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พระราชบัญญัติ 
สหกรณ์ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 

                   
 

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

เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ให้ประกาศว่า 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ 
 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้
กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ
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 คณะบุคคลซึ่งร่วมกันด าเนินกิจการเพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 

และสังคมของสมาชิกสหกรณ์ผู้มีสัญชาติไทย โดยช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และได้จดทะเบียน
ตามพระราชบัญญัตินี้[๒]

 

“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกของสหกรณ์ หรือสมาชิกกลุ่มเกษตรกร 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

 
[๑]ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนที ่๓๐ ก/หนา้ ๑/๒๓ เมษายน ๒๕๔๒ 
[๒]มาตรา 4 บทนิยาม “สหกรณ์” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
และให้มีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 

หมวด ๑ 

บททั่วไป 

                   
 

มาตรา ๖ ถ้าสหกรณ์เก่ียวข้องในกิจการใดที่กฎหมายก าหนดให้จดทะเบียนส าหรับการได้มา 
การจ าหน่าย การยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้  หรือการยึดหน่วงซึ่งกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิ  
อันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ การจดทะเบียนเช่นว่านั้นให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 

 

มาตรา ๗ ห้ามมิให้ผู้ใดนอกจากสหกรณ์และสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ใช้ค าว่า 
“สหกรณ”์ เป็นชื่อหรือส่วนหนึ่งของชื่อในทางธุรกิจ 

 

มาตรา ๘ ทุนกลางของบรรดาสหกรณ์ไม่จ ากัดตามมาตรา ๖๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๑๑ ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์* จัดการฝากไว้ที่ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) หรือธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือฝากไว้ที่สถาบันการเงินอ่ืนใดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ หรือลงทุนตามระเบียบที่กรมส่งเสริมสหกรณ์* ก าหนด 

ดอกผลที่เกิดขึ้นจากทุนกลางให้กรมส่งเสริมสหกรณ์* มีอ านาจจ่ายขาดให้แก่สันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย เพื่อใช้จ่ายในกิจการตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๑๑๐ 

 

หมวด ๒ 

การก ากับและส่งเสริมสหกรณ์ 
                   

 

ส่วนที่ ๑ 

คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ 
                   

 

มาตรา ๙[๓]ให้มีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ประกอบด้วย รัฐมนตรีเป็น
ประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้อ านวยการ
ส านักงบประมาณ ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ผู้จัดการใหญ่ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ผู้แทนสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็น
กรรมการด าเนินการ ประธานกรรมการด าเนินการชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศประเภทละหนึ่งคน ประธาน  
คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับประเทศหนึ่งคน เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง และผู้ทรงคุณวุฒิ 
ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ 

 

 
[๓]มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
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ให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้อ านวยการสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ให้กรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติซึ่งเป็นกรรมการ 
โดยต าแหน่งคัดเลือกผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารสหกรณ์ การเงิน การตลาด การเกษตร กฎหมาย 
หรือดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือเสนอให้รัฐมนตรีแต่งตั้ง[๔]

 

 

มาตรา ๑๐ คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในเรื่องนโยบายและแนวทางในการพัฒนาการสหกรณ์

ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

(๒) ก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาการสหกรณ์ให้สอดคล้องกับระยะเวลาของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(๓) ก าหนดแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการขยายธุรกิจและกิจการของสหกรณ์ 
รวมทั้งการร่วมมือกับภาคเอกชนให้มีส่วนในการพัฒนาการสหกรณ์ 

(๔) ก าหนดแนวทางในการประสานงานระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน 
เพ่ือให้การส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ 

(๕) พิจารณาแก้ไขปัญหาและอุปสรรคตลอดจนข้อขัดข้องที่ท าให้นโยบายและแผนการ
พัฒนาการสหกรณ์ไม่อาจบรรลุเป้าหมาย 

(๖) พิจารณาเรื่องอ่ืนใดที่เก่ียวกับสหกรณ์ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

(๗) มีอ านาจและหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
 

มาตรา ๑๑ ให้กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี 
ในกรณีมีการแต่งตั้งกรรมการในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในต าแหน่ง 

ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพ่ิมขึ้นหรือแต่งตั้งซ่อม ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งนั้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ
กรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้วนั้น 

 

มาตรา ๑๒ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๑ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) รัฐมนตรีให้ออก 

(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 

(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๖) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 

มาตรา ๑๓ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ต้องมีกรรมการมา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

 

 
[๔]มาตรา ๙ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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ในการประชุมครั้งใดถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ รอง
ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มาประชุม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ งในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ในกรณีที่ประธานออกเสียงชี้ขาด ต้องให้มีบันทึกเหตุผลทั้งสองฝ่ายไว้ด้วย 

ให้มีการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าปีละสี่ครั้ง[๕] 
 

มาตรา ๑๔[๖] ให้คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนา
บุคลากรสหกรณ์ คณะอนุกรรมการการลงทุน และอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอ่ืนตามความจ าเป็น 
โดยค านึงถึงความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน เพ่ือพิจารณาหรือกระท าการใด ๆ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติมอบหมาย 
 การประชุมของคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งให้น ามาตรา ๑๓ มาใช้บังคับ โดยอนุโลม 
  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง และ 
การด าเนินงานอ่ืนของคณะอนุกรรมการให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติประกาศ
ก าหนด 

 

ส่วนที่ ๒ 

นายทะเบียนสหกรณ์ 
                   

 

มาตรา ๑๕[๗] ให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นนายทะเบียนสหกรณ์ 
ให้นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ง ด ารง

ต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่าเป็นรองนายทะเบียนสหกรณ์ มีอ านาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้
ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามท่ีนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 

การแต่งตั้งตามวรรคสองให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

มาตรา ๑๖ ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับจดทะเบียน ส่งเสริม ช่วยเหลือ แนะน า และก ากับดูแลสหกรณ์ ให้เป็นไปตามบท 

แห่งพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น 

(๒) [๘]ก าหนดระบบบัญชี ตลอดจนสมุดและแบบรายงานต่าง ๆ ที่สหกรณ์ต้องยื่นต่อ 
นายทะเบียนสหกรณ์ รวมทั้งแบบพิมพ์อ่ืน ๆ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓)[๙]แต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามมาตรา ๘๐ ผู้ตรวจการสหกรณ์ และผู้ช าระบัญชี 
(๔)[๑๐]ออกค าสั่งให้มีการตรวจสอบหรือไต่สวนเกี่ยวกับการจัดตั้งการด าเนินงานหรือฐานะ

การเงินของสหกรณ์ หรือให้จัดท าแผนปรับปรุงการด าเนินงานของสหกรณ ์

 

 
[๕]มาตรา 13 วรรคห้า เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
[๖]มาตรา 14 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
[๗]มาตรา ๑๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
[๘]มาตรา 16 (2) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
[๙]มาตรา 16 (3) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
[๑๐]มาตรา 16 (4) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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(๕) สั่งให้ระงับการด าเนินงานทั้งหมดหรือบางส่วนของสหกรณ์ หรือให้เลิกสหกรณ์ ถ้าเห็นว่า
สหกรณ์กระท าการหรืองดเว้นกระท าการอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์หรือสมาชิก 

(๖) ถอนชื่อสหกรณ์ออกจากทะเบียนสหกรณ์ 
(๗) จัดท ารายงานประจ าปีแยกตามประเภทสหกรณ์เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาการ

สหกรณ์แห่งชาติ 
(๘) ออกระเบียบหรือค าสั่ง เพ่ือให้มีการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้และเพ่ือประโยชน์

ในการด าเนินกิจการของสหกรณ์ 
(๙) กระท าการอ่ืนใดตามที่พระราชบัญญัตินี้ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของนายทะเบียน

สหกรณ์หรือตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย 

บรรดาอ านาจของนายทะเบียนสหกรณ์ในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการด าเนินการ
อ่ืนใดตามพระราชบัญญัตินี้ นายทะเบียนสหกรณ์อาจมอบอ านาจให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการ
สหกรณ์ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายให้ปฏิบัติการแทนได้ 

การมอบอ านาจตามวรรคสองให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

ส่วนที่ ๓ 

การก ากับดูแลสหกรณ์ 
                   

 

มาตรา ๑๗[๑๑]นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบ
บัญชีหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่ งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอ านาจออกค าสั่ ง เป็นหนั งสื อ 
ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ สมาชิกของสหกรณ์  หรือบุคคล 
ที่เก่ียวข้องกับสหกรณ์มาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรือให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
หรือรายงานการประชุมของสหกรณ์ได้ 
 

มาตรา ๑๘ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียน
สหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอ านาจ
เข้าไปตรวจสอบในส านักงานของสหกรณ์ในระหว่างเวลาท างานของสหกรณ์ได้ และให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องอ านวย
ความสะดวกหรือช่วยเหลือหรือให้ค าชี้แจงแก่ผู้ปฏิบัติการตามสมควร 

ให้ผู้ปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง แสดงบัตรประจ าตัวต่อผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง 

บัตรประจ าตัวตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีก าหนด 

 

มาตรา ๑๙ ให้ผู้ตรวจการสหกรณ์มีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของ
สหกรณ์ตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด เมื่อตรวจสอบแล้วให้เสนอรายงานการตรวจสอบต่อนายทะเบียน
สหกรณ ์

 

มาตรา ๒๐ ถ้าที่ประชุมใหญ่หรือที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ลงมติอันเป็น
การฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ ระเบียบหรือค าสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์ ให้นายทะเบียน
สหกรณ์หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์มีอ านาจสั่งยับยั้งหรือเพิกถอนมตินั้นได้ 
 

 
[๑๑]มาตรา 17 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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มาตรา ๒๑[๑๒]ในกรณีที่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ กรรมการ ผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่
ของสหกรณ์ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ท าให้สหกรณ์เสียหาย ถ้าสหกรณ์ไม่ร้องทุกข์หรือฟ้องคดี ให้นายทะเบียน
สหกรณ์หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ร้องทุกข์หรือฟ้องคดีแทนสหกรณ์ได้ โดยส่งเรื่องให้พนักงานอัยการ
พิจารณารับว่าต่างให้สหกรณ์ และให้สหกรณ์เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการร้องทุกข์ ฟ้องคดีหรือ  
การว่าต่างแก่นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ หรือพนักงานอัยการ แล้วแต่กรณี 
 

มาตรา ๒๒[๑๓]ในกรณีที่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์กระท าการหรืองดเว้นกระท าการใน
การปฏิบัติหน้าที่ของตนอันอาจท าให้เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก หรือสหกรณ์มีข้อบกพร่อง
เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรือกิจการหรือฐานะการเงิน ตามรายงานการสอบบัญชีหรือตามรายงานกา ร
ตรวจสอบ ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้ปฏิบัติการ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่องตามวิธีการและระยะเวลาที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
 (๒) ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ระงับการปฏิบัติที่เป็นเหตุให้เกิดข้อบกพร่องหรือ
อาจท าให้เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก 
 (๓) ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์หยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการ
แก้ไขข้อบกพร่องนั้นให้แล้วเสร็จ 
 (๔) ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์พ้นจากต าแหน่งทั้งคณะ หรือให้กรรมการ 
ซึ่งเก่ียวข้องกับการนั้นพ้นจากต าแหน่งกรรมการ 
 

มาตรา ๒๓ สหกรณ์ใดจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นยังไม่เกินสามปีหรือมีผลการด าเนินงานขาดทุน
ติดต่อกันเกินสองปี เมื่อสหกรณ์ร้องขอ หรือนายทะเบียนสหกรณ์หรือคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติเห็นว่าจ าเป็นต้องแก้ไข นายทะเบียนสหกรณ์จะสั่งให้ผู้ตรวจการสหกรณ์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนาย
ทะเบียนสหกรณ์มอบหมายเข้าช่วยเหลือด าเนินกิจการของสหกรณ์นั้นทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ 

การช่วยเหลือด าเนินกิจการของสหกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ 
 

 มาตรา ๒๓/๑[๑๔]ในกรณีที่นายทะเบียนสหกรณ์มีค าสั่งตามมาตรา ๒๒ (๓) ให้นายทะเบียน
สหกรณ์สั่งให้ผู้ตรวจการสหกรณ์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายด าเนินการแทน
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์ก าหนด และด าเนินกิจการแทนสหกรณ์นั้น โดยให้ถือว่าผู้ได้รับมอบหมายดังกล่าวเป็นผู้แทน
สหกรณ์ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอกจนกว่าจะแก้ไขข้อบกพร่องนั้นให้แล้วเสร็จโดยให้ด าเนินการได้
เท่าท่ีจ าเป็น 
 

มาตรา ๒๔ ในกรณีที่นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์พ้นจาก
ต าแหน่งทั้งคณะ ให้นายทะเบียนสหกรณ์ตั้งคณะกรรมการชั่วคราว มีอ านาจหน้าที่และสิทธิเช่นเดียวกับ
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ และให้อยู่ในต าแหน่งไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่แต่งตั้ง 

 

 
[๑๒]มาตรา 21 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
[๑3]มาตรา 22 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
[๑๔]มาตรา 23/1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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ก่อนที่จะพ้นจากต าแหน่งให้คณะกรรมการชั่วคราวจัดให้มีการประชุมใหญ่เพ่ือเลือกตั้ง
กรรมการขึ้นใหม่ทั้งคณะตามวิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับ 

 

มาตรา ๒๕ ในกรณีที่นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้กรรมการบางคนพ้นจากต าแหน่ง  ให้
คณะกรรมการส่วนที่เหลือเรียกประชุมใหญ่เลือกตั้งผู้เป็นกรรมการแทนภายในเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่กรรมการ
พ้นจากต าแหน่ง ถ้ามิได้เลือกตั้งหรือเลือกตั้งผู้เป็นกรรมการไม่ได้ตามก าหนดเวลาให้นายทะเบียนสหกรณ์ตั้ง
สมาชิกเป็นกรรมการแทน ในการนี้ให้ผู้ซึ่งได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งนั้นอยู่ในต าแหน่งกรรมการเท่ากับวาระที่
เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

 

มาตรา ๒๖[๑๕]ยกเลิก 
  

ส่วนที่ ๔ 

กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
                   

 

มาตรา ๒๗ ให้จัดตั้ งกองทุนพัฒนาสหกรณ์ขึ้นในกรมส่งเสริมสหกรณ์ * เรียกโดยย่อ
ว่า “กพส.” เพ่ือเป็นทุนส่งเสริมกิจการของสหกรณ์ ประกอบด้วยเงินและทรัพย์สินตามมาตรา ๒๘ 

 

มาตรา ๒๘ กพส. ประกอบด้วย 

(๑) เงินอุดหนุนที่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดิน 

(๒) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้ 
(๓) เงินและทรัพย์สินที่ตกเป็นของ กพส. 
(๔) เงินที่ได้จากการจ าหน่ายทรัพย์สินที่ได้รับมาตาม (๒) และ (๓) 
(๕) ดอกผล รายได้ หรือประโยชน์อ่ืนใดของ กพส. 
เงินและทรัพย์สินของ กพส. ตามวรรคหนึ่งให้น าส่งเข้าบัญชี กพส. โดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็น

รายได้แผ่นดิน 

 

มาตรา ๒๙ การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์ การจัดการ 
และการจ าหน่ายทรัพย์สินของ กพส. ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ 
 

มาตรา ๓๐[๑๖]ให้มีคณะกรรมการบริหาร กพส. ประกอบด้วย อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็น
ประธานกรรมการ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมปศุสัตว์ อธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตร ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนส านักงบประมาณ เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง กรรมการอ่ืนซึ่งรัฐมนตรี
แต่งตั้งจากผู้แทนของสหกรณ์ประเภทละหนึ่งคน และผู้แทนกลุ่มเกษตรกรหนึ่งคน เป็นกรรมการ 

ให้รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ซึ่งอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์มอบหมายเป็นกรรมการ  
และเลขานุการ 

การเลือกผู้แทนของสหกรณ์และผู้แทนกลุ่มเกษตรกรเพ่ือให้รัฐมนตรีแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก าหนด 

 

 
[๑๕] มาตรา 26 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
[๑๖] มาตรา 30 แก้ไขพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%ca57/%ca57-20-9999-update.htm#_ftn3
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%ca57/%ca57-20-9999-update.htm#_ftn4
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%ca57/%ca57-20-9999-update.htm#_ftnref3
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%ca57/%ca57-20-9999-update.htm#_ftnref3
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ให้คณะกรรมการบริหาร กพส. มีอ านาจหน้าที่บริหาร กพส. ตลอดจนตรวจสอบติดตามและ
ประเมินผลงานของสหกรณ์ที่ได้รับการส่งเสริมกิจการจาก กพส. ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในระเบียบกรม
ส่งเสริมสหกรณ ์

 

มาตรา ๓๑[๑๗]ให้น าความในมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใช้บังคับแก่การด ารงต าแหน่งของ
กรรมการบริหาร กพส. ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้แทนของสหกรณ์และผู้แทนกลุ่มเกษตรกรโดยอนุโลม 

มาตรา ๓๒ ให้น าความในมาตรา ๑๓ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการบริหาร 
กพส. โดยอนุโลม 

 

หมวด ๓ 

สหกรณ์ 
                   

 

ส่วนที่ ๑ 

การจัดตั้งและการจดทะเบียนสหกรณ์ 
                   

 

มาตรา ๓๓ สหกรณ์จะตั้งขึ้นได้โดยการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้  และต้องมี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิกโดยวิธีช่วยตนเองและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ และต้อง 

(๑) มีกิจการร่วมกันตามประเภทของสหกรณ์ท่ีขอจดทะเบียน 

(๒) มีสมาชิกเป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 

(๓) มีทุนซึ่งแบ่งเป็นหุ้นมีมูลค่าเท่า ๆ กัน และสมาชิกแต่ละคนจะต้องถือหุ้นอย่างน้อยหนึ่งหุ้น 
แต่ไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ช าระแล้วทั้งหมด 

(๔) มีสมาชิกซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดในข้อบังคับภายใต้บทบัญญัติมาตรา ๔๓ (๗) 
[๑๘]ยกเลิก 

 

มาตรา ๓๓/๑[๑๙] สหกรณ์ท่ีจะรับจดทะเบียนตามมาตรา ๓๓ แบ่งประเภทได้ ดังต่อไปนี้ 
(๑) สหกรณ์การเกษตร 

(๒) สหกรณ์ประมง 

(๓) สหกรณ์นิคม 

(๔) สหกรณ์ร้านค้า 

(๕) สหกรณ์บริการ 

(๖) สหกรณ์ออมทรัพย์ 
(๗) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 

(๘) สหกรณ์อ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ลักษณะของสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และขอบเขตแห่งการด าเนินกิจการ  
ที่จะพึงด าเนินการได้ของสหกรณ์แต่ละประเภทตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 

 
[๑๗]มาตรา 31 แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบญัญัติสหกรณ์ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
[๑๘]มาตรา 33 วรรคสอง ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
[๑๙]มาตรา 33/1 เพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติสหกรณ์ (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%ca57/%ca57-20-9999-update.htm#_ftn5
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%ca57/%ca57-20-9999-update.htm#_ftn5
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%ca57/%ca57-20-9999-update.htm#_ftn5
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%ca57/%ca57-20-9999-update.htm#_ftnref3
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%ca57/%ca57-20-9999-update.htm#_ftnref3
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%ca57/%ca57-20-9999-update.htm#_ftnref3
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มาตรา ๓๔ ผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกของสหกรณ์ที่จะขอจัดตั้งขึ้น ต้องประชุมกันเพ่ือ
คัดเลือกผู้ที่มาประชุมให้เป็นคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์จ านวนไม่น้อยกว่าสิบคน เพ่ือด าเนินการจัดตั้งสหกรณ์ โดยให้
คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) พิจารณาเลือกประเภทของสหกรณ์ที่จะจัดตั้งตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงและพิจารณา
ก าหนดวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ท่ีจะจัดตั้งนั้น 

(๒) ก าหนดแผนด าเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์ที่จะจัดตั้งขึ้นตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

(๓) ท าบัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกพร้อมด้วยจ านวนหุ้นที่แต่ละคนจะถือเมื่อจัดตั้ง
สหกรณ์แล้ว 

(๔) ด าเนินการร่างข้อบังคับภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา ๔๓ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ซึ่งจะ
เป็นสมาชิกพิจารณาก าหนดเป็นข้อบังคับของสหกรณ์ท่ีจะจัดตั้งข้ึน 

 

มาตรา ๓๕ การขอจดทะเบียนสหกรณ์ ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ลงลายมือชื่อในค าขอจด
ทะเบียนตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด ยื่นต่อนายทะเบียนสหกรณ์พร้อมเอกสาร ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส าเนารายงานการประชุมตามมาตรา ๓๔ จ านวนสองชุด 

(๒) แผนด าเนินการตามมาตรา ๓๔ (๒) จ านวนสองชุด 

(๓) บัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกพร้อมลายมือชื่อและจ านวนหุ้นที่แต่ละคนจะถือเมื่อจัดตั้ง
สหกรณ์แล้วจ านวนสองชุด 

(๔) ข้อบังคับตามมาตรา ๓๔ (๔) จ านวนสี่ชุด 

 

มาตรา ๓๖ นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งนาย
ทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้บุคคลใด ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริง หรือ
ให้ส่งเอกสารมาเพ่ือประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการรับจดทะเบียนสหกรณ์ได้ 

ในการพิจารณารายการที่เก่ียวกับค าขอหรือรายการในข้อบังคับของสหกรณ์ที่จะจัดตั้งขึ้น ถ้า
นายทะเบียนสหกรณ์เห็นว่ารายการดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือยังมิได้ด าเนินการตามมาตรา ๓๔ นายทะเบียน
สหกรณ์มีอ านาจสั่งให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์แก้ไขหรือด าเนินการให้ถูกต้องได้ 
 

มาตรา ๓๗ เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่า สหกรณ์ตามที่ขอจดทะเบียนมี
วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๓๓ ค าขอจดทะเบียนมีเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามมาตรา ๓๕ และการจัดตั้งสหกรณ์
ตามที่ขอจดทะเบียนจะไม่เสียหายแก่ระบบสหกรณ์ ให้นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนและออกใบส าคัญ
รับจดทะเบียนให้แก่สหกรณ์นั้น 

ให้สหกรณ์ท่ีได้จดทะเบียนแล้วมีฐานะเป็นนิติบุคคล 

 

มาตรา ๓๘ ในกรณีที่นายทะเบียนสหกรณ์มีค าสั่งไม่รับจดทะเบียน ให้แจ้งค าสั่งพร้อมด้วย
เหตุผลเป็นหนังสือไปยังคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์โดยไม่ชักช้า 

[๒๐]ยกเลิก 
[๒๑]ยกเลิก 

 

 
[๒๐]มาตรา 38 วรรคสอง ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
[๒1]มาตรา 38 วรรคสาม ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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มาตรา ๓๙ เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนสหกรณ์แล้ว ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ 
มีอ านาจหน้าที่และสิทธิเช่นเดียวกับคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์นั้นจนกว่าจะมีการเลือกตั้ ง
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ตามมาตรา ๔๐ 

ให้ผู้ซึ่งมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้จะเป็นสมาชิกตามมาตรา ๓๔ (๓) เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่
วันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนสหกรณ์และได้ช าระค่าหุ้นตามจ านวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว 

ในกรณีที่มีผู้ขอเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ภายหลังวันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน
สหกรณ์ ให้ถือว่าเป็นสมาชิกเมื่อได้ช าระค่าหุ้นตามจ านวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว 
 

มาตรา ๔๐ ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์นัดสมาชิกมาประชุมกันเป็นการประชุมใหญ่สามัญครั้ง
แรกภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียนสหกรณ์ เพ่ือตั้งคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์และมอบหมาย
การทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
 

มาตรา ๔๑[๒๒]สหกรณ์ตามมาตรา ๓๓/๑ อาจรับสมาชิกสมทบได ้ 
 สมาชิกสมทบต้องเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งบรรลุนิติภาวะ เว้นแต่สหกรณ์ ตามมาตรา ๓๓/๑ (๔)  
(๖) หรือ (๗) ที่ตั้งอยู่ในสถานศึกษาอาจรับผู้ศึกษาในสถานศึกษานั้นซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะเป็นสมาชิกสมทบได้  
 สมาชิกสมทบต้องมีความสัมพันธ์กับสหกรณ์หรือสมาชิกสหกรณ์ตามหลักเกณฑ์ที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์ประกาศก าหนด 
 คุณสมบัติอ่ืน วิธีรับสมัคร และการขาดจากสมาชิกภาพ ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
สมทบ ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับโดยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ 
 ห้ามมิให้สหกรณ์ให้สิทธิแก่สมาชิกสมทบในการนับชื่อของสมาชิกสมทบเข้าเป็นองค์ประชุม  
ในการประชุมใหญ่ การออกเสียงในเรื่องใด ๆ หรือการเป็นกรรมการด าเนินการ หรือกู้ยืมเงินเกินกว่าเงินฝาก
และทุนเรือนหุ้นของตนเองจากสหกรณ ์
 

มาตรา ๔๒ ในการช าระค่าหุ้น สมาชิกจะน าค่าหุ้นหักกลบลบหนี้กับสหกรณ์ไม่ได้และ
สมาชิกมีความรับผิดเพียงไม่เกินจ านวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ 

ในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ้นสุดลง ห้ามมิให้เจ้าหนี้ของสมาชิกใช้สิทธิเรียกร้อง
หรืออายัดค่าหุ้นของสมาชิกผู้นั้น และเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง สหกรณ์มีสิทธิน าเงินตามมูลค่าหุ้นที่
สมาชิกมีอยู่มาหักกลบลบหนี้ที่สมาชิกผูกพันต้องช าระหนี้แก่สหกรณ์ได้ และให้สหกรณ์มีฐานะเป็นเจ้าหนี้
บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินค่าหุ้นนั้น[๒๓]

 
 

มาตรา ๔๒/๑[๒๔]เมื่อสมาชิกได้ท าความยินยอมเป็นหนังสือไว้กับสหกรณ์ให้ผู้บังคับบัญชา 
ในหน่วยงานของรัฐ หรือนายจ้างในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานอ่ืนใดที่สมาชิกปฏิบัติหน้าที่อยู่หักเงินเดือน
หรือค่าจ้าง หรือเงินอ่ืนใด ที่ถึงก าหนดจ่ายแก่สมาชิกนั้น เพ่ือช าระหนี้หรือภาระผูกพันอ่ืนที่มีต่อสหกรณ์ ให้แก่
สหกรณ์ตามจ านวนที่สหกรณ์แจ้งไป จนกว่าหนี้หรือภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้นไป ให้หน่วยงานนั้นหักเงิน
ดังกล่าวและส่งเงินที่หักไว้นั้นให้แก่สหกรณ์โดยพลัน 

การแสดงเจตนายินยอมตามวรรคหนึ่ง มิอาจจะถอนคืนได้ เว้นแต่สหกรณ์ให้ความยินยอม 

การหักเงินตามวรรคหนึ่ง ต้องหักให้สหกรณ์เป็นล าดับแรก ถัดจากหนี้ภาษีอากรและการหัก
เงินเข้ากองทุนที่สมาชิกต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วย
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม 

 
 
[๒2]มาตรา 41 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
[๒3]มาตรา 42 วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
[๒4]มาตรา ๔๒/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%ca57/%ca57-20-9999-update.htm#_ftn5
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%ca57/%ca57-20-9999-update.htm#_ftn6
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%ca57/%ca57-20-9999-update.htm#_ftn7
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%ca57/%ca57-20-9999-update.htm#_ftnref3
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มาตรา ๔๒/๒[๒๕]สมาชิกอาจท าหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้รับโอนประโยชน์ 
ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอ่ืนใดจากสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความตาย โดยมอบไว้แก่สหกรณ์เป็นหลักฐาน 

 

ส่วนที่ ๒ 

ข้อบังคับและการแก้ไขเพ่ิมเติม 

                   
 

มาตรา ๔๓ ข้อบังคับของสหกรณ์อย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อสหกรณ์ ซึ่งต้องมีค าว่า “จ ากัด” อยู่ท้ายชื่อ 

(๒) ประเภทของสหกรณ์ 
(๓) วัตถุประสงค์ 
(๔) ที่ตั้งส านักงานใหญ่และที่ตั้งส านักงานสาขา 

(๕) ทุนซึ่งแบ่งเป็นหุ้น มูลค่าของหุ้น การช าระค่าหุ้นด้วยเงินหรือทรัพย์สินอ่ืน การขายและ
การโอนหุ้น ตลอดจนการจ่ายคืนค่าหุ้น 

(๖) ข้อก าหนดเกี่ยวกับการด าเนินงาน การบัญชี และการเงินของสหกรณ์ 
(๗) คุณสมบัติของสมาชิก วิธีรับสมาชิก การขาดจากสมาชิกภาพ ตลอดจนสิทธิหน้าที่ของ

สมาชิก 

(๘) ข้อก าหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ 
(๙) การเลือกตั้ง การด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง และการประชุมของคณะกรรมการ

ด าเนินการสหกรณ ์

(๑๐) การแต่งตั้ง การด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง การก าหนดอ านาจหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของผู้จัดการ 

 

มาตรา ๔๔ การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ จะกระท าได้ก็แต่โดยมติของที่ประชุมใหญ่ และต้อง
น าข้อบังคับท่ีได้แก้ไขเพ่ิมเติมไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่
ลงมติ เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์ได้จดทะเบียนแล้วให้มีผลใช้บังคับได้ 

ในกรณีที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับโดยการเปลี่ยนชื่อสหกรณ์ ให้สหกรณ์คืนใบส าคัญรับจด
ทะเบียน และให้นายทะเบียนสหกรณ์ออกใบส าคัญรับจดทะเบียนการเปลี่ยนชื่อให้แก่สหกรณ์ด้วย 

การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับและการเปลี่ยนชื่อของสหกรณ์นั้น ย่อมไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิ
หรือความรับผิดใด ๆ ของสหกรณ์ 

ให้น าความในมาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ มาใช้บังคับแก่การแก้ไขเพ่ิมเติม
ข้อบังคับโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๔๕ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับ ให้สหกรณ์ขอค าวินิจฉัยจากนาย
ทะเบียนสหกรณ์ และให้สหกรณ์ถือปฏิบัติตามค าวินิจฉัยนั้น 

 

 
[๒5]มาตรา ๔๒/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
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ส่วนที่ ๓ 

การด าเนินงานของสหกรณ์ 
                   

 

มาตรา ๔๖ เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ให้สหกรณ์มีอ านาจกระท าการดังต่อไปนี้ได ้

(๑) ด าเนินธุรกิจ การผลิต การค้า การบริการ และอุตสาหกรรมเพ่ือประโยชน์ของสมาชิก 

(๒) ให้สวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว 

(๓) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก 

(๔) ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ 
หรือบุคคลอื่นใด 

(๕) [๒๖]รับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจ าจากสมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืน 
หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ผู้รับฝากเงิน 
หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคลากรหรือลูกจ้างไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้นเป็นสมาชิกของสหกรณ์ผู้รับฝากเงิน 
ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณ์ท่ีได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

(๖) ให้กู้ ให้สินเชื่อ ให้ยืม ให้เช่า ให้เช่าซื้อ โอน รับจ านองหรือรับจ าน า ซึ่งทรัพย์ สินแก่
สมาชิกหรือของสมาชิก 

(๗) จัดให้ได้มา ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิ ครอบครอง กู้ ยืม เช่า เช่าซื้อ รับโอนสิทธิ
การเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ จ านองหรือจ าน า ขายหรือจ าหน่ายด้วยวิธีอ่ืนใดซึ่งทรัพย์สิน 

(๘) ให ้สหกรณ์อื ่นกู ้ย ืมเง ินได ้ตามระเบียบของสหกรณ์ที ่ได ้ร ับความเห็นชอบจาก  
นายทะเบียนสหกรณ ์

(๙) ด าเนินกิจการอย่างอ่ืนบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของสหกรณ ์

 

มาตรา ๔๗ การกู้ยืมเงินหรือการค้ าประกันของสหกรณ์ จะต้องจ ากัดอยู่ภายในวงเงิน 
ที่นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ 

 

มาตรา ๔๘ ให้สหกรณ์ด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก าหนด 
ในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๔๙ การรับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศหรือ
บุคคลอ่ืนใด ถ้าการให้เงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินนั้นก าหนดไว้เพ่ือการใดให้ใช้เพ่ือการนั้น แต่ถ้ามิได้ก าหนดไว้ 
ให้จัดสรรเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินนั้นเป็นทุนส ารองของสหกรณ์ 
 

มาตรา ๕๐ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ
หนึ่งคนและกรรมการอ่ืนอีกไม่เกินสิบสี่คนซึ่งท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก 

คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง 
ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้ง ให้กรรมการด าเนินการสหกรณ์ออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน
หนึ่งในสองของกรรมการด าเนินการสหกรณ์ทั้งหมดโดยวิธีจับฉลาก และให้ถือว่าเป็นการพ้นจากต าแหน่งตาม
วาระ 

 
 
[๒6]มาตรา ๔๖ (๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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กรรมการด าเนินการสหกรณ์ ซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกัน 

ในกรณีที่มีการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการสหกรณ์แทนต าแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ท่ีได้รับเลือกตั้งอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน 

 

มาตรา ๕๑ ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินกิจการและเป็นผู้แทนสหกรณ์
ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพ่ือการนี้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์จะมอบหมายให้กรรมการคน
หนึ่งหรือหลายคนหรือผู้จัดการท าการแทนก็ได้ 
 

มาตรา ๕๑/๑ [๒๗]ในการด าเนินกิจการของสหกรณ์ คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
กรรมการ หรือผู้จัดการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบเขตแห่งการด าเนินกิจการ 
ที่จะพึงด าเนินการได้ของสหกรณ์ ข้อบังคับของสหกรณ์ และมติที่ประชุมใหญ่  ทั้งนี้ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก 
 

มาตรา ๕๑/๒[๒๘]คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ กรรมการ หรือผู้จัดการต้องรับผิดร่วมกัน
ในความเสียหายต่อสหกรณ์ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 
(๒) ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์ 
(๓) ด าเนินกิจการนอกขอบวัตถุประสงค์หรือขอบเขตแห่งการด าเนินกิจการที่จะพึ ง

ด าเนินการได้ของสหกรณ์ 
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ผู้ใดมีส่วนร่วมในการกระท าของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 

กรรมการ หรือผู้จัดการ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ผู้นั้นต้องรับผิด
ร่วมกันกับคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ กรรมการ หรือผู้จัดการ ในความเสียหายต่อสหกรณ์ 
 

มาตรา ๕๑/๓[๒๙]คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ กรรมการ หรือผู้จัดการไม่ต้องรับผิดตาม
มาตรา ๕๑/๒ ในกรณีดังต่อไปนี้  

(๑) พิสูจน์ได้ว่าตนมิได้ร่วมกระท าการอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์ 
(๒) ได้คัดค้านในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์โดยปรากฏในรายงาน 

การประชุม หรือได้ท าค าคัดค้านเป็นหนังสือยื่นต่อประธานที่ประชุมภายในสามวันนับแต่สิ้นสุดการประชุม 
 

มาตรา ๕๒ ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือท าหน้าที่กรรมการหรือผู้จัดการ 

(๑)[๓๐]เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด 
ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๒) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐหรือ
เอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 

(๓) เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือมีค าวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากต าแหน่ง
กรรมการตามมาตรา ๒๒ (๔) 

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

(๕) [๓๑]เคยถูกสั่งให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการตามมาตรา ๘๙/๓ วรรคสอง 

(๖) [๓๒]เป็นกรรมการหรือผู้จัดการในสหกรณ์ท่ีถูกสั่งเลิกตามมาตรา ๘๙/๓ วรรคสอง 

(๗) [๓๓]เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
 

มาตรา ๕๓ ให้สหกรณ์มีผู้ตรวจสอบกิจการ ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกหรือ
บุคคลภายนอก เพ่ือด าเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์แล้วท ารายงานเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ 
 จ านวน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วิธีการรับสมัคร และการขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการ ตลอดจนอ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามระเบียบที่นายทะเบียน
สหกรณ์ก าหนด โดยอาจก าหนดให้แตกต่างกันตามขนาดและประเภทของสหกรณ์ก็ได้[๓๔] 
 

มาตรา ๕๔ ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่สามัญปีละหนึ่งครั้งภายใน
หนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์นั้น 
 

มาตรา ๕๕ เมื่อมีเหตุอันสมควร คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์จะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
เมื่อใดก็ได้ แต่ถ้านายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ หรือในกรณีที่ สหกรณ์ขาดทุน
เกินกึ่งของจ านวนทุนเรือนหุ้นที่ช าระแล้ว ต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญโดยมิชักช้าแต่ ไม่เกินสามสิบวันนับ
แต่วันที่สหกรณ์ทราบ 

สมาชิกซึ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อย
คน หรือผู้แทนสมาชิกในกรณีท่ีมีผู้แทนสมาชิกตามมาตรา ๕๖ ซึ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนผู้แทน
สมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคนลงลายมือชื่อท าหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
ให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญก็ได้ 

ในกรณีที่สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกของสหกรณ์เป็นผู้ ร้องขอให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ 
ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับค าร้องขอ 
ถ้าคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ไม่เรียกประชุมใหญ่วิ สามัญภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าว 
ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอ านาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในระยะเวลาตามท่ีเห็นสมควรก็ได้ 
 

มาตรา ๕๖ สหกรณ์ใดมีสมาชิกเกินกว่าห้าร้อยคน จะก าหนดในข้อบังคับให้มีการประชุม
ใหญ่โดยผู้แทนสมาชิกก็ได้ จ านวนผู้แทนสมาชิกจะมีน้อยกว่าหนึ่งร้อยคนไม่ได้ 

วิธีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก จ านวนผู้แทนสมาชิก และการด ารงต าแหน่ง ให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในข้อบังคับ 
 

มาตรา ๕๗ การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน ในกรณีเป็นการประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก ต้องมีผู้แทน
สมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน จึงจะเป็น  
องคป์ระชุม 

ในการประชุมใหญ่ สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกจะมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนมาประชุมแทนตนไม่ได้ 
 
 

[31]มาตรา 52 (5) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
[32]มาตรา 52 (๖) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
[33]มาตรา 52 (๗) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
[34]มาตรา 53 วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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มาตรา ๕๘ ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ถ้าสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก แล้วแต่กรณี 
มาประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่นัดประชุมใหญ่ครั้งแรก 
ในการประชุมครั้งหลังนี้ ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุมแล้ว 
เมื่อมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก แล้วแต่กรณี มาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิกหรือผู้แทน
สมาชิกท้ังหมดหรือไม่น้อยกว่าสามสิบคน ก็ให้ถือว่าเป็นองค์ประชุม 

 

มาตรา ๕๙ สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหญ่
ให้ถือเสียงข้างมาก เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกหรือผู้แทน
สมาชิกซ่ึงมาประชุม 

(๑) การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 

(๒) การควบสหกรณ์ 
(๓) การแยกสหกรณ ์

(๔) การเลิกสหกรณ์ 
(๕) การอ่ืนใดที่ข้อบังคับก าหนดให้ใช้เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกหรือ

ผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 

 

มาตรา ๖๐ การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ ให้จัดสรรเป็นทุนส ารอง ไม่น้อย
กว่าร้อยละสิบของก าไรสุทธิ และเป็นค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามอัตราที ่ ก าหนด 
ในกฎกระทรวงแต่ต้องไม่เกินร้อยละห้าของก าไรสุทธิ[๓๕]

 

ก าไรสุทธิประจ าปีที่ เหลือจากการจัดสรรเป็นทุนส ารองและค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์ 
แห่งประเทศไทย ที่ประชุมใหญ่อาจจัดสรรได้ภายใต้ข้อบังคับ ดังต่อไปนี้ 

(๑) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ช าระแล้ว แต่ต้องไม่เกินอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวงส าหรับ
สหกรณ์แต่ละประเภท 

(๒) จ่ายเป ็นเง ินเฉลี ่ยค ืนให ้แก่สมาช ิกตามส่วนธุรก ิจที ่สมาช ิกได ้ท าไว ้ก ับสหกรณ์  
ในระหว่างปี 

(๓) จ่ายเป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ 
(๔) จ่ายเป็นทุนสะสมไว้ เพ่ือด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดของสหกรณ์ตามที่ก าหนด 

ในข้อบังคับ 

 

มาตรา ๖๑ ทุนส ารองตามมาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง จะถอนจากบัญชีทุนส ารองได้เพ่ือชดเชย
การขาดทุนหรือเพ่ือจัดสรรเข้าบัญชีทุนส ารองให้แก่สหกรณ์ใหม่ที่ได้จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิมตาม
มาตรา ๑๐๐ 

 

มาตรา ๖๒ เงินของสหกรณ์นั้น สหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ฝากในชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน 

(๒) ฝากในธนาคารหรือฝากในสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่สหกรณ ์

 

 
[35]มาตรา 60 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2553 
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(๓) ซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 

(๔) ซื้อหุ้นของธนาคารที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 
(๕) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน 

(๖) ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันท าให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญ 
แก่กิจการของสหกรณ์โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

(๗) ฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืนตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก าหนด 

 

มาตรา ๖๓ ให้สหกรณ์ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการขายหรือแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร 
ที่สมาชิกผลิตขึ้น พิจารณาซื้อหรือรวบรวมผลิตผลจากสมาชิกก่อนผู้อ่ืน 

 

มาตรา ๖๔ ให้สหกรณ์จัดท าทะเบียน ดังต่อไปนี้ 
(๑) ทะเบียนสมาชิกซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการ 

(ก) ชื่อ ประเภท และท่ีตั้งส านักงานของสหกรณ์ 
(ข) ชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ของสมาชิก 

(ค) วันที่เข้าเป็นสมาชิก 

(๒) ทะเบียนหุ้นซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการ 

(ก) ชื่อ ประเภท และที่ตั้งส านักงานของสหกรณ์ 
(ข) ชื่อของสมาชิกซ่ึงถือหุ้น มูลค่าหุ้น จ านวนหุ้น และเงินค่าหุ้นที่ช าระแล้ว 

(ค) วันที่ถือหุ้น 

ให้สหกรณ์เก็บรักษาทะเบียนตาม (๑) และ (๒) ไว้ที่ส านักงานของสหกรณ์และให้ส่งส าเนา
ทะเบียนนั้นแก่นายทะเบียนสหกรณ์ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียน 

ให้สหกรณ์รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบ
วันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 
 

มาตรา ๖๕ ให้สหกรณ์จัดให้มีการท าบัญชีตามแบบและรายการที่นายทะเบียนสหกรณ์
ก าหนดให้ถูกต้องตามความเป็นจริง และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ที่ส านักงานสหกรณ์
ภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

เมื่อมีเหตุต้องบันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ให้บันทึกรายการใน
วันที่เกิดเหตุนั้น ส าหรับเหตุอ่ืนที่ไม่เกี่ยวกับกระแสเงินสด ให้บันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแต่
วันที่มีเหตุอันจะต้องบันทึกรายการนั้น 

การลงรายการบัญชีต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณ์โดยครบถ้วน 

 

มาตรา ๖๖[๓๖]ให้สหกรณ์จัดท างบการเงินประจ าปีทุกรอบปีทางบัญชีของสหกรณ์ 
งบการเงินประจ าปีต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
งบการเงินประจ าปีนั้นต้องท าให้แล้วเสร็จและให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วน าเสนอเพ่ืออนุมัติ

ในที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี 
 

 
[36]มาตรา 66 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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มาตรา ๖๗[๓๗]ให้สหกรณ์จัดท ารายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์เสนอต่อ
ที่ประชุมใหญ่ในคราวที่เสนองบการเงินประจ าปี และให้ส่งส าเนารายงานประจ าปีและงบการเงินประจ าปีไปยัง
นายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุม 

 

มาตรา ๖๘[๓๘]ให้สหกรณ์เก็บรักษารายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์และ
งบการเงินประจ าปี พร้อมทั้งข้อบังคับและกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้ที่ส านักงานของสหกรณ์ เพ่ือให้สมาชิกขอ
ตรวจดูได ้

 

ส่วนที่ ๔[๓๙]
 

การสอบบัญชี 
                   

 

มาตรา ๖๙ ให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ ในการนี้ กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์อาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ ตามขนาดของสหกรณ์ 
ก็ได ้ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด 
 การสอบบัญชีนั้น ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีและตามระเบียบที่อธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ก าหนด 

 

ส่วนที่ ๕ 

การเลิกสหกรณ์ 
                   

 

มาตรา ๗๐ สหกรณ์ย่อมเลิกด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีเหตุตามท่ีก าหนดในข้อบังคับ 

(๒) สหกรณ์มีจ านวนสมาชิกน้อยกว่าสิบคน 

(๓) ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้เลิก 

(๔) ล้มละลาย 

(๕) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้เลิกตามมาตรา ๗๑ 

ให้สหกรณ์ท่ีเลิกตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) แจ้งให้นายทะเบียนสหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่เลิก 

ให้นายทะเบียนสหกรณ์ปิดประกาศการเลิกสหกรณ์ไว้ที่ส านักงานของสหกรณ์ ที่ท าการสหกรณ์
อ าเภอหรือหน่วยส่งเสริมสหกรณ์ และที่ว่าการอ าเภอหรือส านักงานเขตแห่งท้องที่ที่สหกรณ์นั้นตั้งอยู่ 
 

มาตรา ๗๑ นายทะเบียนสหกรณ์มีอ านาจสั่งเลิกสหกรณ์ได้เมื่อปรากฏว่า 

(๑) สหกรณ์ไม่เริ่มด าเนินกิจการภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่จดทะเบียนหรือหยุดด าเนินกิจการ
ติดต่อกันเป็นเวลาสองปีนับแต่วันที่หยุดด าเนินกิจการ 

(๒)[๔๐]สหกรณ์ไม่ส่งส าเนารายงานประจ าปีและงบการเงินประจ าปีต่อนายทะเบียนสหกรณ์
เป็นเวลาสามปีติดต่อกัน 

 
 
[37]มาตรา 67 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
[38]มาตรา 68 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
[39]ส่วนที่ 4 การสอบบญัชี มาตรา 69 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
[40]มาตรา 71 (2) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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(๓) สหกรณ์ไม่อาจด าเนินกิจการให้เป็นผลดี หรือการด าเนินกิจการของสหกรณ์ก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่สหกรณ์หรือประโยชน์ส่วนรวม 

 

มาตรา ๗๒[๔๑]ยกเลิก 
 

มาตรา ๗๓ เมื่อสหกรณ์ใดเลิกไปด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๗๐ ให้จัดการ
ช าระบัญชีตามบทบัญญัติในหมวด ๔ ว่าด้วยการช าระบัญชี 
 

หมวด ๔ 

การช าระบัญชี 
                   

 

มาตรา ๗๔ การช าระบัญชีสหกรณ์ท่ีล้มละลายนั้น ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย 

 

มาตรา ๗๕ การช าระบัญชีสหกรณ์ที่เลิกเพราะเหตุอ่ืนนอกจากล้มละลาย ให้ที่ประชุมใหญ่
ตั้งผู้ช าระบัญชีโดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ขึ้นท าการช าระบัญชีสหกรณ์ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่เลิกสหกรณ์หรือนับแต่วันที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีค าสั่งให้ยกอุทธรณ์ แล้วแต่กรณี[๔๒]

 

ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ไม่เลือกตั้งผู้ช าระบัญชีภายในก าหนดเวลาดังกล่าวหรือนายทะเบียน
สหกรณ์ไม่ให้ความเห็นชอบในการเลือกตั้งผู้ช าระบัญชี ให้นายทะเบียนสหกรณ์ตั้งผู้ช าระบัญชีขึ้นท าการช าระบัญชี
สหกรณ์ได้ 

เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์เห็นสมควรหรือเมื่อสมาชิกมีจ านวนไม่น้อยกว่าสองในสามของ
สมาชิกทั้งหมดร้องขอต่อนายทะเบียนสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์จะแต่งตั้งผู้ช าระบัญชีคนใหม่แทนผู้ช าระ
บัญชีซึ่งได้รับเลือกตั้งหรือซึ่งได้ตั้งไว้ก็ได้ 

ให้นายทะเบียนสหกรณ์จดทะเบียนผู้ช าระบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบตาม
วรรคหนึ่ง หรือผู้ช าระบัญชีซึ่งได้รับแต่งตั้งตามวรรคสองหรือวรรคสาม และให้ปิดประกาศชื่อผู้ช าระบัญชีไว้ที่
ส านักงานของสหกรณ์นั้น ส านักงานสหกรณ์อ าเภอหรือหน่วยส่งเสริมสหกรณ์ และที่ว่าการอ าเภอหรือ
ส านักงานเขตแห่งท้องที่ท่ีสหกรณ์นั้นตั้งอยู่ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่จดทะเบียนผู้ช าระบัญชี 

ผู้ช าระบัญชีอาจได้รับค่าตอบแทนตามท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

 

มาตรา ๗๖ สหกรณ์นั้นแม้จะได้เลิกไปแล้วก็ให้พึงถือว่ายังคงด ารงอยู่ตราบเท่าเวลาที่จ าเป็น
เพ่ือการช าระบัญชี 
 

มาตรา ๗๗ ให้ผู้ช าระบัญชีมีหน้าที่ช าระสะสางกิจการของสหกรณ์ จัดการช าระหนี้และ
จ าหน่ายทรัพย์สินของสหกรณ์นั้นให้เสร็จไป 

 

มาตรา ๗๘ เมื่อสหกรณ์เลิก ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
มีหน้าที่จัดการรักษาทรัพย์สินทั้งหมดของสหกรณ์ไว้จนกว่าผู้ช าระบัญชีจะเรียกให้ส่งมอบ 

ผู้ช าระบัญชีจะเรียกให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ส่งมอบ
ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งพร้อมด้วยสมุดบัญชี เอกสาร และสิ่งอ่ืนเมื่อใดก็ได้ 
 
 

[41]มาตรา 72 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
[42]มาตรา 75 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%ca57/%ca57-20-9999-update.htm#_ftn11
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http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%ca57/%ca57-20-9999-update.htm#_ftnref3
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มาตรา ๗๙ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่นายทะเบียนสหกรณ์จดทะเบียนผู้ช าระบัญชี ให้ผู้
ช าระบัญชีประกาศโฆษณาทางหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยสองวันติดต่อกัน หรือประกาศโฆษณาทางอ่ืนว่า
สหกรณ์ได้เลิก และแจ้งเป็นหนังสือไปยังเจ้าหนี้ทุกคนซึ่งมีชื่อปรากฏในสมุดบัญชี  เอกสารของสหกรณ์ หรือ
ปรากฏจากทางอ่ืน เพ่ือให้ทราบว่าสหกรณ์นั้นเลิก และให้เจ้าหนี้ยื่นค าทวงหนี้แก่ผู้ช าระบัญชี 
 

มาตรา ๘๐[๔๓]ผู้ช าระบัญชีต้องท างบการเงินของสหกรณ์ ณ วันที่เลิกสหกรณ์โดยไม่ชักช้า 
และให้นายทะเบียนสหกรณ์ตั้งผู้สอบบัญชีเพ่ือตรวจสอบงบการเงินนั้น 

เมื่อผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินแล้ว ให้ผู้ช าระบัญชีเสนองบการเงินต่อที่ประชุม
ใหญ่เพ่ืออนุมัติ แล้วเสนองบการเงินนั้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์ 

ในกรณีที่การประชุมใหญ่ไม่ครบองค์ประชุม ให้ผู้ช าระบัญชีเสนองบการเงินต่อนายทะเบียน
สหกรณ์เพ่ืออนุมัติ 
 

มาตรา ๘๑ ผู้ช าระบัญชีมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ด าเนินกิจการของสหกรณ์เท่าที่จ าเป็นเพ่ือระวังรักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์ใน

ระหว่างที่ยังช าระบัญชีไม่เสร็จ 

(๒) ด าเนินกิจการของสหกรณ์เท่าที่จ าเป็นเพื่อช าระสะสางกิจการให้เสร็จไปด้วยดี 
(๓) เรียกประชุมใหญ่ 
(๔) ด าเนินการทั้งปวงเกี่ยวกับคดีแพ่งหรือคดีอาญาและประนีประนอมยอมความในเรื่อง 

ใด ๆ ในนามของสหกรณ ์

(๕) จ าหน่ายทรัพย์สินของสหกรณ์ 
(๖) เรียกให้สมาชิกหรือทายาทของสมาชิกผู้ตายช าระค่าหุ้นที่ยังช าระไม่ครบมูลค่าของหุ้น

ทั้งหมด 

(๗) ร้องขอต่อศาลเพ่ือสั่งให้สหกรณ์ล้มละลายในกรณีที่เงินค่าหุ้นหรือเงินลงทุนได้ใช้เสร็จ
แล้ว แต่ทรัพย์สินก็ยังไม่เพียงพอแก่การช าระหนี้สิน 

(๘) ด าเนินการอย่างอ่ืนเท่าที่จ าเป็นเพื่อให้การช าระบัญชีเสร็จสิ้น 

 

มาตรา ๘๒ ข้อจ ากัดอ านาจของผู้ช าระบัญชีอย่างใด ๆ ห้ามมิให้ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้
บุคคลภายนอกผู้กระท าการโดยสุจริต 

 

มาตรา ๘๓ ค่าธรรมเนียม ค่าภาระติดพัน และค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียตามสมควรในการช าระ
บัญชีนั้น ผู้ช าระบัญชีต้องจัดการช าระก่อนหนี้รายอื่น 

 

มาตรา ๘๔ ถ้าเจ้าหนี้คนใดมิได้ทวงถามให้ช าระหนี้ ผู้ช าระบัญชีต้องวางเงินส าหรับจ านวน
หนี้นั้นไว้ต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพ่ือประโยชน์แก่เจ้าหนี้ และให้ผู้ช าระบัญชีมีหนังสือแจ้งการที่ได้วางเงินไปยัง
เจ้าหนี้โดยไม่ชักช้า 

ถ้าเจ้าหนี ้ไม่ร ับเงินไปจนพ้นก าหนดสองปีนับแต่วันที ่ผู ้ช าร ะบัญชีวางเงินไว้ต่อนาย
ทะเบียนสหกรณ์ เจ้าหนี้ย่อมหมดสิทธิในเงินจ านวนนั้น และให้นายทะเบียนสหกรณ์จัดส่งเป็นรายได้ของ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยให้เสร็จภายในเวลาอันสมควร 

 

 
[43]มาตรา 80 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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มาตรา ๘๕ ให้ผู้ช าระบัญชีเสนอรายงานต่อนายทะเบียนสหกรณ์ทุกระยะหกเดือนว่าได้จัดการ
ไปอย่างใดบ้างและแสดงให้เห็นความเป็นไปของบัญชีที่ช าระอยู่นั้น รายงานดังกล่าวนี้ให้ท าตามแบบที่นายทะเบียน
สหกรณ์ก าหนด 

รายงานตามวรรคหนึ่ง ให้สมาชิก ทายาทของสมาชิกผู้ตาย และเจ้าหนี้ทั้งหลายของสหกรณ์
ตรวจดูได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 

ถ้าปรากฏข้อบกพร่องในการช าระบัญชี นายทะเบียนสหกรณ์มีอ านาจสั่งให้ผู้ช าระบัญชีแก้ไข
ข้อบกพร่องและรายงานต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในเวลาที่ก าหนด 

 

มาตรา ๘๖ เมื่อได้ช าระหนี้ของสหกรณ์แล้ว ถ้ามีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใดให้ผู้ช าระบัญชีจ่าย
ตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 

(๑) จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ช าระแล้ว 

(๒) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ช าระแล้วแต่ต้องไม่เกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด
ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติส าหรับสหกรณ์แต่ละประเภท 

(๓) จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ท าไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปี
ตามท่ีก าหนดในข้อบังคับ 

ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีก ให้ผู้ช าระบัญชีโอนให้แก่สหกรณ์อ่ืนหรือสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย ตามมติของที่ประชุมใหญ่หรือด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีที่ไม่อาจเรียก
ประชุมใหญ่ได้ภายในสามเดือนนับแต่วันที่ช าระบัญชีเสร็จ 

 

มาตรา ๘๗ เมื่อได้ช าระบัญชีกิจการของสหกรณ์เสร็จแล้ว ให้ผู้ช าระบัญชีท ารายงานการ
ช าระบัญชีพร้อมทั้งรายการย่อของบัญชีที่ช าระนั้น แสดงว่าได้ด าเนินการช าระบัญชีและจัดการทรัพย์สินของ
สหกรณ์ไปอย่างใด รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการช าระบัญชีและจ านวนทรัพย์สินที่จ่ายตามมาตรา ๘๖ เสนอต่อผู้สอบ
บัญชี 

เมื่อผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองบัญชีที่ช าระนั้นแล้ว ให้ผู้ช าระบัญชีเสนอต่อนาย
ทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรับรองบัญชีที่ช าระนั้น เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์
เห็นชอบด้วยแล้วให้ถือว่าเป็นที่สุดแห่งการช าระบัญชี และให้นายทะเบียนสหกรณ์ถอนชื่อสหกรณ์ออกจาก
ทะเบียน 

 

มาตรา ๘๘ เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบในการช าระบัญชีตามมาตรา ๘๗ แล้ว 
ให้ผู้ช าระบัญชีมอบบรรดาสมุดบัญชีและเอกสารทั้งหลายของสหกรณ์ที่ได้ช าระบัญชีเสร็จแล้วนั้นแก่นายทะเบียน
สหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ 

ให้นายทะเบียนสหกรณ์รักษาสมุดบัญชีและเอกสารเหล่านี้ไว้อีกสองปีนับแต่วันที่ถอนชื่อ
สหกรณ์นั้นออกจากทะเบียน 

สมุดบัญชีและเอกสารตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้มีส่วนได้เสียตรวจดูได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 

 

มาตรา ๘๙ ในคดีฟ้องเรียกหนี้สินที่สหกรณ์ สมาชิก หรือผู้ช าระบัญชีเป็นลูกหนี้อยู่ ใน
ฐานะเช่นนั้น ห้ามมิให้ฟ้องเมื่อพ้นก าหนดสองปีนับแต่วันที่นายทะเบียนสหกรณ์ถอนชื่อสหกรณ์ออกจาก
ทะเบียน 
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หมวด ๔/๑[๔๔] 
การด าเนินงานและการก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 

                   
 

มาตรา ๘๙/๑ เว้นแต่จะได้บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะในหมวดนี้ ให้การด าเนินงานและการ
ก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นไปตามบทบัญญัติในหมวดอ่ืนด้วย 
 

มาตรา ๘๙/๒ การด าเนินงานและการก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิต 
ยูเนี่ยนในเรื่องดังต่อไปนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ อาจ
ก าหนดให้แตกต่างกันไปตามขนาดของสหกรณ์ก็ได้ 

(๑) การก าหนดขนาดของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  
(๒) การก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอ่ืนของกรรมการด าเนินการสหกรณ์  

และผู้จัดการ  
(๓) การก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  
(๔) การให้กู้และการให้สินเชื่อ  
(๕) การรับฝากเงิน การก่อหนี้ และการสร้างภาระผูกพัน ซึ่งรวมถึงการกู้ยืมเงิน หรือการค้ า

ประกัน 
(๖) การด ารงเงินกองทุน  
(๗) การบริหารสินทรัพย์และการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง 
(๘) การฝากเงินหรือการลงทุน 
(๙) การก ากับดูแลด้านธรรมาภิบาล  
(๑๐) การจัดชั้นสินทรัพย์และการกันเงินส ารอง 
(๑๑) การจัดท าบัญชี การจัดท าและการเปิดเผยงบการเงิน การสอบบัญชี และการแต่งตั้ง

ผู้สอบบัญชี 
(๑๒) การจัดเก็บและรายงานข้อมูล 
(๑๓) เรื่องอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานและการก ากับดูแล 
ในการออกกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือร่วมกับ

กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

มาตรา ๘๙/๓ ในกรณีที่นายทะเบียนสหกรณ์เห็นว่าคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์
กรรมการ หรือผู้จัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์หรือสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๘๙/๒ ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอ านาจสั่งให้แก้ไขข้อบกพร่อง 
หรือระงับการด าเนินการนั้นได้  

ในกรณีที่นายทะเบียนสหกรณ์เห็นว่าการกระท าตามวรรคหนึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรงต่อสหกรณ์หรือสมาชิก ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอ านาจสั่งให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  
กรรมการ หรือผู้จัดการนั้น พ้นจากต าแหน่ง หรือสั่งให้เลิกสหกรณ์ดังกล่าวได้แล้วแต่กรณี และให้น ามาตรา 
๒๔ มาตรา ๒๕ และมาตรา ๗๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
 

[44]หมวด 4/1 เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%ca57/%ca57-20-9999-update.htm#_ftn11
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%ca57/%ca57-20-9999-update.htm#_ftnref3
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มาตรา ๘๙/๔ เพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิต 
ยูเนี่ยน ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการที่ปรึกษาการก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน” ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือรองปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ซึ่งได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย และผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
เป็นกรรมการ 

ให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์แต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นเลขานุการ 
และผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการที่ปรึกษาการก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
มีอ านาจหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน า เสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา และเสนอให้ปรับปรุงระเบียบหรือ
ค าสั่ง เกี่ยวกับการก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแก่นายทะเบียนสหกรณ ์

ให้น ามาตรา ๑๓ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการที่ปรึกษาการก ากับดูแลสหกรณ์
ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโดยอนุโลม 
 

หมวด ๕ 

การควบสหกรณ์เข้ากัน 

                   
 

มาตรา ๙๐ สหกรณ์ตั้งแต่สองสหกรณ์อาจควบเข้ากันเป็นสหกรณ์เดียวได้ โดยมติแห่งที่
ประชุมใหญ่ของแต่ละสหกรณ์ และต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

ในการขอความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ให้ส่งส าเนารายงานการประชุมใหญ่ของ
สหกรณ์ท่ีลงมติให้ควบเข้ากันไปด้วย 

 

มาตรา ๙๑ เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๙๐ แล้ว ให้สหกรณ์แจ้งเป็น
หนังสือไปยังเจ้าหนี้ทั้งปวงของสหกรณ์เพ่ือให้ทราบรายการที่ประสงค์จะควบสหกรณ์เข้ากัน  และขอให้เจ้าหนี้ 
ผู้มีข้อคัดค้านในการควบสหกรณ์เข้ากันนั้น ส่งค าคัดค้านไปยังสหกรณ์ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

ถ้าไม่มีเจ้าหนี้คัดค้านภายในก าหนดเวลาดังกล่าวนั้น ให้ถือว่าไม่มีค าคัดค้าน 

ถ้ามีเจ้าหนี้คัดค้าน สหกรณ์จะควบเข้ากันมิได้ จนกว่าจะได้ช าระหนี้หรือได้ให้ประกันเพ่ือหนี้
รายนั้น 

 

มาตรา ๙๒ ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ของแต่ละสหกรณ์ที่ควบเข้ากัน ตั้งผู้แทน
ขึ้นสหกรณล์ะไม่เกินสามคนเพื่อด าเนินการจดทะเบียนตามมาตรา ๙๓ 

 

มาตรา ๙๓ สหกรณ์ที่ตั้งขึ้นใหม่โดยควบเข้ากันนั้น ต้องจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ใหม่ โดยยื่น 
ค าขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์ตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

ในค าขอจดทะเบียนสหกรณ์ใหม่ ต้องมีผู้แทนของสหกรณ์ท่ีควบเข้ากันลงลายมือชื่ออย่างน้อย
สหกรณ์ละสองคนทุกสหกรณ์ 
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ค าขอจดทะเบียนสหกรณ์ใหม่ ต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ยื่นพร้อมกับค าขอด้วย 

(๑) หนังสือของทุกสหกรณ์ที่ควบเข้ากันนั้นรับรองว่าได้แจ้งไปยังเจ้าหนี้ทั้งปวงตามมาตรา 
๙๑ วรรคหนึ่ง และไม่มีเจ้าหนี้คัดค้านภายในก าหนด หรือในกรณีที่มีเจ้าหนี้คัดค้านสหกรณ์ได้ช าระหนี้หรือได้
ให้ประกันเพื่อหนี้รายนั้นแล้ว 

(๒) ข้อบังคับของสหกรณ์ใหม่ที่ขอจดทะเบียนสี่ฉบับ 

(๓) ส าเนารายงานการประชุมผู้แทนของสหกรณ์ท่ีควบเข้ากันหนึ่งฉบับ 

เอกสารตาม (๒) และ (๓) นั้น ผู้แทนของสหกรณ์ต้องลงลายมือชื่อรับรองสองคน 

 

มาตรา ๙๔ เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนสหกรณ์ที่ควบเข้ากันเป็นสหกรณ์ใหม่
แล้ว ให้นายทะเบียนสหกรณ์ถอนชื่อสหกรณ์เดิมที่ได้ควบเข้ากันนั้นออกจากทะเบียน 

ให้ผู้แทนของสหกรณ์ที่ควบเข้ากันมีอ านาจหน้าที่และสิทธิเช่นเดียวกับคณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์จนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ตามมาตรา ๔๐ 

 

มาตรา ๙๕ สหกรณ์ใหม่นี้ย่อมได้ไปทั้งทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ และความรับผิดของสหกรณ์
เดิมที่ได้ควบเข้ากันนั้นทั้งสิ้น 

 

หมวด ๖ 

การแยกสหกรณ์ 
                   

 

มาตรา ๙๖ การแยกสหกรณ์จะกระท ามิได้ แต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเขตการปกครองท้องที่ 
หรือแบ่งหน่วยงานหรือสถานประกอบการ จะแยกสหกรณ์ก็ได้หากมีความจ าเป็นหรือมีเหตุให้ ไม่สะดวกแก่
การด าเนินงาน 

การแยกสหกรณ์ตามวรรคหนึ่งจะกระท าได้โดยสมาชิกของสหกรณ์นั้นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่ง 
ในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าห้าร้อยคนลงลายมือชื่อท าหนังสือร้องขอแยกสหกรณ์ 
ต่อคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 

ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับค า
ร้องขอตามวรรคสอง เพื่อพิจารณาเรื่องการแยกสหกรณ์ ถ้าที่ประชุมใหญ่ได้มีมติเห็นชอบให้ แยกสหกรณ์ 
ให้พิจารณาแบ่งแยกทรัพย์สิน ทุน ทุนส ารอง หนี้สิน สิทธิ และความรับผิดของสหกรณ์ตามวิธีการที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

การวินิจฉัยชี้ขาดในเรื่องต่าง ๆ ของที่ประชุมใหญ่ตามวรรคสาม ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสอง 
ในสามของจ านวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกท่ีมาประชุม 

ถ้าคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ไม่เรียกประชุมใหญ่ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสาม 
ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอ านาจเรียกประชุมใหญ่ภายในระยะเวลาตามท่ีเห็นสมควร 

 

มาตรา ๙๗ ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ได้มีมติไม่เห็นชอบให้แยกสหกรณ์ ถ้าสมาชิกซึ่งลง
ลายมือชื่อท าหนังสือร้องขอแยกสหกรณ์ตามมาตรา ๙๖ วรรคสอง พิจารณาแล้วไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุม
ใหญ่นั้น ให้สมาชิกดังกล่าวทุกคนลงลายมือชื่อท าหนังสือถึงนายทะเบียนสหกรณ์ภายในก าหนดเวลาสามสิบวัน
นับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ เพ่ือให้นายทะเบียนสหกรณ์พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดว่าสมควรแยกสหกรณ์หรือไม่ 
และเมื่อนายทะเบียนสหกรณ์วินิจฉัยชี้ขาดเป็นอย่างไรแล้วให้แจ้งค าวินิจฉัยให้สหกรณ์ทราบ 

ค าวินิจฉัยของนายทะเบียนสหกรณ์ให้เป็นที่สุด 
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มาตรา ๙๘ เมื่อที่ประชุมใหญ่ได้มีมติเห็นชอบตามมาตรา ๙๖ หรือนายทะเบียนสหกรณ์
วินิจฉัยชี้ขาดให้แยกสหกรณ์ตามมาตรา ๙๗ แล้ว ให้สหกรณ์แจ้งมติที่ประชุมใหญ่ หรือค าวินิจฉัยของนายทะเบียน
สหกรณ์เป็นหนังสือไปยังเจ้าหนี้ทั้งปวงของสหกรณ์ เพ่ือให้ทราบรายการที่ประสงค์จะแยกสหกรณ์ และให้
เจ้าหนี้ผู้มีข้อคัดค้านในการแยกสหกรณ์นั้นส่งค าคัดค้านไปยังสหกรณ์ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

 

มาตรา ๙๙ สหกรณ์ที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่โดยการแยกจากสหกรณ์เดิมนั้น ให้น าบทบัญญัติ 
ในหมวด ๓ ส่วนที่ ๑ ว่าด้วยการจดทะเบียนสหกรณ์มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ค าขอจดทะเบียนสหกรณ์ใหม่ ต้องยื่นพร้อมเอกสาร ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส าเนาหนังสือร้องขอแยกสหกรณ์และส าเนารายงานการประชุมใหญ่ที่ได้มีมติเห็นชอบให้

แยกสหกรณ์ตามมาตรา ๙๖ วรรคสี่ หรือส าเนาหนังสือนายทะเบียนสหกรณ์ซึ่งวินิจฉัยชี้ขาดให้แยกสหกรณ์ตาม
มาตรา ๙๗ แล้วแต่กรณี 

(๒) ส าเนาหนังสือของสหกรณ์ทุกฉบับที่แจ้งไปยังเจ้าหนี้ทั้งปวงของสหกรณ์ตามมาตรา ๙๘ 

(๓) หนังสือของสหกรณ์ที่รับรองว่าไม่มีเจ้าหนี้คัดค้านภายในก าหนดหรือส าเนาค าคัดค้าน
ของเจ้าหนี้พร้อมทั้งหลักฐานที่แสดงว่าสหกรณ์ได้ช าระหนี้หรือได้ให้ประกันเพื่อหนี้รายนั้นแล้ว 

 

มาตรา ๑๐๐ บรรดาทรัพย์สิน ทุน ทุนส ารอง หนี้สิน สิทธิ และความรับผิดของสหกรณ์เดิมที่
ที่ประชุมใหญ่ได้มีมติให้แบ่งแยกตามมาตรา ๙๖ หรือนายทะเบียนสหกรณ์ได้มีค าวินิจฉัยชี้ขาดให้แบ่งแยกตาม
มาตรา ๙๗ แล้วแต่กรณี ย่อมโอนไปให้แก่สหกรณ์ใหม่ตั้งแต่วันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน 

 

หมวด ๗ 

ชุมนุมสหกรณ์ 
                   

 

มาตรา ๑๐๑ สหกรณ์ตั้งแต่ห้าสหกรณ์ขึ้นไปที่ประสงค์จะร่วมกันด าเนินกิจการเพ่ือให้ เกิด
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ท่ีเข้าร่วมกันนั้น อาจรวมกันจัดตั้งเป็นชุมนุมสหกรณ์ได้ 

ชุมนุมสหกรณ์ใดจะมีฐานะเป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศ จะต้องตั้งขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ืออ านวยประโยชน์แก่บรรดาสหกรณ์ในภูมิภาคหรือทั่วประเทศ ที่เป็นสหกรณ์ประเภท
เดียวกันหรือต่างประเภทกัน เพ่ือประกอบธุรกิจของสหกรณ์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก าหนด[๔๕] 
 

มาตรา ๑๐๒ การจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์จะกระท าได้ต่อเมื่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์แต่ละ
สหกรณ์ได้มีมติให้เข้าร่วมในการจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์นั้นได้ 
 

มาตรา ๑๐๓ ในการด าเนินการจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์ ให้คณะกรรมการด าเนินการของแต่ละ
สหกรณ์ตั้งผู้แทนขึ้นสหกรณ์ละหนึ่งคน ประกอบเป็นคณะผู้จัดตั้งชุมนุมสหกรณ์เพ่ือด าเนินการจัดตั้งชุมนุม
สหกรณ ์

การจัดตั้งและการจดทะเบียนชุมนุมสหกรณ์ให้น าบทบัญญัติในหมวด ๓ ว่าด้วยสหกรณ์มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

 

 
[45]มาตรา 101 วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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มาตรา ๑๐๔ การขอจดทะเบียนชุมนุมสหกรณ์นั้น ให้คณะผู้จัดตั้งชุมนุมสหกรณ์อย่างน้อย
ห้าคน ลงลายมือชื่อยื่นค าขอต่อนายทะเบียนสหกรณ์ 
 

มาตรา ๑๐๕ ให้ชุมนุมสหกรณ์ที่ได้จดทะเบียนแล้วเป็นนิติบุคคลและเป็นสหกรณ์ตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ให้ชุมนุมสหกรณ์มีอ านาจกระท าการได้ตามมาตรา ๔๖ และตามที่
ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 

ให้น าบทบัญญัติในหมวด ๓ หมวด ๔ หมวด ๔/๑ หมวด ๕ และหมวด ๖ มาใช้บังคับกับ
ชุมนุมสหกรณ์โดยอนุโลม[๔๖]

 

 

มาตรา ๑๐๕/๑[๔๗]เพ่ือส่งเสริมระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ ให้ชุมนุม
สหกรณ์ระดับประเทศมีอ านาจร่วมกับสหกรณ์สมาชิกของตนจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ของสมาชิก
สหกรณ์และครอบครัวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

 

มาตรา ๑๐๖ การประชุมใหญ่ชุมนุมสหกรณ์ให้ประกอบด้วยผู้แทนสหกรณ์ที่เป็นสมาชิก
ของชุมนุมสหกรณ์ ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการของแต่ละสหกรณ์เลือกตั้งขึ้นสหกรณ์ละหนึ่งคน ตามที่
ก าหนดในข้อบังคับของชุมนุมสหกรณ์ ในการประชุมต้องมีผู้แทนสหกรณ์มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนผู้แทนสหกรณ์ทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน แล้วแต่กรณี จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ผู้แทนสหกรณ์คนหนึ่งให้มีเสียงในการลงคะแนนหนึ่งเสียง หรือจะให้มีเสียงเพ่ิมขึ้นตามระบบ
สัดส่วนตามที่ก าหนดในข้อบังคับของชุมนุมสหกรณ์นั้นก็ได้ 
 

มาตรา ๑๐๗ ในการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการชุมนุมสหกรณ์ ให้ที่ประชุมใหญ่ชุมนุม
สหกรณ์เลือกตั้งจากผู้แทนสหกรณ์ที่เป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์เป็นกรรมการ ตามจ านวนหลักเกณฑ์  
และวิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับของชุมนุมสหกรณ์ 

 

หมวด ๘ 

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

                   
 

มาตรา ๑๐๘ ให้มี “สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย” ประกอบด้วย สมาชิกที่เป็นสหกรณ์ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมกิจการสหกรณ์ทุกประเภททั่วราชอาณาจักร ให้มีความเจริญก้าวหน้าอันมิใช่เป็นการหา
ผลก าไร หรือรายได้มาแบ่งปันกัน 

 

มาตรา ๑๐๙ ให้สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเป็นนิติบุคคล 

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยมีส านักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และจะตั้งส านักงาน
สาขาขึ้น ณ ที่อ่ืนใดก็ได ้

 

 
[46]มาตรา 105 วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
[47]มาตรา 105/1 เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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มาตรา ๑๑๐ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย มีอ านาจกระท าการต่าง ๆ ภายในขอบ
วัตถุประสงค์ตามท่ีระบุไว้ในมาตรา ๑๐๘ และอ านาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง 

(๑) ส่งเสริมและเผยแพร่กิจการสหกรณ์ ตลอดจนท าการวิจัยและรวบรวมสถิติเกี่ยวกับ
กิจการสหกรณ ์

(๒) แนะน าช่วยเหลือทางวิชาการแก่สหกรณ์ และอ านวยความสะดวกในการติดต่อ
ประสานงานระหว่างสหกรณ์กับส่วนราชการหรือบุคคลอ่ืน 

(๓) ให้การศึกษาฝึกอบรมวิชาการเก่ียวกับกิจการของสหกรณ์ 
(๔) ส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างสหกรณ์ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ หรือสันนิบาต

สหกรณ์ของต่างประเทศ หรือองค์การต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์ท านอง
เดียวกัน 

(๕) ซื้อ จัดหา จ าหน่าย ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง หรือท านิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินใด ๆ 

(๖) ส่งเสริมธุรกิจการค้า อุตสาหกรรม หรือบริการของสหกรณ์ 
(๗)  สนับสนุนและช่วยเหลือสหกรณ์เพ่ือแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องที่เกี่ยวกับกิจการของ

สหกรณ์ซ่ึงเป็นการกระท าเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

(๘) เป็นตัวแทนของสหกรณ์ เพ่ือรักษาผลประโยชน์อันพึงมีพึงได้จากการสนับสนุนของรัฐ 
องค์การระหว่างประเทศ หรือภาคเอกชนอื่น 

(๙) ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่บรรดาสหกรณ์อย่าง
แท้จริง 

(๑๐) ด าเนินการอ่ืนเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือตามที่คณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติมอบหมาย 

 

มาตรา ๑๑๑ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

(๒) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

(๓) ดอกผลที่เกิดจากทุนกลางของสหกรณ์ไม่จ ากัดตามมาตรา ๘ 

(๔) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ 
(๕) เงินหรือทรัพย์สินที่เหลือจากการช าระบัญชีสหกรณ์ตามมาตรา ๘๔ และมาตรา ๘๖ วรรค

สอง 

(๖) เงินที่ได้จากการจ าหน่ายหนังสือวิชาการ เอกสาร หรือสิ่งอื่น 

(๗) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับเป็นค่าตอบแทนในการให้บริการ 

(๘) ผลประโยชน์ที่ได้จากทรัพย์สินของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

 

มาตรา ๑๑๒ [๔๘ ]ให้มีคณะกรรมการด าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
ประกอบด้วย ประธานกรรมการด าเนินการชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศประเภทละหนึ่งคน ในกรณีที่สหกรณ์
ประเภทใดไม่มีชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ ให้มีผู้แทนจากสหกรณ์ประเภทนั้นจ านวนหนึ่งคนเป็นกรรมการ 
โดยต าแหน่ง และกรรมการอ่ืนซึ่งที่ประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเลือกตั้งจากผู้แทนสหกรณ์ 
ซึ่งเป็นกรรมการด าเนินการ มีจ านวนเท่ากับกรรมการโดยต าแหน่งเป็นกรรมการ 

 

 
[48]มาตรา 112 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2553 
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ให้คณะกรรมการด าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเลือกตั้งกรรมการเป็นประธาน
กรรมการคนหนึ่งและรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน 

ให้คณะกรรมการด าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยแต่งตั้งผู้อ านวยการสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย และให้ผู้อ านวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเป็นเลขานุการของ
คณะกรรมการด าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้แทนสหกรณ์ที่ไม่มีชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ ให้เป็นไป
ตามระเบียบของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

การก าหนดสัดส่วนผู้แทนสหกรณ์ที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอ่ืนให้เป็นไปตามระเบียบ  
ในมาตรา ๑๑๓ (๓) 

ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๕๒ มาใช้บังคับแก่คณะกรรมการด าเนินการสันนิบาตสหกรณ์ 
แห่งประเทศไทยและผู้อ านวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย โดยอนุโลม 

 

มาตรา ๑๑๓ ให้คณะกรรมการด าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย มีหน้าที่บริหาร
กิจการ ตลอดจนมีอ านาจออกระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามวัตถุประสงค์ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

การออกระเบียบเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ของ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยก่อนจึงใช้บังคับได้ 

(๑) ระเบียบว่าด้วยการใช้จ่ายและการเก็บรักษาเงิน 

(๒) ระเบียบว่าด้วยการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์
การจัดส่งผู้แทนของสหกรณ์เข้าร่วมประชุมใหญ ่

(๓) ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้ง การประชุม และการด าเนินกิจการของคณะกรรมการ
ด าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

 

มาตรา ๑๑๔ ให้กรรมการด าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยอยู่ในต าแหน่งคราว
ละสี่ปี 

เมื ่อครบวาระดังกล ่าวตามวรรคหนึ ่ง  หากย ังม ิได ้ม ีการเล ือ กตั ้งกรรมการขึ ้นใหม่ 
ให้กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้ง
ใหม่เข้ารับหน้าที่ 

กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้ แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

 

มาตรา ๑๑๕ [๔๙]นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๑๔ กรรมการ
ด าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย 

(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๕) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๖) พ้นจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ 
 

 
[49]มาตรา 115 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2553 
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ภายใต้บังคับตามวรรคหนึ่ง กรรมการด าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งพ้นจากต าแหน่งเมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนผู้แทนสหกรณ์ซึ่งมาประชุม 

เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้และให้ถือ
ว่าคณะกรรมการด าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ เว้นแต่มีกรรมการ
เหลืออยู่ไม่ถึงสองในสาม 

ในกรณีที่กรรมการด าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งพ้น
จากต าแหน่งก่อนวาระ ให้ที่ประชุมใหญ่สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเลือกผู้ แทนสหกรณ์เป็นกรรมการ
แทน เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่ด าเนินการเลือกตั้งกรรมการ
แทนต าแหน่งที่ว่างก็ได้ และให้ผู้ได้รับเลือกตั้งอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 

 

มาตรา ๑๑๖ ให้คณะกรรมการด าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการ
ประชุมใหญ่สามัญปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

เมื่อมีเหตุอันสมควร คณะกรรมการด าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยจะเรียก
ประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้ หรือเมื่อสมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิกทั้งหมด 
ท าหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการด าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ  
ในหนังสือร้องขอนั้น ต้องระบุว่าประสงค์ให้เรียกประชุมเพ่ือการใด 

ในกรณีที่สมาชิกเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ ให้คณะกรรมการด าเนินการ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ 

ในกรณีที่คณะกรรมการด าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
ตามวรรคสาม สมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิกทั้งหมดอาจท าหนังสือร้องขอภายในหกสิบวัน
นับแต่วันพ้นก าหนดเวลาตามวรรคสาม เพ่ือให้รัฐมนตรีเรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้ ในกรณีเช่นนี้ให้รัฐมนตรี 
เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ[๕๐]

 

 

มาตรา ๑๑๗ ให้ผู้อ านวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยมีหน้าที่บริหารกิจการของ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามระเบียบและนโยบายที่คณะกรรมการด าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทยก าหนด และมีอ านาจบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

ในส่วนกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้ผู้อ านวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
เป็นตัวแทนสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เพ่ือการนี้ผู้อ านวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยจะมอบ
อ านาจให้บุคคลใดกระท ากิจการเฉพาะอย่างแทนตามระเบียบที่คณะกรรมการด าเนินการสันนิบาตสหกรณ์ 
แห่งประเทศไทยก าหนดก็ได้ 
 

มาตรา ๑๑๗/๑ [๕๑ ]ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินการของสันนิบาตสหกรณ์ 
แห่งประเทศไทย ให้ประธานกรรมการด าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย หรือกรรมการด าเนินการ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของกรรมการด าเนินการสันนิบาตสหกรณ์  
แห่งประเทศไทย หรือสหกรณ์ที่เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยสหกรณ์ ร้องขอให้คณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติวินิจฉัยได้ 

ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติให้เป็นที่สุด 

 

 
[50]มาตรา 116 วรรคสี ่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2553 
[51]มาตรา 117/1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 

http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%ca57/%ca57-20-9999-update.htm#_ftn14
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%ca57/%ca57-20-9999-update.htm#_ftn15
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%ca57/%ca57-20-9999-update.htm#_ftnref3
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%ca57/%ca57-20-9999-update.htm#_ftnref3


29 
 

มาตรา ๑๑๘ ให้น าบทบัญญัติในหมวด ๓ ส่วนที่ ๔ ว่าด้วยการสอบบัญชีมาใช้บังคับแก่
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยโดยอนุโลม 

 

หมวด ๙ 

กลุ่มเกษตรกร 

                   
 

มาตรา ๑๑๙ ในกรณีที่คณะบุคคลผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งร่วมกันด าเนินกิจการโดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแต่ยังไม่อาจรวมกันจัดตั้งเป็น
สหกรณ์ตามพระราชบัญญัตินี้ได้ จะจัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกรขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดโดยพระราช
กฤษฎีกาก็ได้ 

พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง ให้ก าหนดการด าเนินการของกลุ่มเกษตรกร การก ากับกลุ่ม
เกษตรกร การเลิกกลุ่มเกษตรกร และการควบกลุ่มเกษตรกรเข้ากัน  ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมแก่ประเภทของ
กลุ่มเกษตรกรด้วย 

 

มาตรา ๑๒๐ กลุ่มเกษตรกรที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๑๑๙ ให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล 

 

มาตรา ๑๒๑ ให้นายทะเบียนสหกรณ์เป็นนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรและมีอ านาจหน้าที่
ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ และมีรองนายทะเบียนสหกรณ์เป็นผู้ช่วย มีอ านาจหน้าที่ตามที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 

 ให้สหกรณ์จังหวัดเป็นนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ าจังหวัดที่กลุ่มเกษตรกรตั้งอยู่ และมี
อ านาจหน้าที่ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด[๕๒] 
 ส าหรับกรุงเทพมหานครให้ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ ๑ 
และผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ ๒ เป็นนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกร
กรุงเทพมหานคร[๕๓] 
 

มาตรา ๑๒๒ ในกรณีที่กลุ่มเกษตรกร โดยมติของที่ประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนสมาชิกที่มาประชุม แสดงความจ านงขอเปลี่ยนฐานะเป็นสหกรณ์ เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์พิจารณาเห็น
ว่าข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกรมีรายการถูกต้องตามมาตรา ๔๓ ให้นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนและ
ด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

มาตรา ๑๒๓ เมื ่อนายทะเบ ียนสหกรณ์ร ับจดทะเบ ียนกลุ ่ม เกษตรกรเป ็นสหกรณ์ 
ให้คณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรมีฐานะเป็นคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์จนกว่าจะมีคณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ซ่ึงที่ประชุมใหญ่ได้เลือกตั้งขึ้นใหม่ตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

สหกรณ์ตามวรรคหนึ่งย่อมได้ไปทั้งทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ และความรับผิดของกลุ่มเกษตรกร
เดิม 

 

 
[52]มาตรา 121 วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
[53]มาตรา 121 วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%ca57/%ca57-20-9999-update.htm#_ftn15
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%ca57/%ca57-20-9999-update.htm#_ftn15
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%ca57/%ca57-20-9999-update.htm#_ftnref3
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%ca57/%ca57-20-9999-update.htm#_ftnref3


30 
 

มาตรา ๑๒๔ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรและ
พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรมอบหมายมีอ านาจเข้าไปตรวจสอบในส านักงานของกลุ่ม
เกษตรกรในเวลาท างานของกลุ่มเกษตรกร ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องอ านวยความสะดวก ช่วยเหลือ และให้ค าชี้แจงแก่  
ผู้เข้าไปตรวจสอบตามสมควร 

ให้ผู้เข้าไปตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง แสดงบัตรประจ าตัวต่อผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง 

บัตรประจ าตัวตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีก าหนด 

 

มาตรา ๑๒๕ ในคดีฟ้องเรียกหนี้ที่กลุ่มเกษตรกร สมาชิก หรือผู้ช าระบัญชีเป็นลูกหนี้อยู่ใน
ฐานะเช่นนั้น ห้ามมิให้ฟ้องเมื่อพ้นก าหนดสองปีนับแต่วันที่นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรถอนชื่อกลุ่มเกษตรกร
ออกจากทะเบียน 

 

มาตรา ๑๒๖ ถ้ากลุ่มเกษตรกรเกี่ยวข้องในกิจการใดที่กฎหมายก าหนดให้จดทะเบียนส าหรับ
การได้มา การจ าหน่าย การยกข้ึนเป็นข้อต่อสู้ หรือการยึดหน่วง ซึ่งกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิ
อันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ในการจดทะเบียนเช่นว่านั้นให้กลุ่มเกษตรกรได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 

 

มาตรา ๑๒๗ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ค าว่า “กลุ่มเกษตรกร” เป็นชื่อหรือส่วนหนึ่งของชื่อในทาง
ธุรกิจ เว้นแต่กลุ่มเกษตรกรที่ได้จดทะเบียนตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๑๑๙ 

 

มาตรา ๑๒๘ ให้นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรและพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนกลุ่ม
เกษตรกรมอบหมาย มีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้กรรมการ สมาชิกและเจ้าหน้าที่ของกลุ่มเกษตรกร  
มาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของกลุ่มเกษตรกรหรือให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับการด าเนินกิจการ หรือรายงาน
การประชุมของกลุ่มเกษตรกร 

 

หมวด ๙/๑[๕๔] 
การพิจารณาอุทธรณ์ 

                    
 

มาตรา ๑๒๘/๑ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ประกอบด้วยรองปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ซึ่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมาย เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง 
ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติซึ่งคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
มอบหมาย เป็นกรรมการ 

ให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์แต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นเลขานุการ
และผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มาตรา ๑๒๘/๒ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ 

ที่อุทธรณ์ตามมาตรา ๑๒๘/๔ 
 
 

[54]หมวด 9/1 เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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(๒) มีหนังสือเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค าหรือสั่งให้บุคคลดังกล่าวส่งเอกสารหรือ
หลักฐานอื่นที่เก่ียวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ 
 (๓) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มอบหมาย 
 
 มาตรา ๑๒๘/๓ ให้น ามาตรา ๑๓ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์โดยอนุโลม 
 

มาตรา ๑๒๘/๔ ค าสั่งตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๒ (๓) และ (๔) มาตรา ๗๑ และมาตรา 
๘๙/๓ วรรคสอง รวมถึงค าสั่งเลิกกลุ่มเกษตรกรตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๑๑๙ วรรคสอง 
ให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง  

ค าสั่งไม่รับจดทะเบียนตามมาตรา ๓๘ และค าสั่งตามมาตรา ๔๔ ให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง 
 การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งและวรรคสองไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามค าสั่ง เว้นแต่
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จะเห็นสมควรให้มีการทุเลาการบังคับตามค าสั่งนั้นไว้ชั่วคราว 
 

มาตรา ๑๒๘/๕ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอุทธรณ์และวิธีพิจารณาอุทธรณ์ของ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ก าหนด 

ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีค าวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ 
แล้วแจ้งค าวินิจฉัยอุทธรณ์พร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนังสือไปยังผู้อุทธรณ์โดยไม่ชักช้า 

ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด 
 

หมวด ๑๐[๕๕]
 

บทก าหนดโทษ 

                   
 

มาตรา ๑๒๙ ผู้ใดใช้ค าว่า “สหกรณ์” หรือ “กลุ่มเกษตรกร” ประกอบกับชื่อหรือส่วนหนึ่ง
ของชื่อในทางธุรกิจ โดยมิได้เป็นสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรที่ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และปรับอีกวันละไม่เกินห้าพันบาท
จนกว่าจะได้เลิกใช้ 
 

มาตรา ๑๓๐ ผู้ใดไม่มาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือไม่ส่งเอกสารเกี่ยวกับการด าเนินงานหรือ
รายงานการประชุมของสหกรณ์หรือชุมนุมสหกรณ์ตามค าสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียน
สหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายซึ่งสั่งการ
ตามมาตรา ๑๗ หรือไม่มาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือไม่ส่งเอกสารเกี่ยวกับการด าเนินงานหรือรายงานการประชุม
ของกลุ่มเกษตรกรตามค าสั่งของนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนกลุ่ม
เกษตรกรมอบหมายตามมาตรา ๑๒๘ แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่ง
หมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

 

 
[55]หมวด 10 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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มาตรา ๑๓๑ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ให้ค าชี้แจงแก่นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียน
สหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายตามมาตรา 
๑๘ หรือขัดขวางหรือไม่ให้ค าชี้แจงแก่นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนกลุ่ม
เกษตรกรมอบหมายตามมาตรา ๑๒๔ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้ง
จ าทั้งปรับ 

 

มาตรา ๑๓๒ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามท่ีนายทะเบียนสหกรณ์สั่งการตามมาตรา ๒๒ ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๓๓ กรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์ผู้ใดด าเนินกิจการของสหกรณ์นอกขอบเขต
แห่งการด าเนินกิจการของสหกรณ์ท่ีจะพึงด าเนินการได้ตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๓๓/๑ วรรค
สอง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 

มาตรา ๑๓๓/๑ กรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์ผู้ใดด าเนินกิจการของสหกรณ์โดยผิด
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์และการด าเนินกิจการนั้นเป็นภยันตรายต่อความสงบสุขของประชาชนหรือความมั่นคง
ของรัฐ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 
 มาตรา ๑๓๓/๒ ผู้ใดฝ่าฝืนไม่จัดการรักษาทรัพย์สินของสหกรณ์ หรือไม่ส่งมอบทรัพย์สิน 
สมุดบัญชี เอกสาร และสิ่งอื่นของสหกรณ์ให้แก่ผู้ช าระบัญชีตามมาตรา ๗๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสน
บาท 
 
 มาตรา ๑๓๓/๓ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๘๙/๒ 
(๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๑๐) (๑๑) (๑๒) หรือ (๑๓) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
 
 มาตรา ๑๓๓/๔ ผู้ใดฝ่าฝืนไม่แก้ไขข้อบกพร่องหรือระงับการด าเนินการตามที่นายทะเบียน
สหกรณ์สั่งการตามมาตรา ๘๙/๓ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ 
 
 มาตรา ๑๓๓/๕ ในกรณีที่สหกรณ์กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ กรรมการหรือ
ผู้จัดการของสหกรณ์ซึ่งเป็นผู้ลงมติให้สหกรณ์ด าเนินการหรืองดเว้นการด าเนินการ หรือเป็นผู้ด าเนินการหรือ
รับผิดชอบในการด าเนินการนั้น ได้กระท าผิดหน้าที่ของตนด้วยประการใด ๆ โดยทุจริต ต้องระวางโทษจ าคุก
ตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี และปรับไม่เกินห้าแสนบาท 

 

บทเฉพาะกาล 

                   
 

มาตรา ๑๓๔ ให้ถือว่าบรรดาสหกรณ์จ ากัด ชุมนุมสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ
ไทย และกลุ่มเกษตรกรตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๑๑ ที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็น
สหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และกลุ่มเกษตรกร ตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้โอนเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมการสหกรณ์มาเป็นของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ตามมาตรา ๒๗ 
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มาตรา ๑๓๕ ชุมนุมสหกรณ์ที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ แต่มีจ านวนสหกรณ์
เป็นสมาชิกต่ ากว่าอัตราที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๑๐๑ ให้เป็นชุมนุมสหกรณ์ต่อไปได ้

 

มาตรา ๑๓๖ ข้อบังคับของสหกรณ์ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงใช้
บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ 

ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ คงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระตามที่ก าหนด
ไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์นั้น โดยให้ถือว่าเป็นการด ารงต าแหน่งในวาระแรก 

 

มาตรา ๑๓๗ สหกรณ์ไม่จ ากัดตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๑๑ ที่มีอยู่ในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ถ้าประสงค์จะจัดตั้งเป็นสหกรณ์ตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องยื่นค าขอจดทะเบียนตาม
หมวด ๓ ส่วนที่  ๑ ว่าด้วยการจัดตั้งและการจดทะเบียนสหกรณ์ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ถ้าไม่มีการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้นายทะเบียนสหกรณ์สั่งเลิกสหกรณ์ไม่จ ากัดนั้น และตั้ง 
ผู้ช าระบัญชีขึ้นท าการช าระบัญชี โดยให้น าบทบัญญัติในหมวด ๔ ว่าด้วยการช าระบัญชีมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๑๓๘ ให้บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่งที่ออก
ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับยังคงใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือ
แย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบี ยบ หรือค าสั่ง 
ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน  หลีกภัย 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๑๑ 
ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว ท าให้มีบทบัญญัติหลายประการไม่เอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาการสหกรณ์ 
ให้ทันต่อสภาพการแข่งขันกับระบบธุรกิจในปัจจุบัน ประกอบกับพระราชบัญญัติดังกล่าวได้รวมบทบัญญัติ
เกี่ยวกับกลุ่มเกษตรกร ซึ่งสมควรปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน   ดังนั้น จึงเห็นสมควรปรับปรุง
กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ที่ใช้บังคับอยู่เดิมทั้งฉบับ โดยจัดระบบสหกรณ์ให้สหกรณ์มีชนิดเดียวคือสหกรณ์  
ที่สมาชิกมีความรับผิดจ ากัดเท่าจ านวนหุ้นที่ถือ เพ่ือให้สหกรณ์พัฒนาไปด้วยความมั่นคง ในด้านการก ากับและ
ส่งเสริมกิจการสหกรณ์ ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ขึ้น เพ่ือท าหน้าที่เสนอ
ความเห็นต่อรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ จัดให้มีกองทุนเพ่ือพัฒนา
สหกรณ์เพ่ือให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่บรรดาสหกรณ์ ปรับปรุงองค์ประกอบและวาระการด ารงต าแหน่ง
ของคณะกรรมการด าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ได้ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับ 
กลุ่มเกษตรกร เพ่ือให้มีการพัฒนาไปสู่การจัดตั้งสหกรณ์อย่างเป็นระบบ ตลอดจนปรับปรุงบทก าหนดโทษ 
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

*พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕[๕๖]

 

 

มาตรา ๑๒๒ ในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้แก้ไขค าว่า “ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์” เป็น “อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์” และค าว่า “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” เป็น “กรม
ส่งเสริมสหกรณ”์ 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติให้จัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ่งได้มีการตราพระราช
กฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม นั้นแล้ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้โอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ 
รัฐมนตรีผู้ด ารงต าแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการแก้ไข
บทบัญญัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ที่โอนไปด้วย  ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการที่ปรากฏ
ในพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับการ
โอนส่วนราชการ เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอนอ านาจ
หน้าที่ว่าตามกฎหมายใดได้มีการโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผู้รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็นของ
หน่วยงานใดหรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ รัฐมนตรี ผู้ด ารง
ต าแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการให้ตรงกับการโอนอ านาจหน้าที่ และเพ่ิมผู้แทนส่วนราชการใน
คณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ รวมทั้งตัดส่วน
ราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแล้ว ซึ่งเป็นการแก้ไขให้ตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว  
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 

พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓[๕๗]
 

 

มาตรา ๑๖ ให้คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ คณะกรรมการบริหาร กพส. และ
คณะกรรมการด าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใช้บังคับ คงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ คณะกรรมการบริหาร 
กพส. และคณะกรรมการด าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ต้องด าเนินการจัดให้มีคณะกรรมการดังกล่าวภายในหนึ่งร้อยแปด
สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 

มาตรา ๑๗ ให้อัตราค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยที่คณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติก าหนดตามมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะมีกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖๐ แห่งพระราช 
บัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 
 

มาตรา ๑๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน และไม่เอ้ือประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการของ
สหกรณ์ สมควรปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับองค์ประกอบและการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ ลักษณะ
ต้องห้ามของกรรมการหรือผู้จัดการ หลักเกณฑ์การพ้นจากต าแหน่งของกรรมการด าเนินการสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย การแต่งตั้งรองนายทะเบียนสหกรณ์ เงินค่าหุ้น  การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกผู้ตาย 
อ านาจหน้าที่ของสหกรณ์ในการรับฝากเงิน หลักเกณฑ์ในการก าหนดอัตราการเก็บค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์ 
แห่งประเทศไทย อ านาจของรัฐมนตรีในการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญและแนวทางการแก้ปัญหาการด าเนินการ
ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยให้ครอบคลุมและเหมาะสมยิ่งขึ้น เพ่ือให้การด าเนินกิจการของสหกรณ์
สามารถลุล่วงไปได้  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ [58] 
 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
 มาตรา ๓๓ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติซึ่งด ารง
ต าแหน่งอยูใ่นวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ทั้ งนี้ ต้อง
ด าเนินการแต่งตั้งให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
 

มาตรา ๓๔ ในกรณีที่ข้อบังคับของสหกรณ์ใดไม่เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ออก
ตามความในมาตรา ๓๓/๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราช 
บัญญัตินี้ ให้สหกรณ์นั้นแก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าว ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่กฎกระทรวงใช้บังคับ 
 

มาตรา ๓๕ ให้สหกรณ์แก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์ที่เกี่ยวกับสมาชิกสมทบให้เป็นไปตามมาตรา 
๔๑ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่ง
ร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
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มาตรา ๓๖ สหกรณ์ที่มีสมาชิกซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับ ให้สหกรณ์ด าเนินการ ปรับปรุง แก้ไข ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่งหากสมาชิกผู้ใดมีนิติกรรมกับสหกรณ์ แต่ได้พ้นจากสมาชิก
โดยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมิได้บอกเลิกนิติกรรมนั้น ให้นิติกรรมนั้นยังคงมีอยู่ต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดไปตามเงื่อนไขหรือ
เงื่อนเวลาที่ตกลงกัน แต่จะท าการใดก่อผลผูกพันขึ้นใหม่มิได้ 
 

มาตรา ๓๗ บรรดาค าอุทธรณ์ที่ได้ยื่นและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คณะกรรมการดังกล่าวมีอ านาจพิจารณา
ต่อไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ก่อนการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะแล้ว
เสร็จ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
 

มาตรา ๓๘ บรรดากฎหรือค าสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ใช้บังคับ
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีกฎหรือค าสั่งที่ออกตามพระราช 
บัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
 

มาตรา ๓๙ ในการด าเนินการออกกฎกระทรวงและระเบียบ เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
สองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถด าเนินการได้ ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจ
ด าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 
 

มาตรา ๔๐ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 
 

 
ธีรุตม์/แก้ไข 

ธีรุตม์/ตรวจ 

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ 

 
 
[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนท่ี ๓๐ ก/หน้า ๑/๒๓ เมษายน ๒๕๔๒ 
[๒] มาตรา 4 บทนิยาม “สหกรณ์” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิหกรณ์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
[๓] มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญตัิสหกรณ์ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
[๔] มาตรา ๙ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
[๕] มาตรา 13 วรรคห้า แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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[๖] มาตรา 14 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิหกรณ์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
[๗] มาตรา ๑๕ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิสหกรณ์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
[๘] มาตรา 16 (2) แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัตสิหกรณ์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
[๙] มาตรา 16 (3) แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัตสิหกรณ์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
[๑๐] มาตรา 16 (4) แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัตสิหกรณ์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
[๑๑] มาตรา 17 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิหกรณ์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
[๑๒] มาตรา 21 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิหกรณ์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
[๑3] มาตรา 22 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิหกรณ์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
[๑๔] มาตรา 23/1 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
[๑๕] มาตรา 26 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
[๑๖] มาตรา 30 พระราชบัญญัตสิหกรณ์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
[๑๗] มาตรา 31 พระราชบัญญัตสิหกรณ์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
[๑๘] มาตรา 33 วรรคสอง ยกเลิกโดยพระราชบญัญัตสิหกรณ์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
[๑๙] มาตรา 33/1 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
[๒๐] มาตรา 38 วรรคสอง ยกเลิกโดยพระราชบญัญัตสิหกรณ์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
[๒1] มาตรา 38 วรรคสาม ยกเลิกโดยพระราชบญัญัตสิหกรณ์  
[๒2] มาตรา 41 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิหกรณ์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
[๒3] มาตรา 42 วรรคสอง แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัิสหกรณ์ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
[๒4] มาตรา ๔๒/๑ เพิ่มโดยพระราชบญัญัตสิหกรณ์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
[๒5] มาตรา ๔๒/๒ เพิ่มโดยพระราชบญัญัตสิหกรณ์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
[๒6] มาตรา ๔๖ (๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิหกรณ์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
[๒7] มาตรา 51/1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัตสิหกรณ์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
[๒8] มาตรา 51/2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัตสิหกรณ์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
[๒9] มาตรา 51/3 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัตสิหกรณ์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
[3๐] มาตรา 52 (1) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิหกรณ์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
[31] มาตรา 52 (5) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิหกรณ์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
[32] มาตรา 52 (๖) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิหกรณ์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
[33] มาตรา 52 (๗) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิหกรณ์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
[34] มาตรา 53 วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญตัิสหกรณ์ (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
[35] มาตรา 60 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิสหกรณ์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 
[36] มาตรา 66 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิสหกรณ์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
[37] มาตรา 67 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิสหกรณ์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
[38] มาตรา 68 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิสหกรณ์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
[39] ส่วนท่ี 4 การสอบบัญช ีมาตรา 69 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
[40] มาตรา 71 (2) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิหกรณ์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
[41] มาตรา 72 ยกเลิกโดยพระราชบญัญัตสิหกรณ์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
[42] มาตรา 75 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
[43] มาตรา 80 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิสหกรณ์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
[44] หมวด 4/1 เพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตสิหกรณ์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
[45] มาตรา 101 วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิหกรณ์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
[46] มาตรา 105 วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิหกรณ์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
[47] มาตรา 105/1 เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิหกรณ์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
[48] มาตรา 112 แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 
[49] มาตรา 115 แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 
[50] มาตรา 116 วรรคสี ่แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญตัิสหกรณ์ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2553  
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[51] มาตรา 117/1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิหกรณ์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 
[52] มาตรา 121 วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิหกรณ์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
[53] มาตรา 121 วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิหกรณ์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
[54] หมวด 9/1 เพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตสิหกรณ์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
[55] หมวด 10 แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัตสิหกรณ์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
[๕๖] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนท่ี ๑๐๒ ก/หน้า ๖๖/๘ ตลุาคม ๒๕๔๕ 
[๕๗] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนท่ี ๒๖ ก/หน้า ๑/๒๑ เมษายน ๒๕๕๓ 
[๕๘] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136/ตอนท่ี 34 ก หน้า 27/20 มีนาคม 2562 
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