ใช็ บ็ังค็ับ็  

ถ าไม มีการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง็ให นายทะเบียนสหกรณ์สั่งเลิกสหกรณ์ไม จ ากัดนั้น็และตั้งผู ช าระบัญชี
ข็ึ้นทำการชำระบ็ัญช็ี็โดยให็ นำบทบ็ัญญ็ัต็ิในหมวด็๔็ว็ าด็ วยการชำระบ็ัญช็ีมาใช็ บ็ังค็ับโดยอน็ุโลม 

 

 

 

 

 

 

 

                       * มาตรา็133/1็ถึงมาตรา็133/5็เพ่ิมเติมโดยมาตรา็32็แห งพระราชบัญญัติสหกรณ์็(ฉบับที่็3) พ.ศ. 2562 



 
~็29็~ 

  
มาตรา ๑๓๘  ให็ บรรดาพระราชกฤษฎ็ีกา็ กฎกระทรวง็ ประกาศ็ ระเบ็ียบหร็ือค าส็ั่งท็ี่ออกตาม็

กฎหมายว็ าด็ วยสหกรณ์็ ท็ี่ใช็ บ็ังค็ับอย็ู ในว็ันท็ี่พระราชบ็ัญญ็ัต็ิน็ี้ใช็ บ็ังคับย็ังคงใช็ บ็ังค็ับต็ อไปเท็ าท็ี่ไม็ ข็ัดหร็ือแย็ ง็
ก็ับบทแห็ งพระราชบัญญ็ัต็ิน็ี้็ จนกว็ าจะม็ีพระราชกฤษฎ็ีกา็ กฎกระทรวง็ ประกาศ็ ระเบ็ียบ็ หร็ือค าส็ั่งท็ี่ออก็
ตามพระราชบ็ัญญตั็ิน็ี้ใช็ บังคับ 
 
 

 

ผ ู้ร ับสนองพระบรมราชโองการ    
   ชวน หล ีกภ ัย 
   นายกรัฐมนตร ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ็:-็เหตุผลในการประกาศใช พระราชบัญญัติฉบับนี้็คือ็โดยที่พระราชบัญญัติสหกรณ์็พ.ศ.็๒๕๑๑็ได ใช บังคับ
มาเป็นเวลานานแล ว็ท าให มีบทบัญญัติหลายประการไม เอื้อประโยชน์ต อการพัฒนาการสหกรณ์ให ทันต อสภาพการแข งขันกับ็
ระบบธุรกิจในปัจจบุัน็ประกอบกับพระราชบัญญัตดิังกล าวได รวมบทบัญญตัิเกี่ยวกับกลุ มเกษตรกร็ซึ่งสมควรปรับปรงุให เหมาะสมยิง่ขึ้น
เช นเดียวกัน็ดังนั้น็จึงเห นสมควรปรับปรุงกฎหมายว าด วยสหกรณ์ที่ใช บังคับอยู เดิมทั้งฉบับ็โดยจัดระบบสหกรณ์ให สหกรณ์ ็
มีชนิดเดียวคือสหกรณ์ที่สมาชิกมีความรับผิดจ ากัดเท าจ านวนหุ นท่ีถือ็เพื่อให สหกรณ์พัฒนาไปด วยความมั่นคง็ในด านการก ากับ
และส งเสริมกิจการสหกรณ์็ได ก าหนดให มีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห งชาติขึ้น็เพื่อท าหน าที่เสนอความเห นต อรัฐบาล
เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางในการส งเสริมและพัฒนาสหกรณ์็จัดให มีกองทุนเพื่อพัฒนาสหกรณ์เพื่อให ความช วยเหลือด านการเงิน
แก บรรดาสหกรณ์็ปรับปรุงองค์ประกอบและวาระการด ารงต าแหน งของคณะกรรมการด าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห งประเทศ
ไทย็นอกจากนี้ได ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับกลุ มเกษตรกร็เพื่อให มีการพัฒนาไปสู การจัดตั้งสหกรณ์อย างเป็นระบบ็ตลอดจน
ปรับปรุงบทก าหนดโทษให เหมาะสมยิ่งขึ้น็จึงจ าเป็นต องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 

 

 

 

 
 



 
~็30็~ 

  
 พระราชกฤษฎีกาแก ไขบทบัญญัติให สอดคล องกับการโอนอ านาจหน าที่ของส วนราชการให เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง็ทบวง็กรม็พ.ศ.็2545็พ.ศ.็2545 (ราชกิจจานุเบกษา็เล ม็119็ตอนที่็
102็ก็หน า็66็วันที่็8็ตุลาคม็2545) 

 
 มาตรา็122็ในพระราชบัญญัติสหกรณ์็พ.ศ.็2542็ให แก ไขค าว า็“ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”็

เป็น็“อธิบดีกรมส งเสริมสหกรณ์”็และค าว า็“กระทรวงเกษตรและสหกรณ์”็เป็น็“กรมส งเสริมสหกรณ์” 
 
 

หมายเหต็็ุ :-็ เหตุผลในการประกาศใช พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้็คือ็โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง็ทบวง็กรม็พ.ศ.็2545็
ได ็บัญญัติให จัดตั้งส วนราชการขึ้นใหม โดยมีภารกิจใหม ็ซึ่งได มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจหน าที่ของ
ส วนราชการให เป็นไปตามพระราชบัญญัตปิรบัปรุงกระทรวง็ทบวง็กรม็น้ันแล ว็และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล าวได บัญญัติ
ให โอนอ านาจหน าที่ของส วนราชการ็รัฐมนตรีผู ด ารงต าแหน งหรือผู ซึ่งปฏิบัติหน าที่ในส วนราชการเดิมมาเป็นของส วนราชการใหม ็
โดยให มีการแก ไขบทบัญญัตติ างๆ็ให สอดคล องกับอ านาจหน าที่ท่ีโอนไปด วย็ฉะนั้น็เพ่ืออนุวัติให เป็นไปตามหลักการที่ปรากฏใน
พระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล าว็จึงสมควรแก ไขบทบ็ัญญ็ัต็ิของกฎหมายให สอดคล องกับการโอนส วนราชการ็
เพื่อให ผู เก็ี่ยวข องมีความชัดเจนในการใช กฎหมายโดยไม ต องไปค นหาในกฎหมายโอนอ านาจหน าที่ว าตามกฎหมายใดได มี
การโอนภารกิจของส วนราชการหรือผู รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็นของหน วยงานใดหรือผู ใดแล ว็โดยแก ไขบทบัญญัติ
ของกฎหมายให มีการเปลี่ยนช่ือส วนราชการ็รัฐมนตรีผู ด ารงต าแหน งหรือผู ซึ่งปฏิบัติหน าที่ของส วนราชการให ตรงกับการ
โอนอ านาจหน าท่ี็และเพิ่มผู แทนส วนราชการในคณะกรรมการให ตรงตามภารกิจท่ีมีการตัดโอนจากส วนราชการเดิมมาเป็นของ
ส วนราชการใหม ็รวมทั้งตัดส วนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแล ว็ซึ่งเป็นการแก ไขให ตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกา
ดังกล าว็จึงจ าเป็นต องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
~็31็~ 

  
พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 

หมายเหตุ :็-็เหตุผลในการประกาศใช พระราชบัญญัติฉบับนี้็คือ็โดยที่พระราชบัญญัติสหกรณ์็พ.ศ.็2542็มีบทบัญญัติบางประการ
ไม เหมาะสมกับสภาพการณใ์นปจัจุบัน็และไม เอื้อประโยชน์ต อการด าเนินกิจการของสหกรณ์็สมควรปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับ
องค์ประกอบและการด ารงต าแหน งของคณะกรรมการ็ลักษณะต องห ามของกรรมการหรือผู จัดการ็หลักเกณฑ์การพ นจาก
ต าแหน งของกรรมการด าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห งประเทศไทย็การแต งตั้งรองนายทะเบียนสหกรณ์็เงินค าหุ น็การตั้งผู รับโอน
ประโยชน์ของสมาชิกผู ตาย็อ านาจหน าที่ของสหกรณ์ในการรับฝากเงิน็หลักเกณฑ์ในการก าหนดอัตราการเก บค าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์
แห งประเทศไทย็อ านาจของรัฐมนตรีในการเรียกประชุมใหญ วิสามัญและแนวทางการแก ปัญหาการด าเนินการของสันนิบาตสหกรณ์
แห งประเทศไทยให ครอบคลุมและเหมาะสมยิ่งขึ้น็เพื่อให การด าเนินกิจการของสหกรณ์สามารถลุล วงไปได ็ จ็ึงจ าเป ็นต ็องตรา
พระราชบ็ัญญ็ัต็ิน็ี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
~็32็~ 

  
พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
               มาตรา 2็พระราชบัญญัตินี้ให ใช บังคับเมื่อพ นก าหนดหกสิบวันนับแต วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต นไป 

มาตรา 37็บรรดาค าอุทธรณ์ที่ได ยื่นและยังอยู ในระหว างการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห งชาติก อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช บังคับ็ให คณะกรรมการดังกล าวมีอ านาจพิจารณาต อไปตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ์็พ.ศ.็2542็ก อนการแก ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้จนกว าจะแล วเสร จ็แต ต องไม เกิน
หนึ่งร อยแปดสิบวันนับแต วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช บังคับ 

มาตรา 38็บรรดากฎหรือค าสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติสหกรณ์็พ.ศ.็2542็ที่ใช บังคับอยู ในวันก อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช บังคับ็ให ยังคงใช บังคับได ต อไปเท าที่ไม ขัดหรือแย งกับพระราชบัญญัติสหกรณ์็พ.ศ.็2542็
ซึ่งแก ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้็จนกว าจะมีกฎหรือค าสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติสหกรณ์็พ.ศ.็2542็
ซึ่งแก ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช บังคับ 

มาตรา 39็ในการด าเนินการออกกฎกระทรวงและระเบียบ็เ พ่ือปฏิบัติการให เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ์็พ.ศ.็2542็ซึ่งแก ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้็ให ด าเนินการให แล วเสร จภายในสองปี
นับแต วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช บังคับ็หากไม สามารถด าเนินการได ็ให รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม อาจด าเนินการ
ได ต อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

 

 

 

 

 

หมายเหต็็ุ :-็ เหตุผลในการประกาศใช พระราชบัญญัติฉบับนี้็คือ็เนื่องจากพระราชบัญญัติสหกรณ์็พ.ศ.็๒๕42็ได ใช บังคับมา
เป็นเวลานาน็ทำให ็ม็ีบทบ็ัญญ็ัต็ิบางประการไม ็เอ็ื้อประโยชน็์ต ็อการพ็ัฒนาและคุ มครองระบบสหกรณ็็์สมควรปรับปรุงบทบัญญัติ
ของพระราชบัญญัติดังกล าวเพื่อการพัฒนา็คุ มครอง็และสร างเสถียรภาพแก ระบบสหกรณ์ให มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น็โดยเพิ่มการ
ก าหนดคุณสมบัติของสมาชิกสหกรณ์็การก าหนดคุณสมบัติของกรรมการผู ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห งชาติ็
แก ไขเพิ่มเติมอ านาจหน าที่ของนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อให มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น็ก าหนดประเภท็ลักษณะของสหกรณ์็
วัตถุประสงค์และขอบเขตแห งการด าเนินกิจการของสหกรณ์็ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับสมาชิกสมทบของสหกรณ์็ก าหนดหน าที่
และความรับผิดของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์็กรรมการ็ผู จัดการ็และเจ าหน าที่ของสหกรณ์เกี่ยวกับการด าเนินกิจการ
ของสหกรณ์็แก ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับผู ตรวจสอบกิจการ็บทบัญญัติเกี่ยวกับงบการเงิน็และบทบัญญัติเกี่ยวกับการสอบบัญชี็
เพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการด าเนินงานและการก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่ด าเนินกิจการในท านอง
เดียวกันกับสถาบันการเงินไว เป็นการเฉพาะ็และก าหนดให มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เพื่อให การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
สะดวกรวดเร วยิ่งข้ึน็รวมถึงก าหนดให สหกรณจ์ังหวัดเป็นนายทะเบียนกลุ มเกษตรกรประจ าจังหวัดเพื่อประสิทธิภาพในการก ากับ
ดูแลกลุ มเกษตรกร็และปรับปรุงบทก าหนดโทษและอัตราโทษให มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น็จึงจ าเป็นต องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*็ราชกิจจานุเบกษา็เล ม็136็ตอนที่็34็ก็หน า็28็วันที่็20็มีนาคม็2562 


