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พระราชบัญญัติ
สหกรณ์
พ.ศ. ๒๕๔๒
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒
เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
พระราชบัญญัตินี้ มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ การจากัดสิ ทธิและเสรีภ าพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้
กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒”
มาตรา ๒[๑] พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๑๑
(๒) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๔๐ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
(๓) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๔๗ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕
(๔) พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๔
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“สหกรณ์ ” หมายความว่า คณะบุคคลซึ่ งร่วมกันดาเนินกิจการเพื่อประโยชน์ ทางเศรษฐกิจ
และสังคมของสมาชิกสหกรณ์ผู้มีสัญชาติไทย โดยช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และได้จดทะเบียน
ตามพระราชบัญญัตินี้[๒]
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกของสหกรณ์ หรือสมาชิกกลุ่มเกษตรกร
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
[๑]

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนที่ ๓๐ ก/หน้า ๑/๒๓ เมษายน ๒๕๔๒
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มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
และให้มีอานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๖ ถ้าสหกรณ์เกี่ยวข้องในกิจการใดที่กฎหมายกาหนดให้จดทะเบียนสาหรับการได้มา
การจ าหน่ า ย การยกขึ้ น เป็ น ข้ อ ต่ อ สู้ หรื อ การยึ ด หน่ ว งซึ่ ง กรรมสิ ท ธิ์ ใ นอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ห รื อ ทรั พ ยสิ ท ธิ
อันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ การจดทะเบียนเช่นว่านั้นให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
มาตรา ๗ ห้ามมิให้ผู้ใดนอกจากสหกรณ์และสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ใช้ คาว่า
“สหกรณ์” เป็นชื่อหรือส่วนหนึ่งของชื่อในทางธุรกิจ
มาตรา ๘ ทุนกลางของบรรดาสหกรณ์ไม่จากัดตามมาตรา ๖๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๑๑ ให้ กรมส่ งเสริ ม สหกรณ์ * จั ดการฝากไว้ ที่ ธ นาคารออมสิ น ธนาคารกรุง ไทย จ ากั ด
(มหาชน) หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือฝากไว้ที่สถาบันการเงินอื่นใดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ หรือลงทุนตามระเบียบที่กรมส่งเสริมสหกรณ์* กาหนด
ดอกผลที่ เ กิด ขึ้น จากทุน กลางให้ ก รมส่ ง เสริ มสหกรณ์ * มี อ านาจจ่า ยขาดให้ แ ก่ สั น นิบ าต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย เพื่อใช้จ่ายในกิจการตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๑๑๐
หมวด ๒
การกากับและส่งเสริมสหกรณ์
ส่วนที่ ๑
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
มาตรา ๙ [๓] ให้ มี คณะกรรมการพั ฒ นาการสหกรณ์ แห่ งชาติ ประกอบด้ว ย รั ฐ มนตรีเ ป็ น
ประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้อานวยการ
สานักงบประมาณ ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง ผู้จัดการใหญ่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ผู้แทนสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็น
กรรมการดาเนินการ ประธานกรรมการดาเนินการชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศประเภทละหนึ่งคน ประธาน
คณะกรรมการกลางกลุ่ ม เกษตรกรระดั บ ประเทศหนึ่ง คน เป็ น กรรมการโดยต าแหน่ ง และผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ
[๓]
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ให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้อานวยการสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต ามวรรคหนึ่ ง ให้ ก รรมการพั ฒ นาการสหกรณ์ แ ห่ ง ชาติ ซึ่ ง เป็ น กรรมการ
โดยตาแหน่งคัดเลือกผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารสหกรณ์ การเงิน การตลาด การเกษตร กฎหมาย
หรือดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเสนอให้รัฐมนตรีแต่งตั้ง[๔]
มาตรา ๑๐ คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในเรื่องนโยบายและแนวทางในการพัฒนาการสหกรณ์
ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
(๒) กาหนดนโยบายและแผนพัฒนาการสหกรณ์ให้สอดคล้องกับระยะเวลาของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(๓) กาหนดแนวทางในการส่ งเสริมและสนับ สนุนการขยายธุรกิจและกิจการของสหกรณ์
รวมทั้งการร่วมมือกับภาคเอกชนให้มีส่วนในการพัฒนาการสหกรณ์
(๔) กาหนดแนวทางในการประสานงานระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน
เพื่อให้การส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์
(๕) พิจ ารณาแก้ไขปั ญหาและอุปสรรคตลอดจนข้อขัด ข้องที่ ทาให้ นโยบายและแผนการ
พัฒนาการสหกรณ์ไม่อาจบรรลุเป้าหมาย
(๖) พิจารณาเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวกับสหกรณ์ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
(๗) มีอานาจและหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๑ ให้กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปี
ในกรณีมีการแต่งตั้งกรรมการในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตาแหน่ง
ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพิ่มขึ้นหรือแต่งตั้งซ่อม ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งนั้นอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ
กรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้วนั้น
มาตรา ๑๒ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๑ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีให้ออก
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๖) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้ จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๑๓ การประชุ ม คณะกรรมการพั ฒ นาการสหกรณ์ แ ห่ ง ชาติ ต้ อ งมี ก รรมการมา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
[๔]
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ในการประชุมครั้งใดถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติห น้าที่ได้ ให้ รอง
ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มาประชุม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจ ฉัย ชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ งในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ในกรณีที่ประธานออกเสียงชี้ขาด ต้องให้มีบันทึกเหตุผลทั้งสองฝ่ายไว้ด้วย
ให้มีการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าปีละสี่ครั้ง[๕]
มาตรา ๑๔[๖] ให้คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนา
บุ ค ลากรสหกรณ์ คณะอนุ ก รรมการการลงทุ น และอาจแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการอื่ น ตามความจ าเป็ น
โดยคานึงถึงความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน เพื่อพิจารณาหรือกระทาการใด ๆ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติมอบหมาย
การประชุมของคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งให้นามาตรา ๑๓ มาใช้บังคับ โดยอนุโลม
คุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะต้ อ งห้ า ม วาระการด ารงต าแหน่ ง การพ้ น จากต าแหน่ ง และ
การดาเนินงานอื่นของคณะอนุกรรมการให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติประกาศ
กาหนด
ส่วนที่ ๒
นายทะเบียนสหกรณ์
มาตรา ๑๕[๗] ให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นนายทะเบียนสหกรณ์
ให้น ายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ง ดารง
ตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่าเป็นรองนายทะเบียนสหกรณ์ มีอานาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้
ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
การแต่งตั้งตามวรรคสองให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๖ ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) รั บจดทะเบี ยน ส่ งเสริ ม ช่ วยเหลื อ แนะน า และก ากั บดู แลสหกรณ์ ให้ เป็ นไปตามบท
แห่งพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น
(๒) [๘] ก าหนดระบบบั ญ ชี ตลอดจนสมุ ด และแบบรายงานต่ า ง ๆ ที่ ส หกรณ์ ต้ อ งยื่ น ต่ อ
นายทะเบียนสหกรณ์ รวมทั้งแบบพิมพ์อื่น ๆ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(๓)[๙]แต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามมาตรา ๘๐ ผู้ตรวจการสหกรณ์ และผู้ชาระบัญชี
(๔)[๑๐]ออกคาสั่งให้มีการตรวจสอบหรือไต่สวนเกี่ยวกับการจัดตั้งการดาเนินงานหรือฐานะ
การเงินของสหกรณ์ หรือให้จัดทาแผนปรับปรุงการดาเนินงานของสหกรณ์
[๕]

มาตรา 13 วรรคห้า เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
มาตรา 14 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

[๖]
[๗]

มาตรา ๑๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
มาตรา 16 (2) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
[๙]
มาตรา 16 (3) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
[๑๐]
มาตรา 16 (4) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
[๘]
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(๕) สั่งให้ระงับการดาเนินงานทั้งหมดหรือบางส่วนของสหกรณ์ หรือให้เลิกสหกรณ์ ถ้าเห็นว่า
สหกรณ์กระทาการหรืองดเว้นกระทาการอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์หรือสมาชิก
(๖) ถอนชื่อสหกรณ์ออกจากทะเบียนสหกรณ์
(๗) จั ดทารายงานประจ าปีแยกตามประเภทสหกรณ์เสนอต่ อคณะกรรมการพัฒ นาการ
สหกรณ์แห่งชาติ
(๘) ออกระเบียบหรือคาสั่ง เพื่อให้มีการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้และเพื่อประโยชน์
ในการดาเนินกิจการของสหกรณ์
(๙) กระทาการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของนายทะเบียน
สหกรณ์หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
บรรดาอานาจของนายทะเบียนสหกรณ์ในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการดาเนินการ
อื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้ นายทะเบียนสหกรณ์อาจมอบอานาจให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการ
สหกรณ์ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายให้ปฏิบัติการแทนได้
การมอบอานาจตามวรรคสองให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ส่วนที่ ๓
การกากับดูแลสหกรณ์
มาตรา ๑๗[๑๑]นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบ
บั ญ ชี ห รื อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ซึ่ ง นายทะเบี ย นสหกรณ์ ม อบหมาย มี อ านาจออกค าสั่ ง เป็ น หนั ง สื อ
ให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ สมาชิกของสหกรณ์ หรือบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์มาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรือให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับการดาเนินงาน
หรือรายงานการประชุมของสหกรณ์ได้
มาตรา ๑๘ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียน
สหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอานาจ
เข้าไปตรวจสอบในสานักงานของสหกรณ์ในระหว่างเวลาทางานของสหกรณ์ได้ และให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องอานวย
ความสะดวกหรือช่วยเหลือหรือให้คาชี้แจงแก่ผู้ปฏิบัติการตามสมควร
ให้ผู้ปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง แสดงบัตรประจาตัวต่อผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง
บัตรประจาตัวตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๑๙ ให้ผู้ตรวจการสหกรณ์มีอานาจหน้าที่ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของ
สหกรณ์ตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด เมื่อตรวจสอบแล้วให้เสนอรายงานการตรวจสอบต่อนายทะเบียน
สหกรณ์
มาตรา ๒๐ ถ้าที่ประชุมใหญ่หรือที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ลงมติอันเป็น
การฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ ระเบียบหรือคาสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์ ให้นายทะเบียน
สหกรณ์หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์มีอานาจสั่งยับยั้งหรือเพิกถอนมตินั้นได้
[๑๑]

มาตรา 17 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
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มาตรา ๒๑[๑๒]ในกรณีที่คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ กรรมการ ผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่
ของสหกรณ์ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทาให้สหกรณ์เสียหาย ถ้าสหกรณ์ไม่ร้องทุกข์หรือฟ้องคดี ให้น ายทะเบียน
สหกรณ์หรื อรองนายทะเบีย นสหกรณ์ร้องทุกข์หรือฟ้องคดีแทนสหกรณ์ได้ โดยส่งเรื่องให้ พนักงานอัยการ
พิ จ ารณารั บ ว่ า ต่ า งให้ ส หกรณ์ และให้ ส หกรณ์ เ ป็ น ผู้ อ อกค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กี่ ย วกั บ การร้ อ งทุ ก ข์ ฟ้ อ งคดี ห รื อ
การว่าต่างแก่นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ หรือพนักงานอัยการ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๒๒[๑๓]ในกรณีที่คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์กระทาการหรืองดเว้นกระทาการใน
การปฏิบัติหน้าที่ของตนอันอาจทาให้เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก หรือสหกรณ์มีข้อบกพร่อง
เกี่ย วกับการเงิน การบั ญชี หรื อกิจการหรือฐานะการเงิน ตามรายงานการสอบบัญชีหรือตามรายงานกา ร
ตรวจสอบ ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอานาจออกคาสั่งเป็นหนังสือให้ปฏิบัติการ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่องตามวิธีการและระยะเวลาที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์กาหนด
(๒) ให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ระงับการปฏิบัติที่เป็นเหตุให้เกิดข้อบกพร่องหรือ
อาจทาให้เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก
(๓) ให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์หยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการ
แก้ไขข้อบกพร่องนั้นให้แล้วเสร็จ
(๔) ให้ ค ณะกรรมการด าเนิ น การสหกรณ์ พ้ น จากต าแหน่ ง ทั้ ง คณะ หรื อ ให้ ก รรมการ
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการนั้นพ้นจากตาแหน่งกรรมการ
มาตรา ๒๓ สหกรณ์ใดจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นยังไม่เกินสามปีหรือมีผลการดาเนินงานขาดทุน
ติดต่อกัน เกิน สองปี เมื่อสหกรณ์ร้ องขอ หรือนายทะเบียนสหกรณ์ห รือคณะกรรมการพัฒ นาการสหกรณ์
แห่งชาติเห็นว่าจาเป็นต้องแก้ไข นายทะเบียนสหกรณ์จะสั่งให้ผู้ตรวจการสหกรณ์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนาย
ทะเบียนสหกรณ์มอบหมายเข้าช่วยเหลือดาเนินกิจการของสหกรณ์นั้นทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้
การช่วยเหลือดาเนินกิจการของสหกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
มาตรา ๒๓/๑[๑๔]ในกรณีที่นายทะเบียนสหกรณ์มีคาสั่งตามมาตรา ๒๒ (๓) ให้นายทะเบียน
สหกรณ์สั่งให้ผู้ตรวจการสหกรณ์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายดาเนินการแทน
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์กาหนด และดาเนินกิจการแทนสหกรณ์นั้น โดยให้ถือว่าผู้ไ ด้รับมอบหมายดังกล่าวเป็นผู้แทน
สหกรณ์ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอกจนกว่าจะแก้ไขข้อบกพร่องนั้นให้แล้วเสร็จโดยให้ดาเนินการได้
เท่าที่จาเป็น
มาตรา ๒๔ ในกรณีที่นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์พ้นจาก
ตาแหน่ งทั้งคณะ ให้ น ายทะเบี ย นสหกรณ์ตั้งคณะกรรมการชั่ว คราว มีอานาจหน้าที่และสิ ทธิเช่นเดียวกับ
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ และให้อยู่ในตาแหน่งไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่แต่งตั้ง
[๑๒]

มาตรา 21 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
มาตรา 22 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
[๑๔]
มาตรา 23/1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
[๑3]
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ก่อนที่จ ะพ้น จากต าแหน่งให้ คณะกรรมการชั่ ว คราวจั ดให้ มีการประชุม ใหญ่ เพื่อ เลื อ กตั้ ง
กรรมการขึ้นใหม่ทั้งคณะตามวิธีการที่กาหนดในข้อบังคับ
มาตรา ๒๕ ในกรณี ที่ น ายทะเบี ย นสหกรณ์ สั่ ง ให้ ก รรมการบางคนพ้ น จากต าแหน่ ง ให้
คณะกรรมการส่วนที่เหลือเรียกประชุมใหญ่เลือกตั้งผู้เป็นกรรมการแทนภายในเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่กรรมการ
พ้นจากตาแหน่ง ถ้ามิได้เลือกตั้งหรือเลือกตั้งผู้เป็นกรรมการไม่ได้ตามกาหนดเวลาให้ นายทะเบียนสหกรณ์ตั้ง
สมาชิกเป็นกรรมการแทน ในการนี้ให้ผู้ซึ่งได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งนั้นอยู่ในตาแหน่งกรรมการเท่ากับวาระที่
เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
มาตรา ๒๖[๑๕]ยกเลิก
ส่วนที่ ๔
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
มาตรา ๒๗ ให้ จั ด ตั้ ง กองทุ น พั ฒ นาสหกรณ์ ขึ้ น ในกรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ * เรี ย กโดยย่ อ
ว่า “กพส.” เพื่อเป็นทุนส่งเสริมกิจการของสหกรณ์ ประกอบด้วยเงินและทรัพย์สินตามมาตรา ๒๘
มาตรา ๒๘ กพส. ประกอบด้วย
(๑) เงินอุดหนุนที่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดิน
(๒) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้
(๓) เงินและทรัพย์สินที่ตกเป็นของ กพส.
(๔) เงินที่ได้จากการจาหน่ายทรัพย์สินที่ได้รับมาตาม (๒) และ (๓)
(๕) ดอกผล รายได้ หรือประโยชน์อื่นใดของ กพส.
เงินและทรัพย์สินของ กพส. ตามวรรคหนึ่งให้นาส่งเข้าบัญชี กพส. โดยไม่ต้องนาส่งคลังเป็น
รายได้แผ่นดิน
มาตรา ๒๙ การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์ การจัดการ
และการจ าหน่ า ยทรั พ ย์ สิ น ของ กพส. ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บที่ รั ฐ มนตรี ก าหนดโดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
มาตรา ๓๐[๑๖]ให้มีคณะกรรมการบริหาร กพส. ประกอบด้วย อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็น
ประธานกรรมการ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมปศุสั ตว์ อธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตร ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนสานักงบประมาณ เป็นกรรมการโดยตาแหน่ง กรรมการอื่นซึ่งรัฐมนตรี
แต่งตั้งจากผู้แทนของสหกรณ์ประเภทละหนึ่งคน และผู้แทนกลุ่มเกษตรกรหนึ่งคน เป็นกรรมการ
ให้ ร องอธิบ ดีกรมส่ งเสริม สหกรณ์ซึ่ งอธิบดี กรมส่ ง เสริมสหกรณ์ม อบหมายเป็ นกรรมการ
และเลขานุการ
การเลือกผู้แทนของสหกรณ์และผู้แทนกลุ่มเกษตรกรเพื่อ ให้รัฐมนตรีแต่ งตั้งตามวรรคหนึ่ง
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกาหนด
[๑๕]
[๑๖]

มาตรา 26 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
มาตรา 30 แก้ไขพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
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ให้คณะกรรมการบริหาร กพส. มีอานาจหน้าที่บริหาร กพส. ตลอดจนตรวจสอบติดตามและ
ประเมินผลงานของสหกรณ์ที่ได้รับการส่งเสริมกิจการจาก กพส. ตามหลั กเกณฑ์ที่กาหนดในระเบียบกรม
ส่งเสริมสหกรณ์
มาตรา ๓๑[๑๗]ให้นาความในมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใช้บังคับแก่การดารงตาแหน่งของ
กรรมการบริหาร กพส. ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้แทนของสหกรณ์และผู้แทนกลุ่มเกษตรกรโดยอนุโลม
มาตรา ๓๒ ให้นาความในมาตรา ๑๓ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการบริหาร
กพส. โดยอนุโลม
หมวด ๓
สหกรณ์
ส่วนที่ ๑
การจัดตั้งและการจดทะเบียนสหกรณ์
มาตรา ๓๓ สหกรณ์ จ ะตั้ ง ขึ้ น ได้ โ ดยการจดทะเบี ย นตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ และต้ อ งมี
วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ผลประโยชน์ ท างเศรษฐกิ จและสั ง คมของบรรดาสมาชิก โดยวิธี ช่ว ยตนเองและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ และต้อง
(๑) มีกิจการร่วมกันตามประเภทของสหกรณ์ที่ขอจดทะเบียน
(๒) มีสมาชิกเป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
(๓) มีทุนซึ่งแบ่งเป็นหุ้นมีมูลค่าเท่า ๆ กัน และสมาชิกแต่ละคนจะต้องถือหุ้นอย่างน้อยหนึ่งหุ้น
แต่ไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ชาระแล้วทั้งหมด
(๔) มีสมาชิกซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กาหนดในข้อบังคับภายใต้บทบัญญัติมาตรา ๔๓ (๗)
[๑๘]
ยกเลิก
มาตรา ๓๓/๑[๑๙] สหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียนตามมาตรา ๓๓ แบ่งประเภทได้ ดังต่อไปนี้
(๑) สหกรณ์การเกษตร
(๒) สหกรณ์ประมง
(๓) สหกรณ์นิคม
(๔) สหกรณ์ร้านค้า
(๕) สหกรณ์บริการ
(๖) สหกรณ์ออมทรัพย์
(๗) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
(๘) สหกรณ์อื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ลักษณะของสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และขอบเขตแห่งการดาเนินกิจการ
ที่จะพึงดาเนินการได้ของสหกรณ์แต่ละประเภทตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
[๑๗]

มาตรา 31 แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
มาตรา 33 วรรคสอง ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
[๑๙]
มาตรา 33/1 เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
[๑๘]
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มาตรา ๓๔ ผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกของสหกรณ์ที่จะขอจัดตั้งขึ้น ต้องประชุมกันเพื่อ
คัดเลือกผู้ที่มาประชุมให้เป็นคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์จานวนไม่น้อยกว่าสิบคน เพื่อดาเนินการจัดตั้งสหกรณ์ โดยให้
คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาเลือกประเภทของสหกรณ์ที่จะจัดตั้งตามที่กาหนดในกฎกระทรวงและพิจารณา
กาหนดวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ที่จะจัดตั้งนั้น
(๒) ก าหนดแผนด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ หรื อ กิ จ กรรมของสหกรณ์ ที่ จ ะจั ด ตั้ ง ขึ้ น ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
(๓) ท าบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ซึ่ ง จะเป็ น สมาชิ ก พร้ อ มด้ ว ยจ านวนหุ้ น ที่ แ ต่ ล ะคนจะถื อ เมื่ อ จั ด ตั้ ง
สหกรณ์แล้ว
(๔) ดาเนินการร่างข้อบังคับภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา ๔๓ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ซึ่งจะ
เป็นสมาชิกพิจารณากาหนดเป็นข้อบังคับของสหกรณ์ที่จะจัดตั้งขึ้น
มาตรา ๓๕ การขอจดทะเบี ยนสหกรณ์ ให้ คณะผู้ จั ดตั้ งสหกรณ์ ล งลายมื อชื่ อในค าขอจด
ทะเบียนตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด ยื่นต่อนายทะเบียนสหกรณ์พร้อมเอกสาร ดังต่อไปนี้
(๑) สาเนารายงานการประชุมตามมาตรา ๓๔ จานวนสองชุด
(๒) แผนดาเนินการตามมาตรา ๓๔ (๒) จานวนสองชุด
(๓) บัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกพร้อมลายมือชื่อและจานวนหุ้นที่แต่ละคนจะถือ เมื่อจัดตั้ง
สหกรณ์แล้วจานวนสองชุด
(๔) ข้อบังคับตามมาตรา ๓๔ (๔) จานวนสี่ชุด
มาตรา ๓๖ นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งนาย
ทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอานาจออกคาสั่งเป็นหนังสือให้บุคคลใด ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริง หรือ
ให้ส่งเอกสารมาเพื่อประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการรับจดทะเบียนสหกรณ์ได้
ในการพิจารณารายการที่เกี่ยวกับคาขอหรือรายการในข้อบังคับของสหกรณ์ที่จะจัดตั้งขึ้น ถ้า
นายทะเบียนสหกรณ์เห็นว่ารายการดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือยังมิได้ดาเนินการตามมาตรา ๓๔ นายทะเบียน
สหกรณ์มีอานาจสั่งให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์แก้ไขหรือดาเนินการให้ถูกต้องได้
มาตรา ๓๗ เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่า สหกรณ์ตามที่ขอจดทะเบียนมี
วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๓๓ คาขอจดทะเบียนมีเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามมาตรา ๓๕ และการจัดตั้งสหกรณ์
ตามที่ขอจดทะเบียนจะไม่เสียหายแก่ระบบสหกรณ์ ให้นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนและออกใบสาคัญ
รับจดทะเบียนให้แก่สหกรณ์นั้น
ให้สหกรณ์ที่ได้จดทะเบียนแล้วมีฐานะเป็นนิติบุคคล
มาตรา ๓๘ ในกรณีที่นายทะเบียนสหกรณ์มีคาสั่งไม่รับจดทะเบียน ให้แจ้งคาสั่งพร้อมด้วย
เหตุผลเป็นหนังสือไปยังคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์โดยไม่ชักช้า
[๒๐]
ยกเลิก
[๒๑]
ยกเลิก
[๒๐]

มาตรา 38 วรรคสอง ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
มาตรา 38 วรรคสาม ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

[๒1]
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มาตรา ๓๙ เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนสหกรณ์แล้ว ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์
มี อ านาจหน้ า ที่ แ ละสิ ท ธิ เ ช่ น เดี ย วกั บ คณะกรรมการด าเนิ น การสหกรณ์ นั้ น จนกว่ า จะมี ก ารเลื อ กตั้ ง
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ตามมาตรา ๔๐
ให้ผู้ซึ่งมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้จะเป็นสมาชิกตามมาตรา ๓๔ (๓) เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่
วันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนสหกรณ์และได้ชาระค่าหุ้นตามจานวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว
ในกรณีที่มีผู้ ขอเข้าเป็ นสมาชิกสหกรณ์ภ ายหลั งวันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน
สหกรณ์ ให้ถือว่าเป็นสมาชิกเมื่อได้ชาระค่าหุ้นตามจานวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว
มาตรา ๔๐ ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์นัดสมาชิกมาประชุมกันเป็นการประชุมใหญ่สามัญครั้ง
แรกภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียนสหกรณ์ เพื่อตั้งคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์และมอบหมาย
การทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
มาตรา ๔๑[๒๒]สหกรณ์ตามมาตรา ๓๓/๑ อาจรับสมาชิกสมทบได้
สมาชิกสมทบต้องเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งบรรลุนิติภาวะ เว้นแต่สหกรณ์ ตามมาตรา ๓๓/๑ (๔)
(๖) หรือ (๗) ที่ตั้งอยู่ในสถานศึกษาอาจรับผู้ศึกษาในสถานศึกษานั้นซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะเป็นสมาชิกสมทบได้
สมาชิ ก สมทบต้ อ งมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ สหกรณ์ ห รื อ สมาชิ ก สหกรณ์ ต ามหลั ก เกณฑ์ ที่ น าย
ทะเบียนสหกรณ์ประกาศกาหนด
คุณสมบัติอื่น วิธีรับสมัคร และการขาดจากสมาชิกภาพ ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
สมทบ ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับโดยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์
ห้ามมิให้สหกรณ์ให้สิทธิแก่สมาชิกสมทบในการนับชื่อของสมาชิกสมทบเข้าเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมใหญ่ การออกเสียงในเรื่องใด ๆ หรือการเป็นกรรมการดาเนินการ หรือ กู้ยืมเงินเกินกว่าเงินฝาก
และทุนเรือนหุ้นของตนเองจากสหกรณ์
มาตรา ๔๒ ในการช าระค่ า หุ้ น สมาชิ ก จะนาค่ า หุ้ น หั กกลบลบหนี้กั บ สหกรณ์ไ ม่ ไ ด้ แ ละ
สมาชิกมีความรับผิดเพียงไม่เกินจานวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ
ในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ้นสุดลง ห้ามมิให้เจ้าหนี้ของสมาชิกใช้สิทธิเรียกร้อง
หรืออายัดค่าหุ้นของสมาชิกผู้นั้น และเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง สหกรณ์มีสิทธินาเงินตามมูลค่าหุ้นที่
สมาชิกมีอยู่มาหั กกลบลบหนี้ ที่สมาชิกผู กพันต้องช าระหนี้แก่สหกรณ์ไ ด้ และให้ สหกรณ์ มีฐ านะเป็นเจ้าหนี้
บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินค่าหุ้นนั้น[๒๓]
มาตรา ๔๒/๑[๒๔]เมื่อสมาชิกได้ทาความยินยอมเป็นหนังสือไว้กับสหกรณ์ ให้ผู้บังคับบัญชา
ในหน่วยงานของรัฐ หรือนายจ้างในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานอื่นใดที่สมาชิกปฏิบัติหน้าที่อยู่หักเงินเดือน
หรือค่าจ้าง หรือเงินอื่นใด ที่ถึงกาหนดจ่ายแก่สมาชิกนั้น เพื่อชาระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ ให้แก่
สหกรณ์ตามจานวนที่สหกรณ์แจ้งไป จนกว่าหนี้หรือภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้นไป ให้หน่วยงานนั้นหักเงิน
ดังกล่าวและส่งเงินที่หักไว้นั้นให้แก่สหกรณ์โดยพลัน
การแสดงเจตนายินยอมตามวรรคหนึ่ง มิอาจจะถอนคืนได้ เว้นแต่สหกรณ์ให้ความยินยอม
การหักเงินตามวรรคหนึ่ง ต้องหักให้สหกรณ์เป็นลาดับแรก ถัดจากหนี้ภาษีอากรและการหัก
เงินเข้ากองทุนที่สมาชิกต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วย
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม
[๒2]

มาตรา 41 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
มาตรา 42 วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓

[๒3]
[๒4]

มาตรา ๔๒/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
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มาตรา ๔๒/๒[๒๕]สมาชิกอาจทาหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้รับโอนประโยชน์
ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความตาย โดยมอบไว้แก่สหกรณ์เป็นหลักฐาน
ส่วนที่ ๒
ข้อบังคับและการแก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๔๓ ข้อบังคับของสหกรณ์อย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อสหกรณ์ ซึ่งต้องมีคาว่า “จากัด” อยู่ท้ายชื่อ
(๒) ประเภทของสหกรณ์
(๓) วัตถุประสงค์
(๔) ที่ตั้งสานักงานใหญ่และที่ตั้งสานักงานสาขา
(๕) ทุนซึ่งแบ่งเป็นหุ้น มูลค่าของหุ้น การชาระค่าหุ้นด้วยเงินหรือทรัพย์สินอื่น การขายและ
การโอนหุ้น ตลอดจนการจ่ายคืนค่าหุ้น
(๖) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการดาเนินงาน การบัญชี และการเงินของสหกรณ์
(๗) คุณสมบัติของสมาชิก วิธีรั บสมาชิก การขาดจากสมาชิกภาพ ตลอดจนสิทธิหน้าที่ของ
สมาชิก
(๘) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ่
(๙) การเลือกตั้ง การดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง และการประชุมของคณะกรรมการ
ดาเนินการสหกรณ์
(๑๐) การแต่งตั้ง การดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง การกาหนดอานาจหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของผู้จัดการ
มาตรา ๔๔ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ จะกระทาได้ก็แต่โดยมติของที่ประชุมใหญ่ และต้อง
นาข้อบังคับที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่
ลงมติ เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์ได้จดทะเบียนแล้วให้มีผลใช้บังคับได้
ในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับโดยการเปลี่ยนชื่อสหกรณ์ ให้สหกรณ์คืนใบสาคัญรับจด
ทะเบียน และให้นายทะเบียนสหกรณ์ออกใบสาคัญรับจดทะเบียนการเปลี่ยนชื่อให้แก่สหกรณ์ด้วย
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับและการเปลี่ยนชื่อของสหกรณ์นั้น ย่อมไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิ
หรือความรับผิดใด ๆ ของสหกรณ์
ให้ น าความในมาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ มาใช้บังคับ แก่การแก้ไขเพิ่มเติ ม
ข้อบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๔๕ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับ ให้สหกรณ์ขอคาวินิจฉัยจากนาย
ทะเบียนสหกรณ์ และให้สหกรณ์ถือปฏิบัติตามคาวินิจฉัยนั้น
[๒5]

มาตรา ๔๒/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
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ส่วนที่ ๓
การดาเนินงานของสหกรณ์
มาตรา ๔๖ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ให้สหกรณ์มีอานาจกระทาการดังต่อไปนี้ได้
(๑) ดาเนินธุรกิจ การผลิต การค้า การบริการ และอุตสาหกรรมเพื่อประโยชน์ของสมาชิก
(๒) ให้สวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
(๓) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก
(๔) ขอหรื อรั บ ความช่ ว ยเหลื อ ทางวิช าการจากทางราชการ หน่ว ยงานของต่างประเทศ
หรือบุคคลอื่นใด

(๕) [๒๖] รั บ ฝากเงิ น ประเภทออมทรั พ ย์ ห รื อ ประเภทประจ าจากสมาชิ ก หรื อ สหกรณ์ อื่ น
หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ผู้รับฝากเงิน
หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคลากรหรือลูกจ้างไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้นเป็นสมาชิก ของสหกรณ์ผู้รับฝากเงิน
ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
(๖) ให้กู้ ให้สิน เชื่อ ให้ยืม ให้ เช่า ให้เช่าซื้อ โอน รับจานองหรือรับจานา ซึ่งทรัพย์ สิ นแก่
สมาชิกหรือของสมาชิก
(๗) จัดให้ได้มา ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิ ครอบครอง กู้ ยืม เช่า เช่าซื้อ รับโอนสิทธิ
การเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ จานองหรือจานา ขายหรือจาหน่ายด้วยวิธีอื่นใดซึ่งทรัพย์สิน
(๘) ให้ส หกรณ์อื ่น กู ้ย ืม เงิน ได้ต ามระเบีย บของสหกรณ์ที ่ไ ด้ร ับ ความเห็น ชอบจาก
นายทะเบียนสหกรณ์
(๙) ดาเนินกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์
มาตรา ๔๗ การกู้ ยื ม เงิ น หรื อ การค้ าประกั น ของสหกรณ์ จะต้ อ งจ ากัด อยู่ ภ ายในวงเงิ น
ที่นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ
มาตรา ๔๘ ให้ ส หกรณ์ ด ารงสิ นทรั พย์ ส ภาพคล่ อ งตามหลั ก เกณฑ์ และวิ ธี การที่ ก าหนด
ในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๙ การรับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศหรือ
บุคคลอื่นใด ถ้าการให้เงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินนั้นกาหนดไว้เพื่อการใดให้ใช้เพื่อการนั้น แต่ถ้ามิได้กาหนดไว้
ให้จัดสรรเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินนั้นเป็นทุนสารองของสหกรณ์
มาตรา ๕๐ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ
หนึ่งคนและกรรมการอื่นอีกไม่เกินสิบสี่คนซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก
คณะกรรมการดาเนิน การสหกรณ์ มีว าระอยู่ในตาแหน่ งคราวละสองปีนับแต่วันเลื อกตั้ง
ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้ง ให้กรรมการดาเนินการสหกรณ์ออกจากตาแหน่งเป็นจานวน
หนึ่งในสองของกรรมการดาเนินการสหกรณ์ทั้งหมดโดยวิธีจับฉลาก และให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตาแหน่งตาม
วาระ
[๒6]

มาตรา ๔๖ (๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
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กรรมการดาเนินการสหกรณ์ ซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกัน
ในกรณี ที่ มี ก ารเลื อ กตั้ ง กรรมการด าเนิ น การสหกรณ์ แ ทนต าแหน่ ง ที่ ว่ า ง ให้ ก รรมการ
ดาเนินการสหกรณ์ที่ได้รับเลือกตั้งอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน
มาตรา ๕๑ ให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์เป็นผู้ดาเนินกิจการและเป็นผู้แทนสหกรณ์
ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพื่อการนี้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์จะมอบหมายให้กรรมการคน
หนึ่งหรือหลายคนหรือผู้จัดการทาการแทนก็ได้
มาตรา ๕๑/๑ [๒๗] ในการด าเนิ น กิ จ การของสหกรณ์ คณะกรรมการด าเนิ น การสหกรณ์
กรรมการ หรือผู้จัดการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบเขตแห่งการดาเนินกิจการ
ที่จะพึงดาเนินการได้ของสหกรณ์ ข้อบังคับของสหกรณ์ และมติที่ประชุมใหญ่ ทั้งนี้ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก
มาตรา ๕๑/๒[๒๘]คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ กรรมการ หรือผู้จัดการต้องรับผิดร่วมกัน
ในความเสียหายต่อสหกรณ์ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
(๒) ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามคาสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์
(๓) ด าเนิ น กิ จ การนอกขอบวั ต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ ขอบเขตแห่ ง การด าเนิ น กิ จ การที่ จ ะพึ ง
ดาเนินการได้ของสหกรณ์
เจ้ าหน้าที่ของสหกรณ์ผู้ ใดมีส่ วนร่ว มในการกระทาของคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
กรรมการ หรื อผู้จั ดการ อัน เป็น เหตุให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ผู้นั้น ต้องรับผิด
ร่วมกันกับคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ กรรมการ หรือผู้จัดการ ในความเสียหายต่อสหกรณ์
มาตรา ๕๑/๓[๒๙]คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ กรรมการ หรือผู้จัดการไม่ต้องรับผิดตาม
มาตรา ๕๑/๒ ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) พิสูจน์ได้ว่าตนมิได้ร่วมกระทาการอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์
(๒) ได้ คั ด ค้ า นในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการด าเนิ น การสหกรณ์ โ ดยปรากฏในรายงาน
การประชุม หรือได้ทาคาคัดค้านเป็นหนังสือยื่นต่อประธานที่ประชุมภายในสามวันนับแต่สิ้นสุดการประชุม
มาตรา ๕๒ ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือทาหน้าที่กรรมการหรือผู้จัดการ
(๑)[๓๐]เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๒) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐหรือ
เอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่
(๓) เคยถู ก ให้ พ้ น จากต าแหน่ ง กรรมการหรื อ มี ค าวิ นิ จ ฉั ย เป็ น ที่ สุ ด ให้ พ้ น จากต าแหน่ ง
กรรมการตามมาตรา ๒๒ (๔)
[๒7]

มาตรา 51/1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
มาตรา 51/2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
[๒9]
มาตรา 51/3 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
[3๐]
มาตรา 52 (1) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
[๒8]
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(๔) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตาแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อ
หน้าที่

(๕) [๓๑]เคยถูกสั่งให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการตามมาตรา ๘๙/๓ วรรคสอง
(๖) [๓๒]เป็นกรรมการหรือผู้จัดการในสหกรณ์ที่ถูกสั่งเลิกตามมาตรา ๘๙/๓ วรรคสอง
(๗) [๓๓]เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด

มาตรา ๕๓ ให้ ส หกรณ์ มี ผู้ ต รวจสอบกิ จ การ ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ เ ลื อ กตั้ ง จากสมาชิ ก หรื อ
บุคคลภายนอก เพื่อดาเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์แล้วทารายงานเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
จานวน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วิธีการรับสมัคร และการขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบ
กิจ การ ตลอดจนอานาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการตามวรรคหนึ่ง ให้ เป็นไปตามระเบียบที่นายทะเบียน
สหกรณ์กาหนด โดยอาจกาหนดให้แตกต่างกันตามขนาดและประเภทของสหกรณ์ก็ได้[๓๔]
มาตรา ๕๔ ให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่สามัญปีละหนึ่งครั้งภายใน
หนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์นั้น
มาตรา ๕๕ เมื่อมีเหตุอันสมควร คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์จะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
เมื่อใดก็ได้ แต่ถ้านายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ หรือในกรณีที่ สหกรณ์ขาดทุน
เกินกึ่งของจานวนทุนเรือนหุ้นที่ชาระแล้ว ต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญโดยมิชักช้าแต่ ไม่เกินสามสิบวันนับ
แต่วันที่สหกรณ์ทราบ
สมาชิกซึ่งมีจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า หนึ่งร้อย
คน หรือผู้แทนสมาชิกในกรณีที่มีผู้แทนสมาชิกตามมาตรา ๕๖ ซึ่งมีจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนผู้แทน
สมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคนลงลายมือชื่อทาหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
ให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญก็ได้
ในกรณีที่ส มาชิกหรื อผู้ แทนสมาชิ กของสหกรณ์เป็นผู้ ร้อ งขอให้ เรี ยกประชุม ใหญ่วิส ามั ญ
ให้ คณะกรรมการดาเนิ น การสหกรณ์ เรี ย กประชุ มใหญ่ วิ ส ามัญ ภายในสามสิ บวั นนั บ แต่ วัน ที่ รับ คาร้ องขอ
ถ้ า คณะกรรมการด าเนิ น การสหกรณ์ ไ ม่ เ รี ย กประชุ ม ใหญ่ วิ สามั ญ ภายในก าหนดระยะเวลาดั ง กล่ า ว
ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอานาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในระยะเวลาตามที่เห็นสมควรก็ได้
มาตรา ๕๖ สหกรณ์ใดมีสมาชิกเกินกว่าห้าร้อยคน จะกาหนดในข้อบังคับให้มีการประชุม
ใหญ่โดยผู้แทนสมาชิกก็ได้ จานวนผู้แทนสมาชิกจะมีน้อยกว่าหนึ่งร้อยคนไม่ได้
วิธีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก จานวนผู้แทนสมาชิก และการดารงตาแหน่ง ให้เป็นไปตามที่
กาหนดในข้อบังคับ
มาตรา ๕๗ การประชุ ม ใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีส มาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของ
จานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน ในกรณีเป็นการประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก ต้องมีผู้แทน
สมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน จึงจะเป็น
องค์ประชุม
ในการประชุมใหญ่ สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกจะมอบอานาจให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตนไม่ได้
[31]

มาตรา 52 (5) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
มาตรา 52 (๖) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
[33]
มาตรา 52 (๗) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
[34]
มาตรา 53 วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
[32]
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มาตรา ๕๘ ในการประชุ มใหญ่ ของสหกรณ์ ถ้ า สมาชิ ก หรื อผู้ แ ทนสมาชิ ก แล้ ว แต่ กรณี
มาประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่นัดประชุมใหญ่ครั้งแรก
ในการประชุมครั้งหลังนี้ ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุมแล้ว
เมื่อมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก แล้วแต่กรณี มาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจานวนสมาชิกหรือผู้แทน
สมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าสามสิบคน ก็ให้ถือว่าเป็นองค์ประชุม
มาตรา ๕๙ สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหญ่
ให้ถือเสียงข้างมาก เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนสมาชิกหรือผู้แทน
สมาชิกซึ่งมาประชุม
(๑) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
(๒) การควบสหกรณ์
(๓) การแยกสหกรณ์
(๔) การเลิกสหกรณ์
(๕) การอื่นใดที่ข้อบังคับกาหนดให้ใช้เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนสมาชิกหรือ
ผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม
มาตรา ๖๐ การจัด สรรกาไรสุท ธิประจาปีข องสหกรณ์ ให้จัดสรรเป็น ทุน สารองไม่น้อ ย
กว่า ร้อ ยละสิบ ของกาไรสุท ธิ และเป็น ค่า บารุง สัน นิบ าตสหกรณ์แ ห่ง ประเทศไทยตามอัต ราที่ กาหนด
ในกฎกระทรวงแต่ต้องไม่เกินร้อยละห้าของกาไรสุทธิ[๓๕]
ก าไรสุ ท ธิ ป ระจ าปี ที่ เ หลื อ จากการจั ด สรรเป็ น ทุ น ส ารองและค่ า บ ารุ ง สั น นิ บ าตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย ที่ประชุมใหญ่อาจจัดสรรได้ภายใต้ข้อบังคับ ดังต่อไปนี้
(๑) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชาระแล้ว แต่ต้องไม่เกินอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวงสาหรับ
สหกรณ์แต่ละประเภท
(๒) จ่า ยเป็น เงิน เฉลี ่ย คืน ให้แ ก่ส มาชิก ตามส่ว นธุร กิจ ที ่ส มาชิก ได้ท าไว้ก ับ สหกรณ์
ในระหว่างปี
(๓) จ่ายเป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกาไรสุทธิ
(๔) จ่ า ยเป็ น ทุ น สะสมไว้ เพื่ อ ด าเนิ น การอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใดของสหกรณ์ ต ามที่ ก าหนด
ในข้อบังคับ
มาตรา ๖๑ ทุนสารองตามมาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง จะถอนจากบัญชีทุนสารองได้เพื่อชดเชย
การขาดทุนหรือเพื่อจัดสรรเข้าบัญชีทุนสารองให้แก่สหกรณ์ใหม่ที่ได้จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิมตาม
มาตรา ๑๐๐
มาตรา ๖๒ เงินของสหกรณ์นั้น สหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ ดังต่อไปนี้
(๑) ฝากในชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น
(๒) ฝากในธนาคารหรือฝากในสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่สหกรณ์
[35]

มาตรา 60 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
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(๓) ซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
(๔) ซื้อหุ้นของธนาคารที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
(๕) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น
(๖) ซื้อหุ้ นของสถาบั นที่ประกอบธุรกิจอันทาให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญ
แก่กิจการของสหกรณ์โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
(๗) ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกาหนด
มาตรา ๖๓ ให้ ส หกรณ์ ที่มี วั ตถุ ป ระสงค์ เพื่ อ การขายหรือ แปรรู ปผลิ ต ผลทางการเกษตร
ที่สมาชิกผลิตขึ้น พิจารณาซื้อหรือรวบรวมผลิตผลจากสมาชิกก่อนผู้อื่น
มาตรา ๖๔ ให้สหกรณ์จัดทาทะเบียน ดังต่อไปนี้
(๑) ทะเบียนสมาชิกซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการ
(ก) ชื่อ ประเภท และที่ตั้งสานักงานของสหกรณ์
(ข) ชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ของสมาชิก
(ค) วันที่เข้าเป็นสมาชิก
(๒) ทะเบียนหุ้นซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการ
(ก) ชื่อ ประเภท และที่ตั้งสานักงานของสหกรณ์
(ข) ชื่อของสมาชิกซึ่งถือหุ้น มูลค่าหุ้น จานวนหุ้น และเงินค่าหุ้นที่ชาระแล้ว
(ค) วันที่ถือหุ้น
ให้สหกรณ์เก็บรักษาทะเบียนตาม (๑) และ (๒) ไว้ที่สานักงานของสหกรณ์และให้ส่งสาเนา
ทะเบียนนั้นแก่นายทะเบียนสหกรณ์ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียน
ให้สหกรณ์รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบ
วันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์
มาตรา ๖๕ ให้ ส หกรณ์จัดให้ มีการทาบัญชีตามแบบและรายการที่นายทะเบียนสหกรณ์
กาหนดให้ถูกต้องตามความเป็นจริง และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ที่สานักงานสหกรณ์
ภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
เมื่อมีเหตุต้องบันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ให้บันทึกรายการใน
วันที่เกิดเหตุนั้น สาหรับเหตุอื่นที่ไม่เกี่ยวกับกระแสเงินสด ให้บันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแต่
วันที่มีเหตุอันจะต้องบันทึกรายการนั้น
การลงรายการบัญชีต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณ์โดยครบถ้วน
มาตรา ๖๖[๓๖]ให้สหกรณ์จัดทางบการเงินประจาปีทุกรอบปีทางบัญชีของสหกรณ์
งบการเงินประจาปีต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
งบการเงินประจาปีนั้นต้องทาให้แล้วเสร็จและให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วนาเสนอเพื่ออนุมัติ
ในที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี
[36]

มาตรา 66 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
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มาตรา ๖๗[๓๗]ให้สหกรณ์จัดทารายงานประจาปีแสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์เสนอต่อ
ที่ประชุมใหญ่ในคราวที่เสนองบการเงินประจาปี และให้ส่งสาเนารายงานประจาปีและงบการเงินประจาปีไปยัง
นายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุม
มาตรา ๖๘[๓๘]ให้สหกรณ์เก็บรักษารายงานประจาปีแสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์และ
งบการเงินประจาปี พร้อมทั้งข้อบังคับและกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้ที่สานักงานของสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกขอ
ตรวจดูได้
ส่วนที่ ๔[๓๙]
การสอบบัญชี
มาตรา ๖๙ ให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ ในการนี้ กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์อาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หรือบุคคลอื่นเป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ ตามขนาดของสหกรณ์
ก็ได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กาหนด
การสอบบัญชีนั้น ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีและตามระเบียบที่อธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์กาหนด
ส่วนที่ ๕
การเลิกสหกรณ์
มาตรา ๗๐ สหกรณ์ย่อมเลิกด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด ดังต่อไปนี้
(๑) มีเหตุตามที่กาหนดในข้อบังคับ
(๒) สหกรณ์มีจานวนสมาชิกน้อยกว่าสิบคน
(๓) ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้เลิก
(๔) ล้มละลาย
(๕) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้เลิกตามมาตรา ๗๑
ให้สหกรณ์ที่เลิกตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) แจ้งให้นายทะเบียนสหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่เลิก
ให้นายทะเบียนสหกรณ์ปิดประกาศการเลิกสหกรณ์ไว้ที่สานักงานของสหกรณ์ ที่ทาการสหกรณ์
อาเภอหรือหน่วยส่งเสริมสหกรณ์ และที่ว่าการอาเภอหรือสานักงานเขตแห่งท้องที่ที่สหกรณ์นั้นตั้งอยู่
มาตรา ๗๑ นายทะเบียนสหกรณ์มีอานาจสั่งเลิกสหกรณ์ได้เมื่อปรากฏว่า
(๑) สหกรณ์ไม่เริ่มดาเนินกิจการภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่จดทะเบียนหรือหยุดดาเนินกิจการ
ติดต่อกันเป็นเวลาสองปีนับแต่วันที่หยุดดาเนินกิจการ
(๒)[๔๐]สหกรณ์ไม่ส่งสาเนารายงานประจาปีและงบการเงินประจาปีต่อนายทะเบียนสหกรณ์
เป็นเวลาสามปีติดต่อกัน
[37]

มาตรา 67 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
มาตรา 68 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
[39]
ส่วนที่ 4 การสอบบัญชี มาตรา 69 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
[40]
มาตรา 71 (2) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
[38]
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(๓) สหกรณ์ไม่อาจดาเนินกิจการให้เป็นผลดี หรือการดาเนินกิจการของสหกรณ์ก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่สหกรณ์หรือประโยชน์ส่วนรวม
มาตรา ๗๒[๔๑]ยกเลิก
มาตรา ๗๓ เมื่อสหกรณ์ใดเลิกไปด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๗๐ ให้จัดการ
ชาระบัญชีตามบทบัญญัติในหมวด ๔ ว่าด้วยการชาระบัญชี
หมวด ๔
การชาระบัญชี
มาตรา ๗๔ การชาระบัญชีสหกรณ์ที่ล้มละลายนั้น ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
มาตรา ๗๕ การชาระบัญชีสหกรณ์ที่เลิกเพราะเหตุอื่นนอกจากล้มละลาย ให้ที่ประชุมใหญ่
ตั้งผู้ชาระบัญชีโดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ขึ้นทาการชาระบัญชีสหกรณ์ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่เลิกสหกรณ์หรือนับแต่วันที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคาสั่งให้ยกอุทธรณ์ แล้วแต่กรณี[๔๒]
ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ไม่เลือกตั้งผู้ชาระบัญชีภายในกาหนดเวลาดังกล่าวหรือ นายทะเบียน
สหกรณ์ไม่ให้ความเห็นชอบในการเลือกตั้งผู้ชาระบัญชี ให้นายทะเบียนสหกรณ์ตั้งผู้ชาระบัญชีขึ้นทาการชาระบัญชี
สหกรณ์ได้
เมื่อนายทะเบี ยนสหกรณ์เห็ นสมควรหรือเมื่อสมาชิกมีจานวนไม่น้อยกว่าสองในสามของ
สมาชิกทั้งหมดร้องขอต่อนายทะเบียนสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์จะแต่งตั้งผู้ชาระบัญชีคนใหม่แทนผู้ชาระ
บัญชีซึ่งได้รับเลือกตั้งหรือซึ่งได้ตั้งไว้ก็ได้
ให้นายทะเบียนสหกรณ์จดทะเบียนผู้ชาระบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบตาม
วรรคหนึ่ง หรือผู้ชาระบัญชีซึ่งได้รับแต่งตั้งตามวรรคสองหรือวรรคสาม และให้ปิดประกาศชื่อผู้ชาระบัญชีไว้ที่
ส านั ก งานของสหกรณ์นั้ น ส านั ก งานสหกรณ์ อาเภอหรื อหน่ว ยส่ งเสริ มสหกรณ์ และที่ว่ าการอาเภอหรื อ
สานักงานเขตแห่งท้องที่ที่สหกรณ์นั้นตั้งอยู่ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่จดทะเบียนผู้ชาระบัญชี
ผู้ชาระบัญชีอาจได้รับค่าตอบแทนตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
มาตรา ๗๖ สหกรณ์นั้นแม้จะได้เลิกไปแล้วก็ให้พึงถือว่ายังคงดารงอยู่ตราบเท่าเวลาที่จาเป็น
เพื่อการชาระบัญชี
มาตรา ๗๗ ให้ ผู้ช าระบัญชีมีห น้าที่ช าระสะสางกิจการของสหกรณ์ จัดการช าระหนี้และ
จาหน่ายทรัพย์สินของสหกรณ์นั้นให้เสร็จไป
มาตรา ๗๘ เมื่อสหกรณ์เลิก ให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
มีหน้าที่จัดการรักษาทรัพย์สินทั้งหมดของสหกรณ์ไว้จนกว่าผู้ชาระบัญชีจะเรียกให้ส่งมอบ
ผู้ชาระบัญชีจะเรียกให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ส่งมอบ
ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งพร้อมด้วยสมุดบัญชี เอกสาร และสิ่งอื่นเมื่อใดก็ได้
[41]

มาตรา 72 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
มาตรา 75 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
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มาตรา ๗๙ ภายในสามสิบวันนั บแต่วันที่นายทะเบียนสหกรณ์จดทะเบียนผู้ชาระบัญชี ให้ ผู้
ชาระบัญชีประกาศโฆษณาทางหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยสองวันติดต่อกัน หรือประกาศโฆษณาทางอื่นว่า
สหกรณ์ได้เลิก และแจ้งเป็นหนังสือไปยังเจ้าหนี้ทุกคนซึ่งมีชื่อปรากฏในสมุดบัญชี เอกสารของสหกรณ์ หรือ
ปรากฏจากทางอื่น เพื่อให้ทราบว่าสหกรณ์นั้นเลิก และให้เจ้าหนี้ยื่นคาทวงหนี้แก่ผู้ชาระบัญชี
มาตรา ๘๐[๔๓]ผู้ชาระบัญชีต้องทางบการเงินของสหกรณ์ ณ วันที่เลิกสหกรณ์ โดยไม่ชักช้า
และให้นายทะเบียนสหกรณ์ตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบงบการเงินนั้น
เมื่อผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินแล้ว ให้ผู้ชาระบัญชีเสนองบการเงินต่อที่ประชุม
ใหญ่เพื่ออนุมัติ แล้วเสนองบการเงินนั้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์
ในกรณีที่การประชุมใหญ่ไม่ครบองค์ประชุม ให้ผู้ชาระบั ญชีเสนองบการเงินต่อนายทะเบียน
สหกรณ์เพื่ออนุมัติ
มาตรา ๘๑ ผู้ชาระบัญชีมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ดาเนิ น กิจ การของสหกรณ์ เ ท่ า ที่ จาเป็ น เพื่อ ระวั งรั ก ษาผลประโยชน์ ข องสหกรณ์ ใ น
ระหว่างที่ยังชาระบัญชีไม่เสร็จ
(๒) ดาเนินกิจการของสหกรณ์เท่าที่จาเป็นเพื่อชาระสะสางกิจการให้เสร็จไปด้วยดี
(๓) เรียกประชุมใหญ่
(๔) ดาเนินการทั้งปวงเกี่ยวกับคดีแพ่งหรือคดีอาญาและประนีประนอมยอมความในเรื่อง
ใด ๆ ในนามของสหกรณ์
(๕) จาหน่ายทรัพย์สินของสหกรณ์
(๖) เรียกให้สมาชิกหรือทายาทของสมาชิกผู้ ตายชาระค่าหุ้นที่ยังชาระไม่ครบมูลค่าของหุ้น
ทั้งหมด
(๗) ร้องขอต่อศาลเพื่อสั่งให้สหกรณ์ล้มละลายในกรณีที่เงินค่าหุ้นหรือเงินลงทุนได้ใช้เสร็จ
แล้ว แต่ทรัพย์สินก็ยังไม่เพียงพอแก่การชาระหนี้สิน
(๘) ดาเนินการอย่างอื่นเท่าที่จาเป็นเพื่อให้การชาระบัญชีเสร็จสิ้น
มาตรา ๘๒ ข้ อ จ ากั ด อ านาจของผู้ ช าระบั ญ ชี อ ย่ า งใด ๆ ห้ า มมิ ใ ห้ ย กขึ้ น เป็ น ข้ อ ต่ อ สู้
บุคคลภายนอกผู้กระทาการโดยสุจริต
มาตรา ๘๓ ค่าธรรมเนียม ค่าภาระติดพัน และค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียตามสมควรในการชาระ
บัญชีนั้น ผู้ชาระบัญชีต้องจัดการชาระก่อนหนี้รายอื่น
มาตรา ๘๔ ถ้าเจ้าหนี้คนใดมิได้ทวงถามให้ชาระหนี้ ผู้ชาระบัญชีต้องวางเงินสาหรับจานวน
หนี้นั้นไว้ต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี้ และให้ผู้ชาระบัญชีมีหนังสือแจ้งการที่ได้วางเงินไปยัง
เจ้าหนี้โดยไม่ชักช้า
ถ้า เจ้า หนี ้ไ ม่ร ับ เงิน ไปจนพ้น ก าหนดสองปีน ับ แต่ว ัน ที ่ผู ้ช าร ะบัญ ชีว างเงิน ไว้ต ่อ นาย
ทะเบียนสหกรณ์ เจ้าหนี้ย่ อมหมดสิ ทธิในเงินจานวนนั้น และให้ นายทะเบียนสหกรณ์จัดส่ งเป็นรายได้ของ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยให้เสร็จภายในเวลาอันสมควร
[43]

มาตรา 80 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
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มาตรา ๘๕ ให้ผู้ชาระบัญชีเสนอรายงานต่อนายทะเบียนสหกรณ์ทุกระยะหกเดือนว่าได้จัดการ
ไปอย่างใดบ้างและแสดงให้เห็นความเป็นไปของบัญชีที่ชาระอยู่นั้น รายงานดังกล่าวนี้ให้ทาตามแบบที่นายทะเบียน
สหกรณ์กาหนด
รายงานตามวรรคหนึ่ง ให้สมาชิก ทายาทของสมาชิกผู้ตาย และเจ้าหนี้ทั้งหลายของสหกรณ์
ตรวจดูได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
ถ้าปรากฏข้อบกพร่องในการชาระบัญชี นายทะเบียนสหกรณ์มีอานาจสั่งให้ผู้ชาระบัญชีแก้ไข
ข้อบกพร่องและรายงานต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในเวลาที่กาหนด
มาตรา ๘๖ เมื่อได้ชาระหนี้ของสหกรณ์แล้ว ถ้ามีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใดให้ผู้ชาระบัญชีจ่าย
ตามลาดับ ดังต่อไปนี้
(๑) จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ชาระแล้ว
(๒) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชาระแล้วแต่ต้องไม่เกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติสาหรับสหกรณ์แต่ละประเภท
(๓) จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ทาไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปี
ตามที่กาหนดในข้อบังคับ
ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีก ให้ผู้ชาระบัญชีโอนให้แก่สหกรณ์อื่นหรือสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย ตามมติของที่ประชุมใหญ่หรือด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีที่ไม่อาจเรียก
ประชุมใหญ่ได้ภายในสามเดือนนับแต่วันที่ชาระบัญชีเสร็จ
มาตรา ๘๗ เมื่อได้ชาระบัญชีกิจการของสหกรณ์เสร็จแล้ว ให้ผู้ชาระบัญชีทารายงานการ
ชาระบัญชีพร้อมทั้งรายการย่อของบัญชีที่ชาระนั้น แสดงว่าได้ดาเนินการชาระบัญชีและจัดการทรัพย์สินของ
สหกรณ์ไปอย่างใด รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการชาระบัญชีและจานวนทรัพย์สินที่จ่ายตามมาตรา ๘๖ เสนอต่อผู้สอบ
บัญชี
เมื่ อ ผู้ ส อบบั ญ ชี ต รวจสอบและรั บ รองบั ญ ชี ที่ ช าระนั้ น แล้ ว ให้ ผู้ ช าระบั ญ ชี เ สนอต่ อ นาย
ทะเบีย นสหกรณ์ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรับรองบัญชีที่ชาระนั้น เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์
เห็นชอบด้วยแล้วให้ถือว่าเป็นที่สุดแห่งการชาระบัญชี และให้นายทะเบียนสหกรณ์ถอนชื่อสหกรณ์ออกจาก
ทะเบียน
มาตรา ๘๘ เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบในการชาระบัญชีตามมาตรา ๘๗ แล้ว
ให้ผู้ชาระบัญชีมอบบรรดาสมุดบัญชีและเอกสารทั้งหลายของสหกรณ์ที่ได้ชาระบัญชีเสร็จแล้วนั้นแก่นายทะเบียน
สหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ
ให้นายทะเบียนสหกรณ์รักษาสมุด บัญชีและเอกสารเหล่านี้ไว้อีกสองปีนับแต่วันที่ถอนชื่อ
สหกรณ์นั้นออกจากทะเบียน
สมุดบัญชีและเอกสารตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้มีส่วนได้เสียตรวจดูได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
มาตรา ๘๙ ในคดีฟ้อ งเรีย กหนี้สิน ที่ส หกรณ์ สมาชิก หรือ ผู้ชาระบัญ ชีเ ป็น ลูก หนี้อ ยู่ ใน
ฐานะเช่น นั้ น ห้ ามมิให้ ฟ้องเมื่อพ้นกาหนดสองปีนับแต่วันที่นายทะเบียนสหกรณ์ถอนชื่อสหกรณ์ออกจาก
ทะเบียน
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หมวด ๔/๑[๔๔]
การดาเนินงานและการกากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
มาตรา ๘๙/๑ เว้นแต่จะได้บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะในหมวดนี้ ให้การดาเนินงานและการ
กากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นไปตามบทบัญญัติในหมวดอื่นด้วย
มาตรา ๘๙/๒ การด าเนิ น งานและการก ากั บดู แ ลสหกรณ์อ อมทรั พ ย์ และสหกรณ์ เครดิ ต
ยูเนี่ยนในเรื่องดังต่อไปนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ อาจ
กาหนดให้แตกต่างกันไปตามขนาดของสหกรณ์ก็ได้
(๑) การกาหนดขนาดของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
(๒) การก าหนดคุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะต้ อ งห้ า มอื่ น ของกรรมการด าเนิ น การสหกรณ์
และผู้จัดการ
(๓) การกาหนดอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
(๔) การให้กู้และการให้สินเชื่อ
(๕) การรับฝากเงิน การก่อหนี้ และการสร้างภาระผูกพัน ซึ่งรวมถึงการกู้ยืมเงิน หรือการค้า
ประกัน
(๖) การดารงเงินกองทุน
(๗) การบริหารสินทรัพย์และการดารงสินทรัพย์สภาพคล่อง
(๘) การฝากเงินหรือการลงทุน
(๙) การกากับดูแลด้านธรรมาภิบาล
(๑๐) การจัดชั้นสินทรัพย์และการกันเงินสารอง
(๑๑) การจัดทาบัญชี การจัดทาและการเปิดเผยงบการเงิน การสอบบัญชี และการแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชี
(๑๒) การจัดเก็บและรายงานข้อมูล
(๑๓) เรื่องอื่น ๆ ที่จาเป็นต่อการดาเนินงานและการกากับดูแล
ในการออกกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ ง ให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห ารื อร่ ว มกั บ
กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย
มาตรา ๘๙/๓ ในกรณีที่นายทะเบียนสหกรณ์เ ห็ นว่าคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
กรรมการ หรื อ ผู้ จั ด การของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ห รื อ สหกรณ์ เ ครดิ ต ยู เ นี่ ย นใดฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม
กฎกระทรวงที่ อ อกตามความในมาตรา ๘๙/๒ ให้ น ายทะเบี ย นสหกรณ์ มี อ านาจสั่ งให้ แก้ ไขข้ อ บกพร่ อ ง
หรือระงับการดาเนินการนั้นได้
ในกรณีที่นายทะเบียนสหกรณ์เห็นว่าการกระทาตามวรรคหนึ่ง อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรงต่อสหกรณ์หรือสมาชิก ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอานาจสั่งให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
กรรมการ หรือผู้จัดการนั้น พ้นจากตาแหน่ง หรือสั่งให้เลิกสหกรณ์ดังกล่าวได้แล้วแต่กรณี และให้นามาตรา
๒๔ มาตรา ๒๕ และมาตรา ๗๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
[44]
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มาตรา ๘๙/๔ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการก ากั บ ดู แ ลสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ แ ละสหกรณ์ เ ครดิ ต
ยูเนี่ยน ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการที่ปรึกษาการกากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน” ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือรองปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ซึ่งได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย และผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เป็นกรรมการ
ให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์แต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นเลขานุการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
ให้ ค ณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาการก ากั บ ดู แ ลสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ แ ละสหกรณ์ เ ครดิ ต ยู เ นี่ ย น
มีอานาจหน้าที่ให้คาปรึกษาแนะนา เสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา และเสนอให้ปรับปรุงระเบียบหรือ
คาสั่ง เกี่ยวกับการกากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแก่นายทะเบียนสหกรณ์
ให้นามาตรา ๑๓ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการที่ปรึกษาการกากับดูแลสหกรณ์
ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโดยอนุโลม
หมวด ๕
การควบสหกรณ์เข้ากัน
มาตรา ๙๐ สหกรณ์ตั้งแต่สองสหกรณ์อาจควบเข้ากันเป็นสหกรณ์เดียวได้ โดยมติแห่งที่
ประชุมใหญ่ของแต่ละสหกรณ์ และต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ในการขอความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ให้ส่งสาเนารายงานการประชุมใหญ่ของ
สหกรณ์ที่ลงมติให้ควบเข้ากันไปด้วย
มาตรา ๙๑ เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๙๐ แล้ว ให้สหกรณ์แจ้งเป็น
หนังสือไปยังเจ้าหนี้ทั้งปวงของสหกรณ์เพื่อให้ทราบรายการที่ประสงค์จะควบสหกรณ์เข้ากัน และขอให้เจ้าหนี้
ผู้มีข้อคัดค้านในการควบสหกรณ์เข้ากันนั้น ส่งคาคัดค้านไปยังสหกรณ์ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ถ้าไม่มีเจ้าหนี้คัดค้านภายในกาหนดเวลาดังกล่าวนั้น ให้ถือว่าไม่มีคาคัดค้าน
ถ้ามีเจ้าหนี้คัดค้าน สหกรณ์จะควบเข้ากันมิได้ จนกว่าจะได้ชาระหนี้หรือได้ให้ประกัน เพื่อหนี้
รายนั้น
มาตรา ๙๒ ให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ของแต่ละสหกรณ์ที่ควบเข้ากัน ตั้งผู้แทน
ขึ้นสหกรณ์ละไม่เกินสามคนเพื่อดาเนินการจดทะเบียนตามมาตรา ๙๓
มาตรา ๙๓ สหกรณ์ที่ตั้งขึ้นใหม่โดยควบเข้ากันนั้น ต้องจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ใหม่ โดยยื่น
คาขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์ตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
ในคาขอจดทะเบียนสหกรณ์ใหม่ ต้องมีผู้แทนของสหกรณ์ที่ควบเข้ากันลงลายมือชื่ออย่างน้อย
สหกรณ์ละสองคนทุกสหกรณ์
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คาขอจดทะเบียนสหกรณ์ใหม่ ต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ยื่นพร้อมกับคาขอด้วย
(๑) หนังสือของทุกสหกรณ์ที่ควบเข้ากันนั้นรับรองว่าได้แจ้งไปยังเจ้าหนี้ทั้งปวงตามมาตรา
๙๑ วรรคหนึ่ง และไม่มีเจ้าหนี้คัดค้านภายในกาหนด หรือในกรณีที่มีเจ้าหนี้คัดค้านสหกรณ์ได้ชาระหนี้หรือได้
ให้ประกันเพื่อหนี้รายนั้นแล้ว
(๒) ข้อบังคับของสหกรณ์ใหม่ที่ขอจดทะเบียนสี่ฉบับ
(๓) สาเนารายงานการประชุมผู้แทนของสหกรณ์ที่ควบเข้ากันหนึ่งฉบับ
เอกสารตาม (๒) และ (๓) นั้น ผู้แทนของสหกรณ์ต้องลงลายมือชื่อรับรองสองคน
มาตรา ๙๔ เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนสหกรณ์ที่ควบเข้ากันเป็นสหกรณ์ใหม่
แล้ว ให้นายทะเบียนสหกรณ์ถอนชื่อสหกรณ์เดิมที่ได้ควบเข้ากันนั้นออกจากทะเบียน
ให้ผู้แทนของสหกรณ์ที่ควบเข้ากันมีอานาจหน้าที่และสิทธิเช่นเดียวกับคณะกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์จนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ตามมาตรา ๔๐
มาตรา ๙๕ สหกรณ์ใหม่นี้ย่อมได้ไปทั้งทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ และความรับผิดของสหกรณ์
เดิมที่ได้ควบเข้ากันนั้นทั้งสิ้น
หมวด ๖
การแยกสหกรณ์
มาตรา ๙๖ การแยกสหกรณ์จะกระทามิได้ แต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเขตการปกครองท้อ งที่
หรือแบ่งหน่วยงานหรือสถานประกอบการ จะแยกสหกรณ์ก็ได้หากมีความจาเป็นหรือมีเหตุให้ ไม่สะดวกแก่
การดาเนินงาน
การแยกสหกรณ์ตามวรรคหนึ่งจะกระทาได้โดยสมาชิกของสหกรณ์นั้นจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในห้ า ของจ านวนสมาชิ ก ทั้ง หมด หรื อไม่ น้ อ ยกว่ า ห้ า ร้ อ ยคนลงลายมื อ ชื่ อ ท าหนั ง สื อ ร้ อ งขอแยกสหกรณ์
ต่อคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
ให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับคา
ร้องขอตามวรรคสอง เพื่อพิจารณาเรื่องการแยกสหกรณ์ ถ้าที่ประชุมใหญ่ได้มีมติเห็นชอบให้ แยกสหกรณ์
ให้ พิจารณาแบ่ งแยกทรัพย์ สิ น ทุน ทุน ส ารอง หนี้สิ น สิ ทธิ และความรับผิ ดของสหกรณ์ตามวิธีการที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์กาหนด
การวินิจฉัยชี้ขาดในเรื่องต่าง ๆ ของที่ประชุมใหญ่ตามวรรคสาม ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่า สอง
ในสามของจานวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกที่มาประชุม
ถ้าคณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ไม่เรียกประชุมใหญ่ภายในกาหนดเวลาตามวรรคสาม
ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอานาจเรียกประชุมใหญ่ภายในระยะเวลาตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๙๗ ในกรณี ที่ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ไ ด้ มี ม ติ ไ ม่ เ ห็ น ชอบให้ แ ยกสหกรณ์ ถ้ า สมาชิ ก ซึ่ ง ลง
ลายมือชื่อทาหนังสือร้องขอแยกสหกรณ์ตามมาตรา ๙๖ วรรคสอง พิจารณาแล้วไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุม
ใหญ่นั้น ให้สมาชิกดังกล่าวทุกคนลงลายมือชื่อทาหนังสือถึงนายทะเบียนสหกรณ์ภายในกาหนดเวลาสามสิบวัน
นับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ เพื่อให้นายทะเบียนสหกรณ์พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดว่าสมควรแยกสหกรณ์หรือไม่
และเมื่อนายทะเบียนสหกรณ์วินิจฉัยชี้ขาดเป็นอย่างไรแล้วให้แจ้งคาวินิจฉัยให้สหกรณ์ทราบ
คาวินิจฉัยของนายทะเบียนสหกรณ์ให้เป็นที่สุด
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มาตรา ๙๘ เมื่อที่ประชุมใหญ่ได้มีมติเห็ นชอบตามมาตรา ๙๖ หรือนายทะเบียนสหกรณ์
วินิจฉัยชี้ขาดให้แยกสหกรณ์ตามมาตรา ๙๗ แล้ว ให้สหกรณ์แจ้งมติที่ประชุมใหญ่ หรือคาวินิจฉัยของนายทะเบียน
สหกรณ์เป็นหนังสือไปยังเจ้าหนี้ทั้งปวงของสหกรณ์ เพื่อให้ทราบรายการที่ประสงค์จะแยกสหกรณ์ และให้
เจ้าหนี้ผู้มีข้อคัดค้านในการแยกสหกรณ์นั้นส่งคาคัดค้านไปยังสหกรณ์ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
มาตรา ๙๙ สหกรณ์ที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่โ ดยการแยกจากสหกรณ์เดิมนั้น ให้ นาบทบัญญัติ
ในหมวด ๓ ส่วนที่ ๑ ว่าด้วยการจดทะเบียนสหกรณ์มาใช้บังคับโดยอนุโลม
คาขอจดทะเบียนสหกรณ์ใหม่ ต้องยื่นพร้อมเอกสาร ดังต่อไปนี้
(๑) สาเนาหนังสือร้องขอแยกสหกรณ์และสาเนารายงานการประชุมใหญ่ที่ได้มีมติ เห็นชอบให้
แยกสหกรณ์ตามมาตรา ๙๖ วรรคสี่ หรือสาเนาหนังสือนายทะเบียนสหกรณ์ซึ่งวินิจฉัยชี้ขาดให้แยกสหกรณ์ตาม
มาตรา ๙๗ แล้วแต่กรณี
(๒) สาเนาหนังสือของสหกรณ์ทุกฉบับที่แจ้งไปยังเจ้าหนี้ทั้งปวงของสหกรณ์ตามมาตรา ๙๘
(๓) หนังสือของสหกรณ์ที่รับรองว่าไม่มีเจ้าหนี้คัดค้านภายในกาหนดหรือสาเนาคาคัดค้าน
ของเจ้าหนี้พร้อมทั้งหลักฐานที่แสดงว่าสหกรณ์ได้ชาระหนี้หรือได้ให้ประกันเพื่อหนี้รายนั้นแล้ว
มาตรา ๑๐๐ บรรดาทรัพย์สิน ทุน ทุนสารอง หนี้สิน สิทธิ และความรับผิดของสหกรณ์เดิมที่
ที่ประชุมใหญ่ได้มีมติให้แบ่งแยกตามมาตรา ๙๖ หรือนายทะเบียนสหกรณ์ได้มีคาวินิจฉัยชี้ขาดให้แบ่งแยกตาม
มาตรา ๙๗ แล้วแต่กรณี ย่อมโอนไปให้แก่สหกรณ์ใหม่ตั้งแต่วันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน
หมวด ๗
ชุมนุมสหกรณ์
มาตรา ๑๐๑ สหกรณ์ตั้ งแต่ ห้ าสหกรณ์ขึ้ นไปที่ประสงค์จะร่วมกันดาเนินกิจการเพื่อให้ เกิ ด
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ที่เข้าร่วมกันนั้น อาจรวมกันจัดตั้งเป็นชุมนุมสหกรณ์ได้
ชุมนุมสหกรณ์ใดจะมีฐานะเป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศ จะต้องตั้งขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออานวยประโยชน์แก่บรรดาสหกรณ์ในภูมิภาคหรือทั่วประเทศ ที่เป็นสหกรณ์ประเภท
เดียวกันหรือต่างประเภทกัน เพื่อประกอบธุรกิจของสหกรณ์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกาหนด[๔๕]
มาตรา ๑๐๒ การจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์จะกระทาได้ต่อเมื่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์แต่ละ
สหกรณ์ได้มีมติให้เข้าร่วมในการจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์นั้นได้
มาตรา ๑๐๓ ในการดาเนินการจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดาเนินการของแต่ละ
สหกรณ์ตั้งผู้แทนขึ้นสหกรณ์ละหนึ่งคน ประกอบเป็นคณะผู้จัดตั้งชุมนุมสหกรณ์เพื่อดาเนินการจัดตั้งชุมนุม
สหกรณ์
การจัดตั้งและการจดทะเบียนชุมนุมสหกรณ์ให้นาบทบัญญัติในหมวด ๓ ว่าด้วยสหกรณ์มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
[45]
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มาตรา ๑๐๔ การขอจดทะเบียนชุมนุมสหกรณ์นั้น ให้คณะผู้จัดตั้งชุมนุมสหกรณ์อย่างน้อย
ห้าคน ลงลายมือชื่อยื่นคาขอต่อนายทะเบียนสหกรณ์
มาตรา ๑๐๕ ให้ ชุ ม นุ ม สหกรณ์ ที่ไ ด้ จ ดทะเบี ย นแล้ ว เป็ น นิ ติ บุ ค คลและเป็ น สหกรณ์ ต าม
พระราชบัญญัตินี้
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ให้ชุมนุมสหกรณ์มีอานาจกระทาการได้ตามมาตรา ๔๖ และตามที่
กาหนดไว้ในกฎกระทรวง
ให้นาบทบัญญัติในหมวด ๓ หมวด ๔ หมวด ๔/๑ หมวด ๕ และหมวด ๖ มาใช้บังคับกับ
ชุมนุมสหกรณ์โดยอนุโลม[๔๖]
มาตรา ๑๐๕/๑[๔๗]เพื่อส่งเสริมระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ ให้ชุมนุม
สหกรณ์ระดับ ประเทศมีอานาจร่ วมกับ สหกรณ์สมาชิกของตนจัดสวัส ดิการและการสงเคราะห์ของสมาชิก
สหกรณ์และครอบครัวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
มาตรา ๑๐๖ การประชุมใหญ่ชุมนุมสหกรณ์ให้ประกอบด้วยผู้แทนสหกรณ์ที่เป็น สมาชิก
ของชุม นุม สหกรณ์ ซึ่ง คณะกรรมการดาเนิน การของแต่ล ะสหกรณ์เ ลือ กตั้ง ขึ้น สหกรณ์ล ะหนึ่ง คน ตามที่
กาหนดในข้อบังคับของชุมนุมสหกรณ์ ในการประชุมต้องมีผู้แทนสหกรณ์มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนผู้แทนสหกรณ์ทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน แล้วแต่กรณี จึงจะเป็นองค์ประชุม
ผู้แทนสหกรณ์คนหนึ่งให้มีเสียงในการลงคะแนนหนึ่งเสียง หรือจะให้มีเสียงเพิ่มขึ้นตามระบบ
สัดส่วนตามที่กาหนดในข้อบังคับของชุมนุมสหกรณ์นั้นก็ได้
มาตรา ๑๐๗ ในการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการชุมนุมสหกรณ์ ให้ที่ประชุมใหญ่ชุมนุม
สหกรณ์เลื อกตั้งจากผู้ แทนสหกรณ์ที่เป็ นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์เป็นกรรมการ ตามจานวนหลั กเกณฑ์
และวิธีการที่กาหนดในข้อบังคับของชุมนุมสหกรณ์
หมวด ๘
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
มาตรา ๑๐๘ ให้มี “สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย” ประกอบด้วย สมาชิกที่เป็นสหกรณ์ มี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจการสหกรณ์ทุกประเภททั่วราชอาณาจักร ให้มีความเจริญก้าวหน้าอันมิใช่เป็นการหา
ผลกาไร หรือรายได้มาแบ่งปันกัน
มาตรา ๑๐๙ ให้สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเป็นนิติบุคคล
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยมีสานักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และจะตั้งสานักงาน
สาขาขึ้น ณ ที่อื่นใดก็ได้
[46]
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มาตรา ๑๑๐ สันนิบาตสหกรณ์แห่ งประเทศไทย มีอานาจกระทาการต่าง ๆ ภายในขอบ
วัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๑๐๘ และอานาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง
(๑) ส่งเสริ มและเผยแพร่กิจการสหกรณ์ ตลอดจนทาการวิจัยและรวบรวมสถิติเกี่ยวกับ
กิจการสหกรณ์
(๒) แนะน าช่ ว ยเหลื อ ทางวิ ช าการแก่ ส หกรณ์ และอ านวยความสะดวกในการติ ด ต่ อ
ประสานงานระหว่างสหกรณ์กับส่วนราชการหรือบุคคลอื่น
(๓) ให้การศึกษาฝึกอบรมวิชาการเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์
(๔) ส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างสหกรณ์ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ หรือสันนิบาต
สหกรณ์ของต่างประเทศ หรื อองค์การต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์ทานอง
เดียวกัน
(๕) ซื้อ จัดหา จาหน่าย ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง หรือทานิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินใด ๆ
(๖) ส่งเสริมธุรกิจการค้า อุตสาหกรรม หรือบริการของสหกรณ์
(๗) สนั บ สนุ น และช่ว ยเหลื อสหกรณ์ เพื่ อ แก้ ไ ขอุ ป สรรคข้ อ ขัด ข้ องที่ เกี่ ย วกั บ กิ จ การของ
สหกรณ์ซึ่งเป็นการกระทาเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
(๘) เป็นตัวแทนของสหกรณ์ เพื่อรักษาผลประโยชน์อันพึงมีพึงได้จากการสนับสนุนของรัฐ
องค์การระหว่างประเทศ หรือภาคเอกชนอื่น
(๙) ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บรรดาสหกรณ์อย่าง
แท้จริง
(๑๐) ดาเนิน การอื่นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือตามที่คณะกรรมการพัฒ นาการ
สหกรณ์แห่งชาติมอบหมาย
มาตรา ๑๑๑ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้
(๑) ค่าบารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
(๒) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(๓) ดอกผลที่เกิดจากทุนกลางของสหกรณ์ไม่จากัดตามมาตรา ๘
(๔) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
(๕) เงินหรือทรัพย์สินที่เหลือจากการชาระบัญชีสหกรณ์ตามมาตรา ๘๔ และมาตรา ๘๖ วรรค
สอง
(๖) เงินที่ได้จากการจาหน่ายหนังสือวิชาการ เอกสาร หรือสิ่งอื่น
(๗) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับเป็นค่าตอบแทนในการให้บริการ
(๘) ผลประโยชน์ที่ได้จากทรัพย์สินของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
มาตรา ๑๑๒ [๔๘] ให้ มี ค ณะกรรมการด าเนิ น การสั น นิ บ าตสหกรณ์ แ ห่ ง ประเทศไทย
ประกอบด้วย ประธานกรรมการด าเนิ นการชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศประเภทละหนึ่งคน ในกรณีที่สหกรณ์
ประเภทใดไม่มี ชุมนุ มสหกรณ์ระดับประเทศ ให้ มีผู้ แทนจากสหกรณ์ประเภทนั้ นจานวนหนึ่งคนเป็น กรรมการ
โดยตาแหน่ง และกรรมการอื่นซึ่งที่ประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเลือกตั้งจากผู้แทนสหกรณ์
ซึ่งเป็นกรรมการดาเนินการ มีจานวนเท่ากับกรรมการโดยตาแหน่งเป็นกรรมการ
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ให้คณะกรรมการดาเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเลือกตั้งกรรมการเป็นประธาน
กรรมการคนหนึ่งและรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน
ให้คณะกรรมการดาเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยแต่งตั้งผู้อานวยการสันนิบาต
สหกรณ์ แ ห่ ง ประเทศไทย และให้ ผู้ อ านวยการสั น นิ บ าตสหกรณ์ แ ห่ ง ประเทศไทยเป็ น เลขานุ ก ารของ
คณะกรรมการดาเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้แทนสหกรณ์ที่ไม่มีชุมนุ มสหกรณ์ระดับประเทศ ให้ เป็นไป
ตามระเบียบของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
การกาหนดสัดส่วนผู้แทนสหกรณ์ที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอื่นให้เป็นไปตามระเบียบ
ในมาตรา ๑๑๓ (๓)
ให้ น าบทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๕๒ มาใช้ บั ง คั บ แก่ ค ณะกรรมการด าเนิ น การสั น นิ บ าตสหกรณ์
แห่งประเทศไทยและผู้อานวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย โดยอนุโลม
มาตรา ๑๑๓ ให้คณะกรรมการดาเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย มีหน้าที่ บริหาร
กิจการ ตลอดจนมีอานาจออกระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามวัตถุประสงค์ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
การออกระเบี ย บเกี่ย วกับเรื่ องดังต่อไปนี้ ต้องได้รับความเห็ นชอบจากที่ประชุมใหญ่ของ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยก่อนจึงใช้บังคับได้
(๑) ระเบียบว่าด้วยการใช้จ่ายและการเก็บรักษาเงิน
(๒) ระเบียบว่าด้วยการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์
การจัดส่งผู้แทนของสหกรณ์เข้าร่วมประชุมใหญ่
(๓) ระเบี ย บว่า ด้ว ยการเลื อกตั้ง การประชุ ม และการดาเนิน กิจ การของคณะกรรมการ
ดาเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
มาตรา ๑๑๔ ให้กรรมการดาเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยอยู่ในตาแหน่งคราว
ละสี่ปี
เมื ่อ ครบวาระดัง กล่า วตามวรรคหนึ ่ง หากยัง มิไ ด้ม ีก ารเลือ กตั ้ง กรรมการขึ ้น ใหม่
ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตาแหน่งเพื่อดาเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้ง
ใหม่เข้ารับหน้าที่
กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้ แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
มาตรา ๑๑๕ [๔๙] นอกจากการพ้ น จากต าแหน่ ง ตามวาระตามมาตรา ๑๑๔ กรรมการ
ดาเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้ จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) พ้นจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์
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ภายใต้ บั ง คั บ ตามวรรคหนึ่ ง กรรมการด าเนิ น การสั น นิ บ าตสหกรณ์ แ ห่ ง ประเทศไทย
ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งพ้นจากตาแหน่งเมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตาแหน่งด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนผู้แทนสหกรณ์ซึ่งมาประชุม
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้และให้ถือ
ว่าคณะกรรมการดาเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ เว้นแต่มีกรรมการ
เหลืออยู่ไม่ถึงสองในสาม
ในกรณีที่กรรมการดาเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งพ้น
จากตาแหน่งก่อนวาระ ให้ที่ประชุมใหญ่สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเลือกผู้ แทนสหกรณ์เป็นกรรมการ
แทน เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่ดาเนินการเลือกตั้งกรรมการ
แทนตาแหน่งที่ว่างก็ได้ และให้ผู้ได้รับเลือกตั้งอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
มาตรา ๑๑๖ ให้คณะกรรมการดาเนินการสั นนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการ
ประชุมใหญ่สามัญปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
เมื่อมีเหตุอันสมควร คณะกรรมการดาเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่ งประเทศไทยจะเรียก
ประชุม ใหญ่วิ ส ามัญ เมื่ อใดก็ ได้ หรื อ เมื่ อสมาชิก จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า หนึ่ ง ในสิ บ ของจ านวนสมาชิ ก ทั้ง หมด
ทาหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการดาเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
ในหนังสือร้องขอนั้น ต้องระบุว่าประสงค์ให้เรียกประชุมเพื่อการใด
ในกรณีที่ ส มาชิก เป็ น ผู้ ร้ อ งขอให้ เ รี ยกประชุม ใหญ่ วิส ามั ญ ให้ ค ณะกรรมการด าเนิ น การ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ
ในกรณีที่คณะกรรมการดาเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
ตามวรรคสาม สมาชิกจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจานวนสมาชิกทั้งหมดอาจทาหนังสือร้องขอภายในหกสิบวัน
นับแต่วันพ้นกาหนดเวลาตามวรรคสาม เพื่อให้รัฐมนตรีเรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้ ในกรณีเช่นนี้ให้รัฐมนตรี
เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ[๕๐]
มาตรา ๑๑๗ ให้ผู้อานวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยมีหน้าที่บริหารกิจการของ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามระเบียบและนโยบายที่คณะกรรมการดาเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทยกาหนด และมีอานาจบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ในส่วนกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้ผู้อานวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
เป็นตัวแทนสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เพื่อการนี้ผู้อานวยการสันนิบาตสหกรณ์ แห่งประเทศไทยจะมอบ
อานาจให้ บุ คคลใดกระทากิจการเฉพาะอย่างแทนตามระเบียบที่คณะกรรมการดาเนินการสั นนิ บาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทยกาหนดก็ได้
มาตรา ๑๑๗/๑ [๕๑] ในกรณี ที่ มี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การด าเนิ น การของสั น นิ บ าตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย ให้ประธานกรรมการดาเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย หรือกรรมการดาเนินการ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของกรรมการดาเนินการสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย หรือสหกรณ์ที่ เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยสหกรณ์ ร้องขอให้คณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติวินิจฉัยได้
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติให้เป็นที่สุด
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มาตรา ๑๑๘ ให้ น าบทบั ญญั ติ ในหมวด ๓ ส่ วนที่ ๔ ว่ าด้ วยการสอบบั ญชี มาใช้ บั งคั บ แก่
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยโดยอนุโลม
หมวด ๙
กลุ่มเกษตรกร
มาตรา ๑๑๙ ในกรณีที่คณะบุคคลผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งร่วมกันดาเนินกิจการโดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแต่ยังไม่อาจรวมกันจัดตั้งเป็น
สหกรณ์ตามพระราชบัญญัตินี้ได้ จะจัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกรขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดโดยพระราช
กฤษฎีกาก็ได้
พระราชกฤษฎี กาตามวรรคหนึ่ง ให้ กาหนดการดาเนินการของกลุ่ มเกษตรกร การกากับ กลุ่ ม
เกษตรกร การเลิกกลุ่มเกษตรกร และการควบกลุ่มเกษตรกรเข้ากัน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมแก่ประเภทของ
กลุ่มเกษตรกรด้วย
มาตรา ๑๒๐ กลุ่มเกษตรกรที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๑๑๙ ให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล
มาตรา ๑๒๑ ให้นายทะเบียนสหกรณ์เป็นนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรและมีอานาจหน้าที่
ตามที่บั ญญัติไว้ในพระราชบั ญญัตินี้ และมีรองนายทะเบียนสหกรณ์เป็นผู้ ช่ว ย มีอานาจหน้าที่ตามที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
ให้สหกรณ์จังหวัดเป็นนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจาจังหวัดที่กลุ่มเกษตรกรตั้งอยู่ และมี
อานาจหน้าที่ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด[๕๒]
สาหรับกรุงเทพมหานครให้ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑
และผู้ อ านวยการส านั ก งานส่ ง เสริ ม สหกรณ์ ก รุ ง เทพมหานคร พื้ น ที่ ๒ เป็ น นายทะเบี ย นกลุ่ ม เกษตรกร
กรุงเทพมหานคร[๕๓]
มาตรา ๑๒๒ ในกรณี ที่ ก ลุ่ ม เกษตรกร โดยมติข องที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ไ ม่น้ อ ยกว่ า กึ่ง หนึ่ง ของ
จานวนสมาชิกที่มาประชุม แสดงความจานงขอเปลี่ยนฐานะเป็นสหกรณ์ เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์พิจารณาเห็น
ว่าข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกรมีรายการถูกต้องตามมาตรา ๔๓ ให้นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนและ
ดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๒๓ เมื ่อ นายทะเบีย นสหกรณ์ร ับ จดทะเบีย นกลุ ่ม เกษตรกรเป็น สหกรณ์
ให้คณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรมีฐานะเป็นคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์จนกว่าจะมีคณะกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้เลือกตั้งขึ้นใหม่ตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้
สหกรณ์ตามวรรคหนึ่งย่อมได้ไปทั้งทรั พย์สิน หนี้สิน สิทธิ และความรับผิดของกลุ่มเกษตรกร
เดิม
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มาตรา ๑๒๔ เพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ น ายทะเบี ย นกลุ่ ม เกษตรกรและ
พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรมอบหมายมีอานาจเข้าไปตรวจสอบในสานักงานของกลุ่ม
เกษตรกรในเวลาทางานของกลุ่มเกษตรกร ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องอานวยความสะดวก ช่วยเหลือ และให้คาชี้แจงแก่
ผู้เข้าไปตรวจสอบตามสมควร
ให้ผู้เข้าไปตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง แสดงบัตรประจาตัวต่อผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง
บัตรประจาตัวตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๑๒๕ ในคดีฟ้องเรียกหนี้ ที่กลุ่มเกษตรกร สมาชิก หรือผู้ ชาระบัญชีเป็นลูกหนี้ อยู่ใน
ฐานะเช่นนั้น ห้ามมิให้ฟ้องเมื่อพ้นกาหนดสองปีนับแต่วันที่นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรถอนชื่อกลุ่มเกษตรกร
ออกจากทะเบียน
มาตรา ๑๒๖ ถ้ากลุ่มเกษตรกรเกี่ยวข้องในกิจการใดที่กฎหมายกาหนดให้จดทะเบียนสาหรับ
การได้มา การจาหน่าย การยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ หรือการยึดหน่วง ซึ่งกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิ
อันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ในการจดทะเบียนเช่นว่านั้นให้กลุ่มเกษตรกรได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
มาตรา ๑๒๗ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้คาว่า “กลุ่มเกษตรกร” เป็นชื่อหรือส่วนหนึ่งของชื่อในทาง
ธุรกิจ เว้นแต่กลุ่มเกษตรกรที่ได้จดทะเบียนตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๑๑๙
มาตรา ๑๒๘ ให้ นายทะเบียนกลุ่ มเกษตรกรและพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนกลุ่ ม
เกษตรกรมอบหมาย มีอานาจออกคาสั่ งเป็นหนังสื อให้กรรมการ สมาชิกและเจ้าหน้าที่ของกลุ่ มเกษตรกร
มาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของกลุ่มเกษตรกรหรือให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับการดาเนินกิจการ หรือรายงาน
การประชุมของกลุ่มเกษตรกร
หมวด ๙/๑[๕๔]
การพิจารณาอุทธรณ์
มาตรา ๑๒๘/๑ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ประกอบด้วยรองปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ซึ่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมาย เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติซึ่งคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
มอบหมาย เป็นกรรมการ
ให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์แต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นเลขานุการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๑๒๘/๒ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คาสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์
ที่อุทธรณ์ตามมาตรา ๑๒๘/๔
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(๒) มีหนั งสือเรีย กบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคาหรือสั่งให้บุคคลดังกล่าวส่งเอกสารหรือ
หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
(๓) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มอบหมาย
มาตรา ๑๒๘/๓ ให้น ามาตรา ๑๓ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์โดยอนุโลม
มาตรา ๑๒๘/๔ คาสั่ งตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๒ (๓) และ (๔) มาตรา ๗๑ และมาตรา
๘๙/๓ วรรคสอง รวมถึงคาสั่งเลิกกลุ่มเกษตรกรตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๑๑๙ วรรคสอง
ให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาสั่ง
คาสั่งไม่รับจดทะเบียนตามมาตรา ๓๘ และคาสั่งตามมาตรา ๔๔ ให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาสั่ง
การอุ ท ธรณ์ ต ามวรรคหนึ่ ง และวรรคสองไม่ เ ป็ น เหตุ ทุ เ ลาการบั ง คั บ ตามค าสั่ ง เว้ น แต่
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จะเห็นสมควรให้มีการทุเลาการบังคับตามคาสั่งนั้นไว้ชั่วคราว
มาตรา ๑๒๘/๕ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอุทธรณ์และวิธีพิจารณาอุทธรณ์ของ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์กาหนด
ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคาวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์
แล้วแจ้งคาวินิจฉัยอุทธรณ์พร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนังสือไปยังผู้อุทธรณ์โดยไม่ชักช้า
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด
หมวด ๑๐[๕๕]
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๑๒๙ ผู้ใดใช้คาว่า “สหกรณ์” หรือ “กลุ่มเกษตรกร” ประกอบกับชื่อหรือส่วนหนึ่ง
ของชื่อในทางธุรกิจ โดยมิได้เป็นสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรที่ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวาง
โทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และปรับอีกวันละไม่เกินห้าพันบาท
จนกว่าจะได้เลิกใช้
มาตรา ๑๓๐ ผู้ ใ ดไม่ ม าชี้ แ จงข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ ไม่ ส่ ง เอกสารเกี่ ย วกั บ การด าเนิ น งานหรื อ
รายงานการประชุมของสหกรณ์ห รื อชุมนุมสหกรณ์ตามคาสั่ งของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียน
สหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายซึ่งสั่งการ
ตามมาตรา ๑๗ หรือไม่มาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือไม่ส่งเอกสารเกี่ ยวกับการดาเนินงานหรือรายงานการประชุม
ของกลุ่ ม เกษตรกรตามคาสั่ งของนายทะเบี ยนกลุ่ มเกษตรกรหรือพนัก งานเจ้า หน้าที่ซึ่ง นายทะเบียนกลุ่ ม
เกษตรกรมอบหมายตามมาตรา ๑๒๘ แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่ง
หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
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มาตรา ๑๓๑ ผู้ ใดขั ดขวางหรือไม่ให้ คาชี้ แจงแก่น ายทะเบีย นสหกรณ์ รองนายทะเบีย น
สหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายตามมาตรา
๑๘ หรือขัดขวางหรือไม่ให้คาชี้แจงแก่นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนกลุ่ม
เกษตรกรมอบหมายตามมาตรา ๑๒๔ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เ กินหนึ่งแสนบาท หรือทั้ง
จาทั้งปรับ
มาตรา ๑๓๒ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามที่นายทะเบียนสหกรณ์สั่งการตามมาตรา ๒๒ ต้อง
ระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๓๓ กรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์ผู้ใดดาเนินกิจการของสหกรณ์นอกขอบเขต
แห่งการดาเนินกิจการของสหกรณ์ที่จะพึงดาเนินการได้ตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๓๓/๑ วรรค
สอง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๓๓/๑ กรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์ผู้ใดดาเนินกิจการของสหกรณ์โดยผิด
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์และการดาเนินกิจการนั้นเป็นภยันตรายต่อความสงบสุขของประชาชนหรือความมั่นคง
ของรัฐ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๓๓/๒ ผู้ใดฝ่าฝืนไม่จัดการรักษาทรัพย์สิ นของสหกรณ์ หรือไม่ส่งมอบทรัพย์สิ น
สมุดบัญชี เอกสาร และสิ่งอื่นของสหกรณ์ให้แก่ผู้ชาระบัญชีตามมาตรา ๗๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสน
บาท
มาตรา ๑๓๓/๓ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๘๙/๒
(๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๑๐) (๑๑) (๑๒) หรือ (๑๓) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๑๓๓/๔ ผู้ใดฝ่าฝืนไม่แก้ไขข้อบกพร่องหรือระงับการดาเนินการตามที่นายทะเบียน
สหกรณ์สั่งการตามมาตรา ๘๙/๓ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้ง
ปรับ
มาตรา ๑๓๓/๕ ในกรณีที่ ส หกรณ์ ก ระท าความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญัติ นี้ กรรมการหรื อ
ผู้จัดการของสหกรณ์ซึ่งเป็นผู้ลงมติให้สหกรณ์ดาเนินการหรืองดเว้นการดาเนินการ หรือเป็นผู้ดาเนินการหรือ
รับผิดชอบในการดาเนินการนั้น ได้กระทาผิดหน้าที่ของตนด้วยประการใด ๆ โดยทุจริต ต้องระวางโทษจาคุก
ตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี และปรับไม่เกินห้าแสนบาท
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๑๓๔ ให้ถือว่าบรรดาสหกรณ์จากัด ชุมนุมสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ
ไทย และกลุ่มเกษตรกรตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๑๑ ที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็น
สหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และกลุ่มเกษตรกร ตามพระราชบัญญัตินี้
ให้โอนเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมการสหกรณ์มาเป็นของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ตามมาตรา ๒๗
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มาตรา ๑๓๕ ชุมนุมสหกรณ์ที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ แต่มีจานวนสหกรณ์
เป็นสมาชิกต่ากว่าอัตราที่กาหนดไว้ในมาตรา ๑๐๑ ให้เป็นชุมนุมสหกรณ์ต่อไปได้
มาตรา ๑๓๖ ข้อบังคับของสหกรณ์ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงใช้
บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้
ให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ คงดารงตาแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระตามที่กาหนด
ไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์นั้น โดยให้ถือว่าเป็นการดารงตาแหน่งในวาระแรก
มาตรา ๑๓๗ สหกรณ์ ไม่ จากั ดตามพระราชบั ญญั ติส หกรณ์ พ.ศ. ๒๕๑๑ ที่มี อยู่ ในวัน ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ถ้าประสงค์จะจัดตั้งเป็นสหกรณ์ตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องยื่นคาขอจดทะเบียนตาม
หมวด ๓ ส่ ว นที่ ๑ ว่ าด้ ว ยการจั ดตั้ งและการจดทะเบี ยนสหกรณ์ ภ ายในหนึ่ งร้ อยแปดสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ถ้าไม่มีการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้นายทะเบียนสหกรณ์สั่งเลิกสหกรณ์ไม่จากัดนั้น และตั้ง
ผู้ชาระบัญชีขึ้นทาการชาระบัญชี โดยให้นาบทบัญญัติในหมวด ๔ ว่าด้วยการชาระบัญชีมาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๓๘ ให้บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ หรือคาสั่งที่ออก
ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับยังคงใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือ
แย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบี ยบ หรือคาสั่ง
ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๑๑
ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว ทาให้มีบทบัญญัติหลายประการไม่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาการสหกรณ์
ให้ทันต่อสภาพการแข่งขันกับระบบธุรกิจในปัจจุบัน ประกอบกับพระราชบัญญัติดังกล่าวได้รวมบทบัญญัติ
เกี่ย วกับ กลุ่ มเกษตรกร ซึ่งสมควรปรั บ ปรุงให้ เหมาะสมยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน ดังนั้น จึงเห็ นสมควรปรับปรุง
กฎหมายว่าด้ว ยสหกรณ์ที่ใช้บั งคับ อยู่เดิมทั้งฉบับ โดยจัดระบบสหกรณ์ให้ ส หกรณ์มีช นิดเดียวคือสหกรณ์
ที่สมาชิกมีความรับผิดจากัดเท่าจานวนหุ้นที่ถือ เพื่อให้สหกรณ์พัฒนาไปด้วยความมั่นคง ในด้านการกากับและ
ส่ งเสริ มกิจ การสหกรณ์ ได้ กาหนดให้ มีคณะกรรมการพัฒ นาการสหกรณ์แห่ ง ชาติ ขึ้ น เพื่อทาหน้าที่ เสนอ
ความเห็นต่อรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ จัดให้มีกองทุนเพื่อพัฒนา
สหกรณ์เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่บรรดาสหกรณ์ ปรับปรุงองค์ประกอบและวาระการดารงตาแหน่ง
ของคณะกรรมการดาเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ได้ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับ
กลุ่ ม เกษตรกร เพื่ อให้ มี การพั ฒนาไปสู่ การจั ดตั้ งสหกรณ์ อย่ างเป็ นระบบ ตลอดจนปรั บปรุ งบทก าหนดโทษ
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
*พระราชกฤษฎีก าแก้ ไขบทบั ญ ญัติใ ห้ ส อดคล้ องกั บการโอนอ านาจหน้ าที่ข องส่ ว นราชการให้ เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕[๕๖]
มาตรา ๑๒๒ ในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้แก้ไขคาว่า “ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์” เป็น “อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์” และคาว่า “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ” เป็น “กรม
ส่งเสริมสหกรณ์”
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติให้ จัดตั้งส่ วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภ ารกิจใหม่ ซึ่งได้มีการตราพระราช
กฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม นั้นแล้ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่ าวได้บัญญัติให้โอนอานาจหน้าที่ของส่ว นราชการ
รัฐมนตรีผู้ดารงตาแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการแก้ไข
บทบัญญัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับอานาจหน้าที่ที่โอนไปด้วย ฉะนั้น เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการที่ปรากฏ
ในพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับการ
โอนส่วนราชการ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอนอานาจ
หน้าที่ว่าตามกฎหมายใดได้มีการโอนภารกิจของส่ว นราชการหรือผู้รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็นของ
หน่วยงานใดหรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ รัฐมนตรี ผู้ดารง
ตาแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการให้ตรงกับการโอนอานาจหน้าที่ และเพิ่มผู้แทนส่วนราชการใน
คณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ รวมทั้งตัดส่วน
ราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแล้ว ซึ่งเป็น การแก้ไขให้ตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
จึงจาเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓[๕๗]
มาตรา ๑๖ ให้คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ คณะกรรมการบริหาร กพส. และ
คณะกรรมการดาเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใช้บังคับ คงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์ แห่งชาติ คณะกรรมการบริหาร
กพส. และคณะกรรมการดาเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒
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ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ต้องดาเนินการจัดให้มีคณะกรรมการดังกล่าวภายในหนึ่งร้อยแปด
สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๑๗ ให้อัตราค่าบารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยที่คณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติกาหนดตามมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะมีกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖๐ แห่งพระราช
บัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒
มีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน และไม่เอื้อประโยชน์ต่อการดาเนินกิจการของ
สหกรณ์ สมควรปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับองค์ประกอบและการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการ ลักษณะ
ต้องห้ามของกรรมการหรือผู้จัดการ หลักเกณฑ์การพ้นจากตาแหน่งของกรรมการดาเนินการสันนิบาตสหกรณ์
แห่ งประเทศไทย การแต่งตั้งรองนายทะเบียนสหกรณ์ เงินค่าหุ้ น การตั้งผู้ รับโอนประโยชน์ของสมาชิกผู้ ตาย
อานาจหน้าที่ของสหกรณ์ในการรับฝากเงิน หลักเกณฑ์ในการกาหนดอัตราการเก็บค่าบารุงสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย อานาจของรัฐมนตรีในการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญและแนวทางการแก้ปัญหาการดาเนินการ
ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยให้ครอบคลุมและเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อให้การดาเนินกิจการของสหกรณ์
สามารถลุล่วงไปได้ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ [58]
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับ เมื่อพ้นกาหนดหกสิบวันนับแต่ วันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓๓ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติซึ่งดารง
ตาแหน่งอยูใ่ นวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ ทรงคุ ณวุฒิ ต ามพระราชบั ญญัติ ส หกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่ งแก้ไ ขเพิ่ม เติมโดยพระราชบัญญัติ นี้ ทั้ ง นี้ ต้ อ ง
ดาเนินการแต่งตั้งให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๓๔ ในกรณีที่ข้อบังคับของสหกรณ์ใดไม่เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวงที่ออก
ตามความในมาตรา ๓๓/๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราช
บัญญัตินี้ ให้สหกรณ์นั้นแก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าว ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่กฎกระทรวงใช้บังคับ
มาตรา ๓๕ ให้สหกรณ์แก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์ที่เกี่ยวกับสมาชิกสมทบให้เป็นไปตามมาตรา
๔๑ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้แล้วเสร็จ ภายในหนึ่ง
ร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
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มาตรา ๓๖ สหกรณ์ที่มี ส มาชิกซึ่ งมิไ ด้มีสั ญ ชาติ ไทยอยู่ใ นวัน ก่อนวั นที่พ ระราชบั ญญัติ นี้
ใช้บังคับ ให้สหกรณ์ดาเนิน การ ปรับปรุง แก้ไข ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่งหากสมาชิกผู้ใดมีนิติกรรมกับสหกรณ์ แต่ได้พ้นจากสมาชิก
โดยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมิได้บอกเลิกนิติกรรมนั้น ให้นิติกรรมนั้นยังคงมีอยู่ต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดไปตามเงื่อนไขหรือ
เงื่อนเวลาที่ตกลงกัน แต่จะทาการใดก่อผลผูกพันขึ้นใหม่มิได้
มาตรา ๓๗ บรรดาคาอุทธรณ์ที่ได้ยื่นและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คณะกรรมการดังกล่าวมีอานาจพิจารณา
ต่อไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะแล้ว
เสร็จ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๓๘ บรรดากฎหรือคาสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ใช้บังคับ
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีกฎหรือคาสั่งที่ออกตามพระราช
บัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๓๙ ในการดาเนินการออกกฎกระทรวงและระเบียบ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
สองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดาเนินการได้ ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจ
ดาเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
มาตรา ๔๐ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ธีรุตม์/แก้ไข
ธีรุตม์/ตรวจ
๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒
[๑]
[๒]
[๓]
[๔]
[๕]

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนที่ ๓๐ ก/หน้า ๑/๒๓ เมษายน ๒๕๔๒
มาตรา 4 บทนิยาม “สหกรณ์” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
มาตรา ๙ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
มาตรา 13 วรรคห้า แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
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[๖]
[๗]

มาตรา 14 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

มาตรา ๑๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
มาตรา 16 (2) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
[๙]
มาตรา 16 (3) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
[๑๐]
มาตรา 16 (4) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
[๑๑]
มาตรา 17 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
[๑๒]
มาตรา 21 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
[๑3]
มาตรา 22 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
[๑๔]
มาตรา 23/1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
[๑๕]
มาตรา 26 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
[๑๖]
มาตรา 30 พระราชบัญญัตสิ หกรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
[๑๗]
มาตรา 31 พระราชบัญญัตสิ หกรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
[๑๘]
มาตรา 33 วรรคสอง ยกเลิกโดยพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
[๑๙]
มาตรา 33/1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
[๒๐]
มาตรา 38 วรรคสอง ยกเลิกโดยพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
[๒1]
มาตรา 38 วรรคสาม ยกเลิกโดยพระราชบัญญัตสิ หกรณ์
[๒2]
มาตรา 41 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
[๒3]
มาตรา 42 วรรคสอง แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
[๒4]
มาตรา ๔๒/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
[๒5]
มาตรา ๔๒/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
[๒6]
มาตรา ๔๖ (๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
[๒7]
มาตรา 51/1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
[๒8]
มาตรา 51/2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
[๒9]
มาตรา 51/3 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
[3๐]
มาตรา 52 (1) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
[31]
มาตรา 52 (5) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
[32]
มาตรา 52 (๖) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
[33]
มาตรา 52 (๗) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
[34]
มาตรา 53 วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
[35]
มาตรา 60 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
[36]
มาตรา 66 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
[37]
มาตรา 67 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
[38]
มาตรา 68 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
[39]
ส่วนที่ 4 การสอบบัญชี มาตรา 69 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
[40]
มาตรา 71 (2) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
[41]
มาตรา 72 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
[42]
มาตรา 75 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
[43]
มาตรา 80 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
[44]
หมวด 4/1 เพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
[45]
มาตรา 101 วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
[46]
มาตรา 105 วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
[47]
มาตรา 105/1 เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
[48]
มาตรา 112 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
[49]
มาตรา 115 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
[50]
มาตรา 116 วรรคสี่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
[๘]
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[51]

มาตรา 117/1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
มาตรา 121 วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
[53]
มาตรา 121 วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
[54]
หมวด 9/1 เพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
[55]
หมวด 10 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
[๕๖]
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หน้า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕
[๕๗]
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนที่ ๒๖ ก/หน้า ๑/๒๑ เมษายน ๒๕๕๓
[๕๘]
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136/ตอนที่ 34 ก หน้า 27/20 มีนาคม 2562
[52]

