พระราชบัญญัติสหกรณ์
ฉบับสมบูรณ์
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เครื่ องหมาย ** นาหน้ า เป็ นส่ วนของการขยายความ)
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็ นการสมควรปรับปรุ งกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
พระราชบัญญัติมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิ ทธิ และเสรี ภาพของ บุคคล ซึ่งมาตรา
๒๙ ประกอบกับตามมาตรา ๔๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้ โดยอาศัย
อานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ ี เรี ยกว่า "พระราชบัญญัติสหกรณ์ ...“ ** (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๔๒
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
มาตรา ๒ พระ ราชบัญญัติน้ ีให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป **
(ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓)
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๑๑
(๒) ประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๑๔๐ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๕
(๓) ประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๒๔๗ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๕
(๔) พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๒๔
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ ี
"สหกรณ์" หมายความว่า คณะบุคคลซึ่ งร่ วมกันดาเนิ นกิจการเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม โดย
ช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน และได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติน้ ี
"สมาชิก" หมายความว่า สมาชิกของสหกรณ์ หรื อสมาชิ กกลุ่มเกษตรกร
"พนักงาน เจ้าหน้าที่" หมายความว่า ผูซ้ ่ ึ งรัฐมนตรี แต่งตั้งให้ปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติน้ ี
"รั ฐมนตรี " หมายความว่า รัฐมนตรี ผรู ้ ักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี และให้มี
อานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติน้ ี
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้
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หมวด ๑
บททัว่ ไป
มาตรา ๖ ถ้าสหกรณ์เกี่ยวข้องในกิจการใดที่กฎหมายกาหนดให้จดทะเบียนสาหรับการได้มา การ
จาหน่าย การยกขึ้นเป็ นข้อต่อสู ้ หรื อการยึดหน่วงซึ่ งกรรมสิ ทธิ์ ในอสังหาริ มทรัพย์หรื อทรัพยสิ ทธิ อันเกี่ยว
กับอสังหาริ มทรัพย์ การจดทะเบียนเช่นว่านั้น ให้ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งเสี ยค่าธรรมเนียม
มาตรา ๗ ห้ามมิให้ผใู ้ ดนอกจากสหกรณ์และสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ใช้คาว่า "สหกรณ์"
เป็ นชื่อหรื อส่ วนหนึ่งของชื่ อในทางธุ รกิจ
มาตรา ๘ ทุนกลางของบรรดาสหกรณ์ไม่จากัดตามมาตรา ๖๑(๒) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.
๒๕๑๑ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จดั การฝากไว้ที่ธนาคารออมสิ น ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
หรื อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรื อฝากไว้ที่สถาบันการเงินอื่นใด โดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
หรื อลงทุนตามระเบียบที่กระทรวง เกษตรและ
สหกรณ์กาหนด
ดอกผลที่เกิดขึ้นจากทุนกลางให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอานาจจ่ายขาดให้แก่
สันนิบาตสหกรณ์ แห่งประเทศไทย เพื่อใช้จ่ายในกิจการตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๑๑๐

หมวด ๒
การกากับและส่ งเสริมสหกรณ์
---------------------------ส่ วนที่ ๑
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่ งชาติ
มาตรา ๙ ให้มีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ประกอบด้วย รัฐมนตรี เป็ นประธาน
กรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็ นรองประธานกรรมการ ปลัด กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
เลขาธิ การคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้อานวยการ
สานักงบประมาณ ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์ การเกษตร
ประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่ งประเทศไทย ผูแ้ ทนสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทยซึ่ งเป็ นกรรมการดาเนินการ ประธานกรรมการดาเนินการชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศประเภท
ละหนึ่งคน ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับประเทศหนึ่งคน เป็ นกรรมการโดยตาแหน่ง
และผูท้ รงคุณวุฒิซ่ ึ งรัฐมนตรี แต่งตั้งไม่เกินห้าคนเป็ นกรรมการ
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ให้อธิบดีกรมส่ งเสริ มสหกรณ์เป็ นกรรมการและเลขานุการ ผูอ้ านวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย เป็ นผูช้ ่วยเลขานุการ
ผูท้ รงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติซ่ ึ งเป็ นกรรมการโดย
ตาแหน่ง คัดเลือกผูท้ ี่มีความเชี่ยวชาญเป็ นที่ประจักษ์ดา้ นการบริ หารสหกรณ์
มาตรา ๑๐ คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ มีอานาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(๑) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี ในเรื่ องนโยบายและแนวทางในการพัฒนาการสหกรณ์ ให้สอดคล้อง
กับภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
(๒) กาหนดนโยบายและแผนพัฒนาการสหกรณ์ ให้สอดคล้องกับระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
(๓) กาหนดแนวทางในการส่ งเสริ มและสนับสนุนการขยายธุ รกิจและกิจการของสหกรณ์ รวมทั้งการ
ร่ วมมือกับภาคเอกชนให้มีส่วนในการพัฒนาการสหกรณ์
(๔) กาหนดแนวทางในการประสานงานระหว่างส่ วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรื อภาคเอกชน เพื่อให้การ
ส่ งเสริ มสนับสนุนกิจการของสหกรณ์
(๕) พิจารณาแก้ไขปั ญหาและอุปสรรคตลอดจนข้อขัดข้องที่ทาให้นโยบายและแผนการพัฒนาการสหกรณ์
ไม่อาจบรรลุเป้ าหมาย
(๖) พิจารณาเรื่ องอื่นใดที่เกี่ยวกับสหกรณ์ตามที่คณะรัฐมนตรี มอบหมาย
(๗) มีอานาจและหน้าที่ตามที่บญั ญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๑๑ ให้กรรมการซึ่ งรัฐมนตรี แต่งตั้งอยูใ่ นตาแหน่งคราวละสองปี
ในกรณี มีการแต่งตั้งกรรมการในระหว่างที่กรรมการซึ่ งแต่งตั้งไว้แล้วยังมี วาระอยูใ่ นตาแหน่ง ไม่วา่
จะเป็ นการแต่งตั้งเพิ่มขึ้นหรื อแต่งตั้งซ่อม ให้ผไู ้ ด้รับแต่งตั้งนั้นอยูใ่ นตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยูข่ อง
กรรมการ ซึ่ งได้แต่งตั้งไว้แล้วนั้น
มาตรา ๑๒ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๑ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิพน้ จาก
ตาแหน่งเมื่อ
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(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรี ให้ออก
(๔) เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๕) เป็ นคนไร้ความสามารถ หรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๖) ได้รับโทษจาคุกโดยคา พิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทา
โดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
มาตรา ๑๓ การประชุ มคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ย
กว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในการประชุมครั้งใดถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรื อ ไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้รองประธาน
กรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ในกรณี ที่ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการไม่มาประชุม
หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสี ยงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสี ยงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิม่ ขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
ในกรณี ที่ประธานออกเสี ยงชี้ ขาด ต้องให้มีบนั ทึกเหตุผลทั้งสองฝ่ ายไว้ดว้ ย
มาตรา ๑๔ คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรื อ
ปฏิบตั ิการตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติมอบหมายได้
การประชุมของคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งให้นามาตรา ๑๓ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม

ส่ วนที่ ๒
นายทะเบียนสหกรณ์
มาตรา ๑๕ ให้อธิ บดีกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ เป็ นนายทะเบียนสหกรณ์
ให้นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ งมีตาแหน่งไม่ต่า
กว่าผูอ้ านวยการกองหรื อเทียบเท่าเป็ นรองนายทะเบียน สหกรณ์ มีอานาจหน้าที่ตามที่บญั ญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติน้ ี หรื อตามที่นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
การแต่งตั้งตามวรรคสองให้ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
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มาตรา ๑๖ ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) รับจดทะเบียน ส่ งเสริ ม ช่วยเหลือ แนะนา และกากับดูแลสหกรณ์ให้เป็ นไปตามบทแห่งพระราชบัญญัติ
นี้และกฎหมายอื่น
(๒) กาหนดระบบบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชีตลอดจนสมุดและแบบรายงานต่าง ๆที่สหกรณ์ตอ้ งยืน่
ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ รวมทั้งแบบพิมพ์อื่น ๆ ที่ตอ้ งใช้ในการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติน้ ี
(๓) แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจการสหกรณ์ และผูช้ าระบัญชี
(๔) ออกคาสั่งให้มีการตรวจสอบ หรื อไต่สวนเกี่ยวกับการจัดตั้งการดาเนิ นงาน หรื อฐานะการเงินของ
สหกรณ์
(๕) สั่งให้ระงับการดาเนินงานทั้งหมด หรื อบางส่ วนของสหกรณ์ หรื อให้เลิกสหกรณ์ ถ้าเห็นว่าสหกรณ์
กระทาการ หรื องดเว้นกระทาการอันอาจจะก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่สหกรณ์หรื อสมาชิก
(๖) ถอนชื่อสหกรณ์ออกจาก ทะเบียนสหกรณ์
(๗) จัดทารายงานประจาปี แยก ตามประเภทสหกรณ์เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
(๘) ออกระเบียบ หรื อคาสัง่ เพื่อให้มีการปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติน้ ี และเพื่อประโยชน์ในการดาเนิ น
กิจการของสหกรณ์
(๙) กระทาการอื่นใดตามที่ พระราชบัญญัติน้ ีกาหนดให้เป็ นอานาจหน้าที่ของนายทะเบียนสหกรณ์ หรื อ
ตามที่รัฐมนตรี มอบหมาย
บรรดาอานาจของนายทะเบียนสหกรณ์ในการสั่ง การอนุ ญาต การอนุมตั ิหรื อการดาเนินการอื่นใดตาม
พระราชบัญญัติน้ ี นายทะเบียนสหกรณ์อาจมอบอานาจให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผูต้ รวจการสหกรณ์ หรื อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ ึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายให้ปฏิบตั ิการแทนได้
การมอบอานาจตามวรรคสองให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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ส่ วนที่ ๓
การกากับดูแลสหกรณ์
มาตรา ๑๗ นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผูต้ รวจการสหกรณ์ ผูส้ อบบัญชี หรื อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ ึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
มีอานาจออกคาสั่งเป็ นหนังสื อให้คณะกรรมการ
ดาเนินการสหกรณ์ ผูต้ รวจสอบกิจการ ผูจ้ ดั การ เจ้าหน้าที่หรื อเชิญสมาชิกของสหกรณ์มาชี้แจงข้อเท็จจริ ง
เกี่ยวกับกิจการของ สหกรณ์ หรื อให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับการดาเนินงาน หรื อรายงานการประชุมของสหกรณ์
ได้
มาตรา ๑๘ เพื่อปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผูต้ รวจการสหกรณ์ ผูส้ อบบัญชี หรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ ึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอานาจเข้าไป
ตรวจสอบในสานักงานของสหกรณ์ในระหว่างเวลาทางานของสหกรณ์ได้
และให้ผซู ้ ่ ึ งเกี่ยวข้องอานวย
ความสะดวกหรื อช่วยเหลือ หรื อให้คาชี้แจงแก่ผปู ้ ฏิบตั ิการตามสมควร
ให้ผปู ้ ฏิบตั ิการตามวรรคหนึ่ง แสดงบัตรประจาตัวต่อผูซ้ ่ ึ งเกี่ยวข้อง
บัตรประจาตัวตามวรรคสอง ให้เป็ นไปตามแบบที่รัฐมนตรี กาหนด
มาตรา ๑๙ ให้ผตู ้ รวจการสหกรณ์มีอานาจหน้าที่ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ ตามที่
นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด เมื่อตรวจสอบแล้วให้เสนอรายงานการตรวจสอบต่อนายทะเบียนสหกรณ์
มาตรา ๒๐ ถ้าที่ประชุมใหญ่หรื อที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ลงมติอนั เป็ นการ ฝ่ าฝื น
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ ระเบียบหรื อคาสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์ ให้นายทะเบียน
สหกรณ์หรื อรองนายทะเบียนสหกรณ์มีอานาจสัง่ ยับยั้งหรื อเพิกถอน มติน้ นั ได้
มาตรา ๒๑ ในกรณี ที่กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ทาให้สหกรณ์เสี ยหาย ถ้าสหกรณ์
ไม่ร้องทุกข์หรื อฟ้ องคดี ให้นายทะเบียนสหกรณ์หรื อรองนายทะเบียนสหกรณ์ร้องทุกข์หรื อฟ้ องคดีแทน
สหกรณ์ ได้ และให้พนักงานอัยการรับว่าต่างให้สหกรณ์ โดยให้สหกรณ์เป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการ
ร้องทุกข์ ฟ้ องคดีหรื อการว่าต่างแก่นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ หรื อพนักงานอัยการ
แล้วแต่กรณี
มาตรา ๒๒ ในกรณี ที่คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์กระทาการ หรื องดเว้นกระทาการในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ของตน จนทาให้เสื่ อมเสี ยผลประโยชน์ของสหกรณ์หรื อสมาชิก หรื อสหกรณ์มีขอ้ บกพร่ อง
เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรื อกิจการหรื อฐานะการเงิน ตามรายงานการสอบบัญชี หรื อตามรายงานการ
ตรวจสอบ ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอานาจออกคาสั่งเป็ นหนังสื อให้ปฏิบตั ิการ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่ องตามวิธีการและระยะเวลาที่นายทะเบียน
สหกรณ์กาหนด
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(๒) ให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ระงับการปฏิบตั ิบางส่ วนที่เป็ นเหตุให้เกิดข้อบกพร่ อง
หรื อเสื่ อมเสี ยผลประโยชน์ของสหกรณ์หรื อสมาชิก
(๓) ให้คณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์หยุดปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นการชัว่ คราว เพื่อแก้ไขข้อบกพร่ อง
นั้นให้แล้วเสร็ จตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่นาย ทะเบียนสหกรณ์กาหนด
(๔) ให้คณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์พน้ จากตาแหน่งทั้งคณะ หรื อให้กรรมการซึ่ งเกี่ยวข้องกับ
การนั้นพ้นจากตาแหน่งกรรมการ
มาตรา ๒๓ สหกรณ์ใดจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นยังไม่เกินสามปี หรื อมีผลการดาเนิ นงานขาดทุน ติดต่อกัน
เกินสองปี เมื่อสหกรณ์ร้องขอ หรื อนายทะเบียนสหกรณ์ หรื อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติเห็น
ว่าจาเป็ นต้องแก้ไข
นายทะเบียนสหกรณ์จะสั่งให้ผตู ้ รวจการสหกรณ์หรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ ึงนาย
ทะเบียนสหกรณ์มอบหมายเข้าช่วยเหลือดาเนินกิจการของสหกรณ์น้ นั ทั้งหมด หรื อบางส่ วนก็ได้
การช่วยเหลือดาเนิ นกิจการของสหกรณ์ให้เป็ นไปตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ กาหนด โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
มาตรา ๒๔ ในกรณี ที่นายทะเบียนสหกรณ์สงั่ ให้คณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์พน้ จากตาแหน่ง ทั้ง
คณะ ให้นายทะเบียนสหกรณ์ต้ งั คณะกรรมการชัว่ คราว มีอานาจหน้าที่และสิ ทธิ เช่นเดียวกับคณะกรรมการ
ดาเนินการสหกรณ์ และให้อยูใ่ นตาแหน่งไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิ บวันนับแต่วนั ที่แต่งตั้ง
ก่อนที่จะพ้นจากตาแหน่งให้คณะกรรมการชัว่ คราวจัดให้มีการประชุมใหญ่ เพื่อเลือกตั้งกรรมการขึ้น
ใหม่ท้ งั คณะตามวิธีการที่กาหนดในข้อบังคับ
มาตรา ๒๕ ในกรณี ที่นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้กรรมการบางคนพ้นจากตาแหน่ง ให้คณะกรรมการ
ส่ วนที่เหลือเรี ยกประชุมใหญ่เลือกตั้งผูเ้ ป็ นกรรมการแทนภายในเวลาสามสิ บวัน นับแต่วนั ที่กรรมการพ้น
จากตาแหน่ง ถ้ามิได้เลือกตั้งหรื อเลือกตั้งผูเ้ ป็ นกรรมการไม่ได้ตามกาหนดเวลาให้นาย ทะเบียนสหกรณ์ต้ งั
สมาชิกเป็ นกรรมการแทนในการนี้ให้ผซู ้ ่ ึ งได้รับเลือกตั้ง หรื อแต่งตั้งนั้นอยูใ่ นตาแหน่งกรรกมารเท่ากับวาระ
ที่เหลืออยูข่ องผูซ้ ่ ึ งตน แทน
มาตรา ๒๖ คาสัง่ ใด ๆ ตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ ให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติได้ภายในสาม สิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับทราบคาสั่ง
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติให้เป็ นที่สุด
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ส่ วนที่ ๔
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
มาตรา ๒๗ ให้จดั ตั้งกองทุนพัฒนาสหกรณ์ข้ ึนในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรี ยกโดยย่อว่า "กพส."
เพื่อเป็ นทุนส่ งเสริ มกิจการของสหกรณ์ ประกอบด้วยเงินและทรัพย์สินตามมาตรา ๒๘
มาตรา ๒๘ กพส. ประกอบด้วย
(๑) เงินอุดหนุนที่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดิน
(๒) เงินและทรัพย์สินที่มีผมู้ อบให้
(๓) เงินและทรัพย์สินที่ตกเป็ นของ กพส.
(๔) เงินที่ได้จากการจาหน่ายทรัพย์สินที่ได้รับมาตาม (๒) และ (๓)
(๕) ดอกผล รายได้ หรื อประโยชน์อื่นใดของ กพส.
เงินและทรัพย์สินของ กพส. ตามวรรคหนึ่งให้นาส่ งเข้าบัญชี กพส. โดยไม่ตอ้ งนาส่ งคลังเป็ นรายได้
แผ่นดิน
มาตรา ๒๙ การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์ การจัดการ และการ
จาหน่ายทรัพย์สินของ กพส. ให้เป็ นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี กาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
พัฒนาการ สหกรณ์แห่งชาติ
มาตรา ๓๐ ให้มีคณะกรรมการบริ หาร กพส. ประกอบด้วย อธิ บดีกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ เป็ น ประธาน
กรรมการ อธิ บดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อธิ บดีกรมประมง อธิ บดีกรมปศุสัตว์ อธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร
ผูแ้ ทนกรมบัญชีกลาง ผูแ้ ทนสานักงบประมาณ เป็ นกรรมการโดยตาแหน่ง กรรมการอื่นซึ่ งรัฐมนตรี แต่งตั้ง
จากผูแ้ ทนของสหกรณ์ประเภทละหนึ่งคนและผู ้ แทนกลุ่มเกษตรกรหนึ่งคน เป็ นกรรมการ
ให้รองอธิ บดีกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ซ่ ึ งอธิ บดีกรมส่ งเสริ มสหกรณ์มอบหมาย เป็ นกรรมการและ
เลขานุการ
การเลือกผูแ้ ทนของสหกรณ์และผู้แทนกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้รัฐมนตรี แต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกาหนด
ให้คณะกรรมการบริ หาร กพส. มีอานาจหน้าที่บริ หาร กพส. ตลอดจนตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผลงานของสหกรณ์ที่ได้รับการส่ งเสริ มกิจการจาก กพส. ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในระเบียบกรม
ส่ งเสริ มสหกรณ์
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มาตรา ๓๑ ให้นาความในมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใช้บงั คับแก่การดารงตาแหน่งของ
กรรมการบริ หาร กพส. ซึ่ งรัฐมนตรี แต่งตั้งจากผูแ้ ทนของสหกรณ์และผู้แทนกลุ่มเกษตรกร โดยอนุโลม
มาตรา ๓๒ ให้นาความในมาตรา ๑๓ มาใช้บงั คับแก่การประชุมของคณะกรรมการบริ หาร กพส. โดย
อนุโลม
หมวด ๓
สหกรณ์
ส่ วนที่ ๑
การจัดตั้งและการจดทะเบียนสหกรณ์
มาตรา ๓๓ สหกรณ์จะตั้งขึ้นได้โดยการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติน้ ี และต้องมีวตั ถุประสงค์ เพื่อ
ส่ งเสริ มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดา สมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือ ซึ่ งกัน
และกันตามหลักการสหกรณ์ และต้อง
(๑) มีกิจการร่ วมกันตามประเภทของสหกรณ์ที่ขอจดทะเบียน
(๒) มีสมาชิกเป็ นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
(๓) มีทุนซึ่ งแบ่งเป็ นหุ น้ มีมูลค่าเท่า ๆ กัน และสมาชิกแต่ละคนจะต้องถือหุ ้นอย่างน้อยหนึ่งหุ น้ แต่ไม่เกิน
หนึ่งในห้าของหุน้ ที่ชาระแล้วทั้งหมด
(๔) มีสมาชิกซึ่ งมีคุณสมบัติตามที่กาหนดในข้อบังคับภายใต้บทบัญญัติมาตรา ๔๓(๗)
ประเภทของสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียนให้กาหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา ๓๔ ผูซ้ ่ ึ งประสงค์จะเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ที่จะขอจัดตั้งขึ้นต้องประชุ มกันเพื่อ คัดเลือกผู ้
ที่มาประชุมให้เป็ นคณะผูจ้ ดั ตั้งสหกรณ์จานวนไม่นอ้ ยกว่าสิ บคน เพื่อดาเนินการจัดตั้งสหกรณ์ โดยให้คณะ
ผูจ้ ดั ตั้งสหกรณ์ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาเลือกประเภทของสหกรณ์ที่จะจัดตั้งตามที่กาหนดในกฎกระทรวงและพิจารณากาหนด
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ที่จะจัดตั้งนั้น
(๒) กาหนดแผนดาเนินการเกี่ยวกับธุ รกิจหรื อกิจกรรมของสหกรณ์ที่จะจัดตั้งขึ้นตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
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(๓) ทาบัญชี รายชื่อผูซ้ ่ ึ งจะเป็ นสมาชิกพร้อมด้วยจานวนหุ ้นที่แต่ละคนจะถือเมื่อจัดตั้งสหกรณ์แล้ว
(๔) ดาเนินการร่ างข้อบังคับภายใต้บงั คับบทบัญญัติมาตรา ๔๓ และเสนอให้ที่ประชุมผูซ้ ่ ึงจะเป็ นสมาชิก
พิจารณากาหนดเป็ นข้อบังคับของสหกรณ์ ที่จะจัดตั้งขึ้น
มาตรา ๓๕ การขอจดทะเบียนสหกรณ์ ให้คณะผูจ้ ดั ตั้งสหกรณ์ลงลายมือชื่อในคาขอจดทะเบียนตาม
แบบที่นายทะเบียน สหกรณ์กาหนด ยืน่ ต่อนายทะเบียนสหกรณ์พร้อมเอกสาร ดังต่อไปนี้
(๑) สาเนารายงานการประชุมตามมาตรา ๓๔ จานวนสองชุด
(๒) แผนดาเนินการตามมาตรา ๓๔(๒) จานวนสองชุด
(๓) บัญชี รายชื่อผูซ้ ่ ึ งจะเป็ นสมาชิกพร้อมลายมือชื่อและจานวนหุ ้นที่แต่ละคนจะถือเมื่อจัดตั้งสหกรณ์แล้ว
จานวนสองชุด
(๔) ข้อบังคับตามมาตรา ๓๔(๔) จานวนสี่ ชุด
มาตรา ๓๖ นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ หรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ ึงนายทะเบียน
สหกรณ์มอบหมาย มีอานาจออกคาสัง่ เป็ นหนังสื อให้บุคคลใด ๆ ซึ่ งเกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริ ง หรื อให้ส่ง
เอกสารมาเพื่อประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการรับจดทะเบียนสหกรณ์ได้
ในการพิจารณารายการที่เกี่ยวกับคาขอ หรื อรายการในข้อบังคับของสหกรณ์ที่จะจัดตั้งขึ้น ถ้านาย
ทะเบียนสหกรณ์เห็นว่ารายการดังกล่าวไม่ถูกต้อง หรื อยังมิได้ดาเนิ นการตามมาตรา ๓๔ นายทะเบียน
สหกรณ์มีอานาจสั่งให้คณะผูจ้ ดั ตั้งสหกรณ์แก้ไข หรื อดาเนินการให้ถูกต้องได้
มาตรา ๓๗ เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่า สหกรณ์ตามที่ขอจดทะเบียน มีวตั ถุประสงค์
ตามมาตรา ๓๓ คาขอจดทะเบียนมีเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามมาตรา ๓๕ และการจัดตั้งสหกรณ์ตามที่ขอ
จดทะเบียนจะไม่เสี ยหายแก่ระบบสหกรณ์ให้นาย ทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนและออกใบสาคัญรับจด
ทะเบียนให้แก่สหกรณ์น้ นั
ให้สหกรณ์ที่ได้จดทะเบียนแล้วมีฐานะเป็ นนิติบุคคล
มาตรา ๓๘ ในกรณี ที่นายทะเบียนสหกรณ์มีคาสั่งไม่รับจดทะเบียนให้แจ้งคาสั่งพร้อมด้วยเหตุผลเป็ น
หนังสื อไปยังคณะผูจ้ ดั ตั้งสหกรณ์โดยไม่ชกั ช้า
คณะผูจ้ ดั ตั้งสหกรณ์มีสิทธิ ยนื่ คาอุทธรณ์คาสั่งไม่รับจดทะเบียนต่อคณะ กรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติโดยยืน่ คาอุทธรณ์ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในหก สิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งคาสั่ง
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คาวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติให้เป็ นที่สุด
มาตรา ๓๙ เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนสหกรณ์แล้ว ให้คณะผูจ้ ดั ตั้งสหกรณ์ มีอานาจ
หน้าที่และสิ ทธิ เช่นเดียวกับคณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์น้ นั จนกว่าจะ มีการเลือกตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการสหกรณ์ตามมาตรา ๔๐
ให้ผซู ้ ่ ึ งมีชื่ออยูใ่ นบัญชี รายชื่อผูจ้ ะเป็ นสมาชิกตามมาตรา ๓๔(๓) เป็ นสมาชิกสหกรณ์ต้ งั แต่วนั ที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนสหกรณ์และได้ ชาระค่าหุ ้นตามจานวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว
ในกรณี ที่มีผขู้ อเข้าเป็ นสมาชิกสหกรณ์ภายหลังวันที่นายทะเบียนสหกรณ์ รับจดทะเบียนสหกรณ์ ให้
ถือว่าเป็ นสมาชิกเมื่อได้ชาระค่าหุ น้ ตามจานวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว
มาตรา ๔๐ ให้คณะผูจ้ ดั ตั้งสหกรณ์นดั สมาชิกมาประชุมกันเป็ นการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก ภายใน
เก้าสิ บวันนับแต่วนั ที่จดทะเบียนสหกรณ์ เพื่อตั้งคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์และมอบหมายการทั้งปวง
ให้แก่คณะกรรมการ ดาเนินการสหกรณ์
มาตรา ๔๑ ให้นายทะเบียนสหกรณ์ประกาศกาหนดประเภทของสหกรณ์ที่สามารถรับสมาชิกสมทบ
ได้
คุณสมบัติ วิธีรับสมัคร และการขาดจากสมาชิกภาพ ตลอดจนสิ ทธิและหน้าที่ของสมาชิกสมทบ ให้
เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ
ห้ามมิให้สหกรณ์ให้สิทธิ แก่สมาชิกสมทบในการนับชื่อของสมาชิกสมทบเข้าเป็ น องค์ประชุม ในการ
ประชุมใหญ่ การออกเสี ยงในเรื่ องใด ๆ หรื อเป็ นกรรมการดาเนินการ
มาตรา ๔๒ ในการชาระค่าหุ น้ สมาชิกจะนาค่าหุ ้นหักกลบลบหนี้กบั สหกรณ์ไม่ได้และสมาชิกมี
ความรับผิดเพียง ไม่เกินจานวนเงินค่าหุ น้ ที่ยงั ส่ งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ น้ ที่ตนถือ
ในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ้นสุ ดลง ห้ามมิให้เจ้าหนี้ของสมาชิกใช้สิทธิเรี ยกร้องหรื อ
อายัดค่าหุ น้ ของสมาชิกผูน้ ้ นั และ เมื่อสมาชิ กภาพของสมาชิ กสิ ้นสุดลง สหกรณ์ มีสิทธิ์ นาเงินตามมูลค่ าหุ้ น
ที่สมาชิ กมีอยู่มาหักกลบลบหนีท้ ี่สมาชิ ก ผูกพันต้ องชาระหนีแ้ ก่ สหกรณ์ ได้ และให้ สหกรณ์ มีสถานะเป็ น
เจ้ าหนีบ้ ุริมสิ ทธิ พิเศษเหนือเงินค่ าหุ้นนั้น
มำตรำ ๔๒/๑ เมื่อสมาชิ กได้ ทาความยินยอมเป็ นหนังสื อไว้ กับสหกรณ์ ให้ ผ้ บู ังคับบัญชาใน
หน่ วยงานของรั ฐ หรื อนายจ้ างในสถานประกอบการ หรื อหน่ วยงานอื่ นใดที่สมาชิ กปฏิ บัติหน้ าที่ อยู่หัก
เงินเดือนหรื อค่ าจ้ าง หรื อเงินอื่นใด ที่ ถึงกาหนดจ่ ายแก่ สมาชิ กนั้น เพื่อชาระหนีห้ รื อภาระผูกพันอื่นที่มีต่อ
สหกรณ์ ให้ แก่ สหกรณ์ ตามจานวนที่สหกรณ์ แจ้ งไป ให้ หน่ วยงานนั้นหักเงินดังกล่ าวและส่ งเงินที่หักไว้ นั้น
ให้ แก่ สมาชิ กโดยพลัน
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การแสดงเจตนายินยอมตามวรรคหนึ่ง มิอาจจะถอนคืนได้ เว้ นแต่ สหกรณ์ จะให้ ความยินยอม
การ หักเงินตามวรรคหนึ่ง ต้ องหักให้ สหกรณ์ เป็ นลาดับแรก ถัดจากหนีภ้ าษีอากรและการหักเงินเข้ ากองทุน
ที่สมาชิ กต้ องถูกหักตามกฎหมายว่ า ด้ วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ กฎหมายว่ าด้ วยกองทุนสารอง
เลีย้ งชี พ กฎหมายว่ าด้ วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่ าด้ วยการประกันสังคม
มำตรำ ๔๒/๒ สมาชิ กอาจทาหนังสื อตั้งบุคคลหนึ่งหรื อหลายคนเป็ นผู้รับโอนประโยชน์ ในเงินค่ า
หุ้น เงินฝาก หรื อเงินอื่นใดจากสหกรณ์ เมื่อตนถึงแก่ ความตาย โดยมอบไว้ ให้ แก่ สหกรณ์ เป็ นหลักฐาน

ส่ วนที่ ๒
ข้ อบังคับและการแก้ไขเพิม่ เติม
มาตรา ๔๓ ข้อบังคับของสหกรณ์อย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อสหกรณ์ ซึ่ งต้องมีคาว่า "จากัด" อยูท่ า้ ยชื่อ
(๒) ประเภทของสหกรณ์
(๓) วัตถุประสงค์
(๔) ที่ต้ งั สานักงานใหญ่และที่ต้ งั สานักงานสาขา
(๕) ทุนซึ่ งแบ่งเป็ นหุ ้น มูลค่าของหุ น้ การชาระค่าหุ ้นด้วยเงินหรื อทรัพย์สินอื่น การขาย และการโอนหุ น้
ตลอดจนการจ่ายคืนค่าหุ น้
(๖) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการดาเนินงาน การบัญชี และการเงินของสหกรณ์
(๗) คุณสมบัติของสมาชิก วิธีรับสมาชิก การขาดจากสมาชิกภาพ ตลอดจนสิ ทธิหน้าที่ของสมาชิก
(๘) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ่
(๙) การเลือกตั้ง การดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่งและการประชุมของคณะกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์
(๑๐) การแต่งตั้ง การดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง การกาหนดอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
ผูจ้ ดั การ
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มาตรา ๔๔ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ จะกระทาได้ก็แต่โดยมติของที่ประชุมใหญ่ และต้องนา
ข้อบังคับที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภาย ในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ที่ประชุม
ใหญ่ลงมติ เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์ได้จดทะเบียนแล้ว ให้มีผลใช้บงั คับได้
ในกรณี ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับโดยการเปลี่ยนชื่อสหกรณ์ ให้สหกรณ์คืนใบสาคัญรับจด
ทะเบียน และให้นายทะเบียนสหกรณ์ออกใบสาคัญรับจดทะเบียนการเปลี่ยนชื่อให้แก่สหกรณ์ ด้วย
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับและการเปลี่ยนชื่อของสหกรณ์น้ นั ย่อมไม่กระทบกระเทือนถึงสิ ทธิ หรื อ
ความรับผิดใด ๆ ของสหกรณ์
ให้นาความในมาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ มาใช้บงั คับแก่การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับโดย
อนุโลม
มาตรา ๔๕ ในกรณี มีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับ ให้สหกรณ์ขอคาวินิจฉัยจากนายทะเบียน
สหกรณ์ และให้สหกรณ์ถือปฏิบตั ิตามคาวินิจฉัยนั้น
ส่ วนที่ ๓
การดาเนินงานของสหกรณ์
มาตรา ๔๖ เพื่อปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ให้สหกรณ์มีอานาจกระทาการ ดังต่อไปนี้ได้
(๑) ดาเนินธุ รกิจ การผลิต การค้า การบริ การ และอุตสาหกรรม เพื่อประโยชน์ของสมาชิก
(๒) ให้สวัสดิการหรื อการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
(๓) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก
(๔) ขอหรื อรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ หรื อบุคคลอื่นใด
(๕) รับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรื อประเภทประจาจากสมาชิกหรื อสหกรณ์อื่น หรื อสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ ซึ่งมีสมาชิ กของสมาคมนั้นไม่ น้อยกว่ ากึ่งหนึ่งเป็ นสมาชิ กของสหกรณ์ ผ้ รู ั บฝากเงิน ทั้งนี้ตาม
ระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
(๖) ให้กู้ ให้สินเชื่ อ ให้ยมื ให้เช่า ให้เช่าซื้ อ โอน รับจานองหรื อรับจานา ซึ่ งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรื อของ
สมาชิก
(๗) จัดให้ได้มา ซื้ อ ถือกรรมสิ ทธิ์ หรื อทรัพยสิ ทธิ ครอบครอง กู้ ยืม เช่า เช่าซื้ อ รับโอนสิ ทธิ การเช่าหรื อ
สิ ทธิ การเช่าซื้ อ จานอง หรื อจานา ขาย หรื อจาหน่ายด้วยวิธีอื่นใดซึ่ งทรัพย์สิน
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(๘) ให้สหกรณ์อื่นกูย้ มื เงินได้ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
(๙) ดาเนินกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับ หรื อเนื่ องในการจัดให้สาเร็ จตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
มาตรา ๔๗ การกูย้ มื เงินหรื อการค้ าประกันของสหกรณ์ จะต้องจากัดอยูภ่ ายในวงเงินที่นายทะเบียน
สหกรณ์เห็นชอบ
มาตรา ๔๘ ให้สหกรณ์ดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๙ การรับเงินอุดหนุ น หรื อทรัพย์สินจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศหรื อบุคคล
อื่นใด ถ้าการให้เงินอุดหนุ นหรื อทรัพย์สินนั้น กาหนดไว้เพื่อการใดให้ใช้เพื่อการนั้น แต่ถา้ มิได้กาหนดไว้
ให้จดั สรรเงินอุดหนุนหรื อทรัพย์สินนั้นเป็ นทุนสารองของสหกรณ์
มาตรา ๕๐ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคน
และกรรมการอื่นอีกไม่เกินสิ บสี่ คนซึ่ งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก
คณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ มีวาระอยูใ่ นตาแหน่งคราวละสองปี นับแต่วนั เลือกตั้ง ในวาระ
เริ่ มแรกเมื่อครบหนึ่งปี นับแต่วนั เลือกตั้ง ให้กรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ออกจากตาแหน่งเป็ นจานวนหนึ่ง
ในสองของกรรมการ ดาเนิ นการสหกรณ์ท้ งั หมดโดยวิธีจบั ฉลาก และให้ถือว่าเป็ นการพ้นจากตาแหน่งตาม
วาระ
กรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ ซึ่ งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้ แต่ตอ้ งไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกัน
ใน กรณี ที่มีการเลือกตั้งกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์แทนตาแหน่งที่วา่ งให้ กรรมการ ดาเนินการสหกรณ์ที่
ได้รับเลือกตั้งอยูใ่ นตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยูข่ อง ผูท้ ี่ตนแทน
มาตรา ๕๑ ให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์เป็ นผูด้ าเนินกิจการ และเป็ นผูแ้ ทนสหกรณ์ในกิจการ
อันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพื่อการนี้คณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์จะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง
หรื อหลายคน หรื อผูจ้ ดั การทาการแทนก็ได้
มาตรา ๕๒ ห้ามมิให้บุคคลซึ่ งมีลกั ษณะดังต่อไปนี้เป็ นหรื อทาหน้าที่กรรมการหรื อผูจ้ ดั การ
(๑) เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้ นแต่ เป็ นโทษสาหรั บความผิดที่ได้ กระทาโดย
ประมาทหรื อความผิดลหุ โทษ
(๒) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ออกจากราชการ องค์การหรื อหน่วยงานของรัฐหรื อเอกชน ฐานทุจริ ต
ต่อหน้าที่
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(๓) เคยถูกให้พน้ จากตาแหน่งกรรมการหรื อมีคาวินิจฉัยเป็ นที่สุดให้พน้ จากตาแหน่งกรรมการตามมาตรา
๒๒(๔)
(๔) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตาแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริ ตต่อหน้าที่
มาตรา ๕๓ ให้สหกรณ์มีผตู ้ รวจสอบกิจการ ซึ่ งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกหรื อบุคคลภายนอก
เพื่อดาเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์แล้วทารายงานเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
จานวนผูต้ รวจสอบกิจการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไปตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
มาตรา ๕๔ ให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์เรี ยกประชุมใหญ่สามัญปี ละหนึ่ งครั้งภายในหนึ่งร้อย
ห้าสิ บวันนับแต่วนั สิ้ นปี ทางบัญชีของสหกรณ์น้ นั
มาตรา ๕๖ สหกรณ์ใดมีสมาชิกเกินกว่าห้าร้อยคน จะกาหนดในข้อบังคับให้มีการประชุมใหญ่โดย
ผูแ้ ทนสมาชิกก็ได้ จานวนผูแ้ ทนสมาชิกจะมีนอ้ ยกว่าหนึ่งร้อยคนไม่ได้
วิธีการเลือกตั้งผูแ้ ทนสมาชิก จานวนผูแ้ ทนสมาชิกและการดารงตาแหน่งให้เป็ นไปตามที่กาหนดใน
ข้อบังคับ
มาตรา ๕๗ การประชุ มใหญ่ของสหกรณ์ตอ้ งมีสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
สมาชิกทั้งหมดหรื อไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งร้อยคนในกรณี เป็ นการประชุมใหญ่โดยผูแ้ ทน สมาชิก ต้องมีผแู ้ ทน
สมาชิกมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูแ้ ทนสมาชิกทั้ง หมดหรื อไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งร้อยคน จึงจะ
เป็ นองค์ประชุม
ในการประชุมใหญ่ สมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิกจะมอบอานาจให้ผอู ้ ื่นมาประชุมแทนตนไม่ได้
มาตรา ๕๘ ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ถ้าสมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิกแล้วแต่กรณี มาประชุมไม่
ครบองค์ประชุม ให้นดั ประชุ มใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายในสิ บสี่ วนั นับแต่วนั ที่นดั ประชุมใหญ่ ครั้งแรก ในการ
ประชุมครั้งหลังนี้ ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วสิ ามัญที่สมาชิ กหรื อผูแ้ ทนสมาชิกร้องขอให้เรี ยก ประชุมแล้ว
เมื่อมีสมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิก แล้วแต่กรณี มาประชุมไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสิ บของจานวนสมาชิกหรื อผูแ้ ทน
สมาชิก ทั้งหมด หรื อไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บคน ก็ให้ถือว่าเป็ นองค์ประชุม
มาตรา ๕๙ สมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิกคนหนึ่งให้มีเสี ยงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหญ่ให้
ถือเสี ยงข้างมาก เว้นแต่ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ถือเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนสมาชิกหรื อผูแ้ ทน
สมาชิกซึ่งมาประชุม
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(๑) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
(๒) การควบสหกรณ์
(๓) การแยกสหกรณ์
(๔) การเลิกสหกรณ์
(๕) การอื่นใดที่ขอ้ บังคับกาหนดให้ใช้เสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนสมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิกซึ่ ง
มาประชุม
มาตรา ๖๐ ในการจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ของสหกรณ์ ให้จดั สรรเป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
สิ บของกาไรสุ ทธิ และเป็ นค่าบารุ งสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามอัตราที่กาหนดใน
กฎกระทรวง แต่ตอ้ งไม่เกินร้อยละห้าของกาไรสุ ทธิ
กาไรสุ ทธิ ประจาปี ที่เหลือจากการจัดสรรเป็ นทุนสารองและค่าบารุ งสันนิบาต สหกรณ์แห่งประเทศ
ไทย ที่ประชุมใหญ่อาจจัดสรรได้ภายใต้ขอ้ บังคับ ดังต่อไปนี้
(๑) จ่ายเป็ นเงินปั นผลตามหุ ้นที่ชาระแล้ว แต่ตอ้ งไม่เกินอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง สาหรับสหกรณ์แต่
ละประเภท
(๒) จ่ายเป็ นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่ วนธุ รกิจที่สมาชิกได้ทาไว้กบั สหกรณ์ในระหว่างปี
(๓) จ่ายเป็ นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิ บของกาไรสุ ทธิ
(๔) จ่ายเป็ นทุนสะสมไว้ เพื่อดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดของสหกรณ์ตามที่กาหนดในข้อบังคับ
มาตรา ๖๑ ทุนสารองตามมาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง จะถอนจากบัญชีทุนสารองได้เพื่อชดเชยการขาดทุน
หรื อเพื่อจัดสรรเข้าบัญชีเงิน สารองให้แก่สหกรณ์ใหม่ที่ได้จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิมตามมาตรา
๑๐๐
มาตรา ๖๒ เงินของสหกรณ์น้ นั สหกรณ์อาจฝากหรื อลงทุนได้ ดังต่อไปนี้
(๑) ฝากในชุมนุมสหกรณ์หรื อสหกรณ์อื่น
(๒) ฝากในธนาคาร หรื อฝากในสถาบันการเงินที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่
สหกรณ์
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(๓) ซื้ อหลักทรัพย์ของรัฐบาลหรื อรัฐวิสาหกิจ
(๔) ซื้ อหุ ้นของธนาคารที่วตั ถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
(๕) ซื้ อหุ น้ ของชุมนุมสหกรณ์หรื อสหกรณ์อื่น
(๖) ซื้ อหุ น้ ของสถาบันที่ประกอบธุ รกิจอันทาให้เกิดความสะดวกหรื อส่ งเสริ มความ เจริ ญแก่กิจการของ
สหกรณ์โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
(๗) ฝากหรื อลงทุนอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกาหนด
มาตรา ๖๓ ให้สหกรณ์ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการขายหรื อแปรรู ปผลิตผลทางการเกษตรที่ สมาชิกผลิต
ขึ้น พิจารณาซื้ อหรื อรวบรวมผลิตผลจากสมาชิกก่อนผูอ้ ื่น
มาตรา ๖๔ ให้สหกรณ์จดั ทาทะเบียน ดังต่อไปนี้
(๑) ทะเบียนสมาชิกซึ่ งอย่างน้อยต้องมีรายการ
(ก) ชื่อ ประเภท และที่ต้ งั สานักงานของสหกรณ์
(ข) ชื่อ สัญชาติ และที่อยูข่ องสมาชิก
(ค) วันที่เข้าเป็ นสมาชิก
(๒) ทะเบียนหุ น้ ซึ่ งอย่างน้อยต้องมีรายการ
(ก) ชื่อ ประเภท และที่ต้ งั สานักงานของสหกรณ์
(ข) ชื่อของสมาชิกซึ่ งถือหุ น้ มูลค่าหุ น้ จานวนหุ น้ และเงินค่าหุ น้ ที่ชาระแล้ว
(ค) วันที่ถือหุน้
ให้สหกรณ์เก็บรักษาทะเบียนตาม (๑) และ (๒) ไว้ที่สานักงานของสหกรณ์และให้ส่งสาเนาทะเบียน
นั้นแก่นายทะเบียนสหกรณ์ภายใน เก้าสิ บวันนับแต่วนั ที่จดทะเบียน
ให้สหกรณ์รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิ บวันนับ
แต่วนั สิ้ นปี ทางบัญชีของสหกรณ์
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มาตรา ๖๕ ให้สหกรณ์จดั ให้มีการทาบัญชีตามแบบและรายการที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนดให้ถูก
ต้องตามความเป็ นจริ ง และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ที่สานักงานสหกรณ์ภายใน
ระยะ เวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
เมื่อมีเหตุตอ้ งบันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ให้บนั ทึก รายการในวันที่เกิด
เหตุน้ นั สาหรับเหตุอื่นที่ไม่เกี่ยวกับกระแสเงินสด ให้บนั ทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแต่วนั ที่
มีเหตุอนั จะต้องบันทึก รายการนั้น
การลงรายการบัญชีตอ้ งมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณ์โดยครบถ้วน
มาตรา ๖๖ ให้สหกรณ์จดั ทางบดุลอย่างน้อยครั้งหนึ่ งทุกรอบสิ บสองเดือนอันจัดว่าเป็ นรอบปี ทางบัญชี
ของสหกรณ์
งบดุลนั้นต้องมีรายการแสดงสิ นทรัพย์ หนี้สิน และทุนของสหกรณ์ กับทั้งบัญชี กาไรขาดทุนตามแบบ
ที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
งบดุลนั้นต้องทาให้แล้วเสร็ จและให้ผสู ้ อบบัญชีตรวจสอบแล้วนาเสนอเพื่อ อนุ มตั ิในที่ประชุมใหญ่
ของสหกรณ์ภายในหนึ่งร้อยห้าสิ บวันนับแต่วนั สิ้ นปี ทาง บัญชี
มาตรา ๖๗ ให้สหกรณ์จดั ทารายงานประจาปี แสดงผลการดาเนิ นงานของสหกรณ์เสนอต่อที่ประชุม
ใหญ่ในคราวที่เสนองบดุล และให้ส่งสาเนารายงานประจาปี กับงบดุลไปยังนายทะเบียนสหกรณ์ภายใน
สามสิ บวัน นับแต่วนั ที่มีการประชุม
มาตรา ๖๘ ให้สหกรณ์เก็บรักษารายงานประจาปี แสดงผลการดาเนิ นงานของสหกรณ์และงบดุล
พร้อมทั้งข้อบังคับและกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้ที่สานักงานของสหกรณ์เพื่อให้ สมาชิ กขอตรวจดูได้
ส่ วนที๔่
การสอบบัญชี
มาตรา๖๙ให้นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี เพื่อตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์
การตรวจสอบบัญชีน้ นั ให้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไปและตามระเบียบที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์กาหนด
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ส่ วนที่ ๕
การเลิกสหกรณ์
มาตรา ๗๐ สหกรณ์ยอ่ มเลิกด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด ดังต่อไปนี้
(๑) มีเหตุตามที่กาหนดในข้อบังคับ
(๒) สหกรณ์มีจานวนสมาชิ กน้อยกว่าสิ บคน
(๓) ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้เลิก
(๔) ล้มละลาย
(๕) นายทะเบียนสหกรณ์สงั่ ให้เลิกตามมาตรา ๗๑
ให้สหกรณ์ที่เลิกตาม (๑) (๒) (๓) หรื อ (๔) แจ้งให้นายทะเบียนสหกรณ์ทราบภายในสิ บห้าวันนับแต่
วันที่เลิก
ให้นายทะเบียนสหกรณ์ปิดประกาศการเลิกสหกรณ์ไว้ที่สานักงานของสหกรณ์ที่ทาการ สหกรณ์
อาเภอ หรื อหน่วยส่ งเสริ มสหกรณ์ และที่วา่ การอาเภอหรื อสานักงานเขตแห่งท้องที่ที่สหกรณ์น้ นั ตั้งอยู่
มาตรา ๗๑ นายทะเบียนสหกรณ์มีอานาจสั่งเลิกสหกรณ์ได้เมื่อปรากฏว่า
(๑) สหกรณ์ไม่เริ่ มดาเนินกิจการภายในหนึ่งปี นับแต่วนั ที่จดทะเบียน หรื อหยุดดาเนินกิจการติดต่อกันเป็ น
เวลาสองปี นับแต่วนั ที่หยุดดาเนินกิจการ
(๒) สหกรณ์ไม่ส่งสาเนางบดุลและรายงานประจาปี ต่อนายทะเบียนสหกรณ์เป็ นเวลาสามปี ติดต่อกัน
(๓) สหกรณ์ไม่อาจดาเนินกิจการให้เป็ นผลดี หรื อการดาเนินกิจการของสหกรณ์ก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่
สหกรณ์ หรื อประโยชน์ส่วนรวม
มาตรา ๗๒ สหกรณ์ที่ถูกสั่งเลิกตามมาตรา ๗๑ มีสิทธิ อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติ โดยทาเป็ นหนังสื อยืน่ ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับ คาสั่ง และให้
นายทะเบียนสหกรณ์ส่งคาอุทธรณ์ต่อไปยังคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่ง ชาติโดยไม่ชกั ช้า
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติให้เป็ นที่สุด
มาตรา ๗๓ เมื่อสหกรณ์ใดเลิกไปด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๗๐ ให้จดั การชาระบัญชี
ตามบทบัญญัติในหมวด ๔ ว่าด้วยการชาระบัญชี
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หมวด ๔
การชาระบัญชี
มาตรา ๗๔ การชาระบัญชีสหกรณ์ที่ลม้ ละลายนั้น ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
มาตรา ๗๕ การชาระบัญชีสหกรณ์ที่เลิกเพราะเหตุอื่น นอกจากล้มละลายให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งผู ้
ชาระบัญชี โดยได้รับความเห็นชอบ จากนายทะเบียนสหกรณ์ข้ ึนทาการชาระบัญชีสหกรณ์ภายในสามสิ บวัน
นับแต่วนั ที่ เลิกสหกรณ์ หรื อนับแต่วนั ที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติมีคาสั่งให้ยกอุทธรณ์แล้ว
แต่กรณี
ในกรณี ที่ที่ประชุมใหญ่ไม่เลือกตั้งผูช้ าระบัญชี ภายในกาหนดเวลาดังกล่าว หรื อนายทะเบียนสหกรณ์
ไม่ให้ความเห็นชอบในการเลือกตั้งผูช้ าระบัญชี ให้นายทะเบียนสหกรณ์ต้ งั ผูช้ าระบัญชีข้ ึนทาการชาระบัญชี
สหกรณ์ได้
เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์เห็นสมควรหรื อเมื่อสมาชิ กมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม ของสมาชิก
ทั้งหมดร้องขอต่อนายทะเบียนสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์จะแต่งตั้งผูช้ าระบัญชีคนใหม่แทนผูช้ าระบัญชี
ซึ่ งได้รับ เลือกตั้งหรื อซึ่ งได้ต้ งั ไว้ก็ได้
ให้นายทะเบียนสหกรณ์จดทะเบียนผูช้ าระบัญชีซ่ ึงนายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็น ชอบตามวรรค
หนึ่ง หรื อผูช้ าระบัญชีซ่ ึ งได้รับแต่งตั้งตามวรรคสองหรื อวรรคสาม และให้ปิดประกาศชื่อผูช้ าระบัญชีไว้ที่
สานักงานของสหกรณ์น้ นั สานักงานสหกรณ์อาเภอหรื อหน่วยส่ งเสริ มสหกรณ์ และที่วา่ การอาเภอหรื อ
สานักงานเขตแห่งท้องที่ที่สหกรณ์น้ นั ตั้งอยูภ่ ายในสิ บ สี่ วนั นับแต่วนั ที่จดทะเบียนผูช้ าระบัญชี
ผูช้ าระบัญชี อาจได้รับค่าตอบแทนตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
มาตรา ๗๖ สหกรณ์น้ นั แม้จะได้เลิกไปแล้วก็ให้พึงถือว่ายังคงดารงอยูต่ ราบเท่าเวลาที่จาเป็ นเพื่อการ
ชาระบัญชี
มาตรา ๗๗ ให้ผชู ้ าระบัญชีมีหน้าที่ชาระสะสางกิจการของสหกรณ์ จัดการชาระหนี้และจาหน่าย
ทรัพย์สินของสหกรณ์น้ นั ให้เสร็ จไป
มาตรา ๗๘ เมื่อสหกรณ์เลิก ให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์มีหน้าที่
จัดการรักษา ทรัพย์สินทั้งหมดของสหกรณ์ไว้จนกว่าผูช้ าระบัญชีจะเรี ยกให้ส่งมอบ
ผูช้ าระบัญชีจะเรี ยกให้คณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์หรื อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ส่ งมอบทรัพย์สิน
ตามวรรคหนึ่งพร้อมด้วยสมุดบัญชี เอกสาร และสิ่ งอื่นเมื่อใดก็ได้
มาตรา ๗๙ ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่นายทะเบียนสหกรณ์จดทะเบียนผูช้ าระบัญชีให้ผู้ ชาระบัญชี
ประกาศโฆษณาทางหนังสื อพิมพ์รายวันอย่างน้อยสองวันติดต่อกัน หรื อประกาศโฆษณาทางอื่นว่าสหกรณ์
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ได้เลิก และแจ้งเป็ นหนังสื อไปยังเจ้าหนี้ทุกคน ซึ่ งมีชื่อปรากฏในสมุดบัญชี เอกสารของสหกรณ์หรื อปรากฏ
จากทางอื่น เพื่อให้ทราบว่าสหกรณ์น้ นั เลิก และให้เจ้าหนี้ ยนื่ คาทวงหนี้แก่ผชู ้ าระบัญชี
มาตรา ๘๐ ผูช้ าระบัญชีตอ้ งทางบดุลของสหกรณ์โดยไม่ชกั ช้า และให้นายทะเบียนสหกรณ์ต้ งั ผูส้ อบ
บัญชีเพื่อตรวจสอบงบดุลนั้น
เมื่อผูส้ อบบัญชี รับรองงบดุลแล้ว ให้ผชู ้ าระบัญชี เสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่เพื่ออนุมตั ิแล้วเสนองบ
ดุลนั้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์
ในกรณี ที่การประชุมใหญ่ไม่ครบองค์ประชุม ให้ผชู ้ าระบัญชีเสนองบดุลต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อ
อนุมตั ิ
มาตรา ๘๑ ผูช้ าระบัญชีมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ดาเนินกิจการของสหกรณ์เท่าที่จาเป็ นเพื่อระวังรักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์ในระหว่างที่ยงั ชาระ
บัญชีไม่เสร็ จ
(๒) ดาเนินกิจการของสหกรณ์เท่าที่จาเป็ นเพื่อชาระสะสางกิจการให้เสร็ จไปด้วยดี
(๓) เรี ยกประชุมใหญ่
(๔) ดาเนินการทั้งปวงเกี่ยวกับคดีแพ่งหรื อคดีอาญา และประนีประนอมยอมความในเรื่ องใด ๆในนามของ
สหกรณ์
(๕) จาหน่ายทรัพย์สินของสหกรณ์
(๖) เรี ยกให้สมาชิกหรื อทายาทของสมาชิกผูต้ ายชาระค่าหุ น้ ที่ยงั ชาระไม่ครบมูลค่าของหุ น้ ทั้งหมด
(๗) ร้องขอต่อศาลเพื่อสัง่ ให้สหกรณ์ลม้ ละลายในกรณี ที่เงินค่าหุ น้ หรื อเงินลงทุน ได้ใช้เสร็ จแล้วแต่
ทรัพย์สินก็ยงั ไม่เพียงพอแก่การชาระหนี้สิน
(๘) ดาเนินการอย่างอื่นเท่าที่จาเป็ นเพื่อให้การชาระบัญชี เสร็ จสิ้ น
มาตรา ๘๒ ข้อจากัดอานาจของผูช้ าระบัญชี อย่างใด ๆ ห้ามมิให้ยกขึ้นเป็ นข้อต่อสู ้บุคคลภายนอก
ผูก้ ระทาการโดยสุ จริ ต
มาตรา ๘๓ ค่าธรรมเนี ยม ค่าภาระติดพัน และค่าใช้จ่ายที่ตอ้ งเสี ยตามสมควรในการชาระบัญชี น้ นั ผู ้
ชาระบัญชีตอ้ งจัดการชาระก่อนหนี้ รายอื่น
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มาตรา ๘๔ ถ้าเจ้าหนี้ คนใดมิได้ทวงถามให้ชาระหนี้ ผูช้ าระบัญชี ตอ้ งวางเงินสาหรับจานวนหนี้น้ นั ไว้
ต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อ ประโยชน์แก่เจ้าหนี้ และให้ผชู ้ าระบัญชีมีหนังสื อแจ้งการที่ได้วางเงินไปยัง
เจ้าหนี้ โดยไม่ชกั ช้า
ถ้าเจ้าหนี้ไม่รับเงินไปจนพ้นกาหนดสองปี นับแต่วนั ที่ผชู ้ าระบัญชีวางเงินไว้ ต่อนายทะเบียนสหกรณ์
เจ้าหนี้ยอ่ มหมดสิ ทธิ ในเงินจานวนนั้น และให้นายทะเบียนสหกรณ์จดั ส่ งเป็ นรายได้ของสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทยให้ เสร็ จภายในเวลาอันสมควร
มาตรา ๘๕ ให้ผชู้ าระบัญชีเสนอรายงานต่อนายทะเบียนสหกรณ์ทุกระยะหกเดือนว่าได้จดั การไป
อย่างใดบ้างและแสดงให้เห็นความเป็ นไปของบัญชีที่ชาระอยูน่ ้ นั รายงานดังกล่าว นี้ให้ทาตามแบบที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์กาหนด
รายงานตามวรรคหนึ่งให้สมาชิก ทายาทของสมาชิกผูต้ าย และเจ้าหนี้ท้ งั หลายของสหกรณ์ตรวจดูได้
โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าธรรมเนียม
ถ้าปรากฏข้อบกพร่ องในการชาระบัญชี นายทะเบียนสหกรณ์มีอานาจสัง่ ให้ผชู ้ าระบัญชีแก้ไข
ข้อบกพร่ อง และรายงานต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในเวลาที่กาหนด
มาตรา ๘๖ เมื่อได้ชาระหนี้ของสหกรณ์แล้ว ถ้ามีทรัพย์สินเหลืออยูเ่ ท่าใดให้ผชู ้ าระบัญชีจ่ายตามลาดับ
ดังต่อไปนี้
(๑) จ่ายคืนเงินค่าหุ น้ ให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ น้ ที่ชาระแล้ว
(๒) จ่ายเป็ นเงินปั นผลตามหุ ้นที่ชาระแล้วแต่ตอ้ งไม่เกินอัตราที่นายทะเบียน สหกรณ์กาหนดตามความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติสาหรับสหกรณ์ แต่ละประเภท
(๓) จ่ายเป็ นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่ วนธุ รกิจที่สมาชิกได้ทาไว้กบั สหกรณ์ในระหว่างปี ตามที่
กาหนดในข้อบังคับ
ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยูอ่ ีก ให้ผชู ้ าระบัญชี โอนให้แก่สหกรณ์อื่น หรื อสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ
ไทย ตามมติของที่ประชุมใหญ่ หรื อด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ในกรณี ที่ไม่อาจเรี ยก
ประชุมใหญ่ได้ ภายในสามเดือนนับแต่วนั ที่ชาระบัญชีเสร็ จ
มาตรา ๘๗ เมื่อได้ชาระบัญชีกิจการของสหกรณ์เสร็ จแล้ว ให้ผชู ้ าระบัญชีทารายงานการชาระบัญชี
พร้อมทั้งรายการย่อของบัญชี ที่ชาระนั้น แสดงว่าได้ดาเนินการชาระบัญชี และจัดการทรัพย์สินของสหกรณ์
ไปอย่างใด รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการชาระบัญชี และจานวนทรัพย์สินที่จ่ายตามมาตรา ๘๖ เสนอต่อผูส้ อบ
บัญชี
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เมื่อผูส้ อบบัญชีตรวจสอบและรับรองบัญชีที่ชาระนั้นแล้ว ให้ผชู ้ าระบัญชีเสนอต่อนายทะเบียน
สหกรณ์ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ผสู ้ อบ บัญชี รับรองบัญชีที่ชาระนั้น เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ
ด้วยแล้ว ให้ถือว่าเป็ นที่สุดแห่งการชาระบัญชี และให้นายทะเบียนสหกรณ์ถอนชื่ อสหกรณ์ออกจากทะเบียน
มาตรา ๘๘ เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบในการชาระบัญชีตามมาตรา ๘๗ แล้ว ให้ผู้
ชาระบัญชีมอบบรรดาสมุดบัญชีและเอกสารทั้งหลายของสหกรณ์ที่ได้ชาระ บัญชีเสร็ จแล้วนั้นแก่นาย
ทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่นาย ทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ
ให้นายทะเบียนสหกรณ์รักษาสมุดบัญชีและเอกสารเหล่านี้ไว้อีกสองปี นับแต่วนั ที่ถอนชื่อสหกรณ์น้ นั
ออกจากทะเบียน
สมุดบัญชีและเอกสารตามวรรคหนึ่ง ให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยตรวจดูได้โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าธรรมเนียม
มาตรา ๘๙ ในคดีฟ้องเรี ยกหนี้สินที่สหกรณ์ สมาชิก หรื อผูช้ าระบัญชีเป็ นลูกหนี้ อยูใ่ นฐานะเช่นนั้น
ห้ามมิให้ฟ้องเมื่อพ้นกาหนดสองปี นับแต่วนั ที่นายทะเบียนสหกรณ์ถอนชื่ อสหกรณ์ ออกจากทะเบียน

หมวด ๕
การควบสหกรณ์เข้ ากัน
มาตรา ๙๐ สหกรณ์ต้ งั แต่สองสหกรณ์อาจควบเข้ากันเป็ นสหกรณ์เดียวได้ โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่
ของแต่ละสหกรณ์ และต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ในการขอความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ให้ส่งสาเนารายงานการประชุ มใหญ่ของสหกรณ์ที่
ลงมติให้ควบเข้ากันไปด้วย
มาตรา ๙๑ เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๙๐ แล้ว ให้สหกรณ์แจ้งเป็ นหนังสื อ
ไปยังเจ้าหนี้ท้ งั ปวงของสหกรณ์เพื่อให้ทราบรายการ ที่ประสงค์จะควบสหกรณ์เข้ากัน และขอให้เจ้าหนี้ผมู ้ ี
ข้อคัดค้านในการควบสหกรณ์เข้ากันนั้นส่ งคาคัดค้านไป ยังสหกรณ์ภายในหกสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้ง
ถ้าไม่มีเจ้าหนี้คดั ค้านภายในกาหนดเวลาดังกล่าวนั้น ให้ถือว่าไม่มีคาคัดค้าน
ถ้ามีเจ้าหนี้คดั ค้าน สหกรณ์จะควบเข้ากันมิได้ จนกว่าจะได้ชาระหนี้ แล้วได้ให้ประกันเพื่อหนี้ รายนั้น
มาตรา ๙๒ ให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ของแต่ละสหกรณ์ที่ควบเข้ากันตั้งผูแ้ ทนขึ้น สหกรณ์
ละไม่เกินสามคนเพื่อดาเนินการจดทะเบียนตามมาตรา ๙๓
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มาตรา ๙๓ สหกรณ์ที่ต้ งั ขึ้นใหม่โดยควบเข้ากันนั้น ต้องจดทะเบียนเป็ นสหกรณ์ใหม่ โดยยืน่ คาขอจด
ทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์ตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
ในคาขอจดทะเบียนสหกรณ์ใหม่ ต้องมีผแู ้ ทนของสหกรณ์ที่ควบเข้ากันลงลายมือชื่ออย่างน้อยสหกรณ์
ละสองคนทุกสหกรณ์
คาขอจดทะเบียนสหกรณ์ใหม่ ต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ยนื่ พร้อมกับคาขอด้วย
(๑) หนังสื อของทุกสหกรณ์ที่ควบเข้ากันนั้นรับรองว่าได้แจ้งไปยังเจ้าหนี้ท้ งั ปวง ตามมาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง
และไม่มีเจ้าหนี้คดั ค้านภายในกาหนด หรื อในกรณี ที่มีเจ้าหนี้คดั ค้านสหกรณ์ได้ชาระหนี้ หรื อได้ให้ประกัน
เพื่อหนี้ รายนั้นแล้ว
(๒) ข้อบังคับของสหกรณ์ใหม่ที่ขอจดทะเบียนสี่ ฉบับ
(๓) สาเนารายงานการประชุมผูแ้ ทนของสหกรณ์ที่ควบเข้ากันหนึ่งฉบับ
เอกสารตาม (๒) และ (๓) นั้น ผูแ้ ทนของสหกรณ์ตอ้ งลงลายมือชื่อรับรองสองคน
มาตรา ๙๔ เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนสหกรณ์ที่ควบเข้ากันเป็ นสหกรณ์ใหม่แล้ว ให้นาย
ทะเบียนสหกรณ์ถอนชื่ อสหกรณ์เดิมที่ได้ควบเข้ากันนั้นออกจากทะเบียน
ให้ผแู ้ ทนของสหกรณ์ที่ควบเข้ากันมีอานาจหน้าที่และสิ ทธิ เช่นเดียวกับคณะ กรรมการดาเนินการ
สหกรณ์จนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ตาม มาตรา ๔๐
มาตรา ๙๕ สหกรณ์ใหม่น้ ียอ่ มได้ไปทั้งทรัพย์สิน หนี้สิน สิ ทธิ และความรับผิดของสหกรณ์เดิมที่ได้
ควบเข้ากันนั้นทั้งสิ้ น

หมวด ๖
การแยกสหกรณ์
มาตรา ๙๖ การแยกสหกรณ์จะกระทามิได้ แต่ถา้ มีการเปลี่ยนแปลงเขตการปกครองท้องที่ หรื อแบ่ง
หน่วยงาน หรื อสถานประกอบการ จะแยกสหกรณ์ก็ได้หากมีความจาเป็ นหรื อมีเหตุให้ไม่สะดวกแก่การ
ดาเนินงาน
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การแยกสหกรณ์ตามวรรคหนึ่งจะกระทาได้โดยสมาชิกของสหกรณ์น้ นั จานวนไม่นอ้ ยกว่า หนึ่งในห้า
ของจานวนสมาชิกทั้งหมด หรื อไม่นอ้ ยกว่าห้าร้อยคนลงลายมือชื่อทาหนังสื อร้องขอแยกสหกรณ์ต่อคณะ
กรรมการดาเนินการสหกรณ์
ให้คณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์เรี ยกประชุมใหญ่ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้ รับคาร้องขอ
ตามวรรคสอง เพื่อพิจารณาเรื่ องการแยกสหกรณ์ ถ้าที่ประชุมใหญ่ได้มีมติเห็นชอบให้แยกสหกรณ์ให้
พิจารณาแบ่งแยกทรัพย์สิน ทุน ทุนสารอง หนี้สิน สิ ทธิ และความรับผิดของสหกรณ์ตามวิธีการที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์กาหนด
การวินิจฉัยชี้ขาดในเรื่ องต่าง ๆ ของที่ประชุมใหญ่ตามวรรคสาม ให้ถือเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม
ของจานวนสมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิกที่มาประชุม
ถ้าคณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ไม่เรี ยกประชุมใหญ่ภายในกาหนดเวลาตามวรรคสาม ให้นาย
ทะเบียนสหกรณ์มีอานาจเรี ยกประชุมใหญ่ภายในระยะเวลาตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๙๗ ในกรณี ที่ที่ประชุมใหญ่ได้มีมติไม่เห็นชอบให้แยกสหกรณ์ ถ้าสมาชิกซึ่ งลงลายมือชื่อ ทา
หนังสื อร้องขอแยกสหกรณ์ตามมาตรา ๙๖ วรรคสอง พิจารณาแล้วไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุมใหญ่น้ นั ให้
สมาชิกดังกล่าวทุกคนลงลายมือชื่อทาหนังสื อถึงนายทะเบียนสหกรณ์ภายในกาหนด เวลาสามสิ บวัน นับแต่
วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติเพื่อให้นายทะเบียนสหกรณ์พิจารณาวินิจฉัยชี้ ขาดว่าสมควรแยกสหกรณ์หรื อไม่
และเมื่อนายทะเบียนสหกรณ์วนิ ิจฉัยชี้ขาดเป็ นอย่างไรแล้วให้แจ้งคาวินิจฉัย ให้สหกรณ์ทราบ
คาวินิจฉัยของนายทะเบียนสหกรณ์ให้เป็ นที่สุด
มาตรา ๙๘ เมื่อที่ประชุมใหญ่ได้มีมติเห็นชอบตามมาตรา ๙๖ หรื อนายทะเบียนสหกรณ์วนิ ิ จฉัยชี้ขาด
ให้แยกสหกรณ์ตามมาตรา ๙๗ แล้ว ให้สหกรณ์แจ้งมติที่ประชุมใหญ่ หรื อคาวินิจฉัยของนายทะเบียน
สหกรณ์เป็ นหนังสื อไปยังเจ้าหนี้ท้ งั ปวงของ สหกรณ์ เพื่อให้ทราบรายการที่ประสงค์จะแยกสหกรณ์ และให้
เจ้าหนี้ผมู ้ ีขอ้ คัดค้านในการแยกสหกรณ์น้ นั ส่ งคาคัดค้านไปยังสหกรณ์ ภายในหกสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับ
แจ้ง
มาตรา ๙๙ สหกรณ์ที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่โดยการแยกจากสหกรณ์เดิมนั้น ให้นาบทบัญญัติในหมวด ๓
ส่ วนที่ ๑ ว่าด้วยการจดทะเบียนสหกรณ์มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
คาขอจดทะเบียนสหกรณ์ใหม่ ต้องยืน่ พร้อมเอกสาร ดังต่อไปนี้
(๑) สาเนาหนังสื อร้องขอแยกสหกรณ์ และสาเนารายงานการประชุมใหญ่ที่ได้มีมติเห็นชอบให้แยกสหกรณ์
ตามมาตรา ๙๖ วรรคสี่ หรื อสาเนาหนังสื อนายทะเบียนสหกรณ์ซ่ ึ งวินิจฉัยชี้ขาดให้แยกสหกรณ์ตามมาตรา
๙๗ แล้วแต่กรณี
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(๒) สาเนาหนังสื อของสหกรณ์ทุกฉบับที่แจ้งไปยังเจ้าหนี้ท้ งั ปวงของสหกรณ์ตามมาตรา ๙๘
(๓) หนังสื อของสหกรณ์ที่รับรองว่าไม่มีเจ้าหนี้คดั ค้านภายในกาหนด หรื อสาเนาคาคัดค้านของเจ้าหนี้
พร้อมทั้งหลักฐานที่แสดงว่าสหกรณ์ได้ชาระหนี้ หรื อได้ให้ประกันเพื่อหนี้ รายนั้นแล้ว
มาตรา ๑๐๐ บรรดาทรัพย์สิน ทุน ทุนสารอง หนี้สิน สิ ทธิ และความรับผิดของสหกรณ์เดิมที่ที่ประชุม
ใหญ่ได้มีมติให้แบ่งแยกตามมาตรา ๙๖ หรื อนายทะเบียนสหกรณ์ได้มีคาวินิจฉัยชี้ขาดให้แบ่งแยกตามมาตรา
๙๗ แล้วแต่กรณี ย่อมโอนไปให้แก่สหกรณ์ใหม่ต้ งั แต่วนั ที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน

หมวด ๗
ชุ มนุมสหกรณ์
มาตรา ๑๐๑ สหกรณ์ต้ งั แต่หา้ สหกรณ์ข้ ึนไปที่ประสงค์จะร่ วมกันดาเนินกิจการ เพื่อให้เกิดประโยชน์
ตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ที่เข้าร่ วมกันนั้น อาจรวมกันจัดตั้งเป็ นชุมนุมสหกรณ์ได้
ชุมนุมสหกรณ์ใดจะมีฐานะเป็ นชุมนุมสหกรณ์ระดับภูมิภาคหรื อระดับประเทศจะต้อง ตั้งขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่ออานวยประโยชน์แก่บรรดาสหกรณ์ในภูมิภาคหรื อ ทัว่ ประเทศที่เป็ นสหกรณ์ประเภท
เดียวกัน หรื อประกอบธุ รกิจการผลิต การค้า อุตสาหกรรม หรื อบริ การอย่างเดียวกัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกาหนด
มาตรา ๑๐๒ การจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์จะกระทาได้ต่อเมื่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์แต่ละสหกรณ์ได้
มีมติให้เข้าร่ วมในการจัดตั้งชุ มนุมสหกรณ์น้ นั ได้
มาตรา ๑๐๓ ในการดาเนินการจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดาเนินการของแต่ละสหกรณ์ต้ งั
ผูแ้ ทนขึ้นสหกรณ์ละหนึ่งคน ประกอบเป็ นคณะผูจ้ ดั ตั้งชุมนุมสหกรณ์เพื่อดาเนินการจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์
การจัดตั้งและการจดทะเบียนชุมนุมสหกรณ์ให้นาบทบัญญัติในหมวด ๓ ว่าด้วยสหกรณ์มาใช้บงั คับ
โดยอนุโลม
มาตรา ๑๐๔ การขอจดทะเบียนชุมนุมสหกรณ์น้ นั ให้คณะผูจ้ ดั ตั้งชุมนุมสหกรณ์อย่างน้อยห้าคนลง
ลายมือชื่อยืน่ คาขอต่อนายทะเบียนสหกรณ์
มาตรา ๑๐๕ ให้ชุมนุมสหกรณ์ที่ได้จดทะเบียนแล้วเป็ นนิติบุคคลและเป็ นสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติ
นี้
เพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ให้ชุมนุมสหกรณ์มีอานาจกระทาการได้ตามมาตรา ๔๖ และตามที่
กาหนดไว้ในกฎกระทรวง
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ให้นาบทบัญญัติในหมวด ๓ หมวด ๔ หมวด ๕ และหมวด ๖ มาใช้บงั คับกับชุมนุมสหกรณ์โดย
อนุโลม
มาตรา ๑๐๖ การประชุ มใหญ่ชุมนุมสหกรณ์ให้ประกอบด้วยผูแ้ ทนสหกรณ์ที่เป็ นสมาชิกของชุมนุม
สหกรณ์ ซึ่ งคณะกรรมการดาเนินการของแต่ละสหกรณ์เลือกตั้งขึ้นสหกรณ์ละหนึ่งคน ตามที่กาหนดใน
ข้อบังคับของชุมนุมสหกรณ์ ในการประชุมต้องมีผแู ้ ทนสหกรณ์มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
ผูแ้ ทน สหกรณ์ท้ งั หมด หรื อไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งร้อยคนแล้วแต่กรณี จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ผูแ้ ทนสหกรณ์คนหนึ่งให้มีเสี ยงในการลงคะแนนหนึ่งเสี ยง หรื อจะให้มีเสี ยงเพิ่มขึ้นตามระบบ
สัดส่ วน ตามที่กาหนดในข้อบังคับของชุมนุมสหกรณ์น้ นั ก็ได้
มาตรา ๑๐๗ ในการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนิ นการชุมนุมสหกรณ์ให้ที่ประชุ มใหญ่ชุมนุม สหกรณ์
เลือกตั้งจากผูแ้ ทนสหกรณ์ที่เป็ นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์เป็ นกรรมการ ตามจานวนหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กาหนดในข้อบังคับของชุมนุมสหกรณ์

หมวด ๘
สั นนิบาตสหกรณ์แห่ งประเทศไทย
มาตรา ๑๐๘ ให้มี "สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย" ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็ นสหกรณ์ มี
วัตถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ มกิจการสหกรณ์ทุกประเภททัว่ ราชอาณาจักร ให้มีความเจริ ญก้าวหน้าอันมิใช่เป็ น
การหาผลกาไร หรื อรายได้มาแบ่งปั นกัน
มาตรา ๑๐๙ ให้สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเป็ นนิติบุคคล
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยมีสานักงานใหญ่ในกรุ งเทพมหานคร และจะตั้งสานักงานสาขาขึ้น ณ ที่
อื่นใดก็ได้
มาตรา ๑๑๐ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย มีอานาจกระทาการต่าง ๆ ภายในขอบวัตถุประสงค์
ตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๑๐๘ และอานาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง
(๑) ส่ งเสริ มและเผยแพร่ กิจการสหกรณ์ ตลอดจนทาการวิจยั และรวบรวมสถิติเกี่ยวกับกิจการสหกรณ์
(๒) แนะนาช่วยเหลือทางวิชาการแก่สหกรณ์ และอานวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานระหว่าง
สหกรณ์กบั ส่ วนราชการหรื อบุคคลอื่น
(๓) ให้การศึกษาฝึ กอบรมวิชาการเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์
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(๔) ส่ งเสริ มสัมพันธภาพระหว่างสหกรณ์ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ หรื อสันนิบาตสหกรณ์ของ
ต่างประเทศ หรื อองค์การต่างประเทศ หรื อองค์การระหว่างประเทศที่มีวตั ถุประสงค์ทานองเดียวกัน
(๕) ซื้ อ จัดหา จาหน่าย ถือกรรมสิ ทธิ์ ครอบครอง หรื อทานิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินใด ๆ
(๖) ส่ งเสริ มธุ รกิจการค้า อุตสาหกรรม หรื อบริ การของสหกรณ์
(๗) สนับสนุนและช่วยเหลือสหกรณ์เพื่อแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องที่เกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ ซึ่ งเป็ นการ
กระทาเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
(๘) เป็ นตัวแทนของสหกรณ์ เพื่อรักษาผลประโยชน์อนั พึงมีพึงได้จากการสนับสนุนของรัฐ องค์การ
ระหว่างประเทศ หรื อภาคเอกชนอื่น
(๙) ร่ วมมือกับรัฐบาลในการส่ งเสริ มสหกรณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บรรดาสหกรณ์อย่างแท้จริ ง
(๑๐) ดาเนินการอื่นเพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ หรื อตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
มอบหมาย
มาตรา ๑๑๑ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้
(๑) ค่าบารุ งสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
(๒) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(๓) ดอกผลที่เกิดจากทุนกลางของสหกรณ์ไม่จากัดตามมาตรา ๘
(๔) เงินหรื อทรัพย์สินที่มีผอู้ ุทิศให้
(๕) เงินหรื อทรัพย์สินที่เหลือจากการชาระบัญชีสหกรณ์ตามมาตรา ๘๔ และมาตรา ๘๖ วรรคสอง
(๖) เงินที่ได้จากการจาหน่ายหนังสื อวิชาการ เอกสาร หรื อสิ่ งอื่น
(๗) เงินหรื อทรัพย์สินที่ได้รับเป็ นค่าตอบแทนในการให้บริ การ
(๘) ผลประโยชน์ที่ได้จากทรัพย์สินของสันนิบาตสหกรณ์ แห่งประเทศไทย
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มาตรา
๑๑๒ ให้มีคณะกรรมการดาเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ประกอบด้วย ประธาน ดาเนินการชุมนุม สหกรณ์ ระดับประเทศประเภทละหนึ่งคน ในกรณี ที่สหกรณ์
ประเภทใดไม่ มีชุมนุมสหกรณ์ ระดับประเทศ ให้ มีผ้ แู ทนสหกรณ์ ประเภทนั้นจานวนหนึ่งคน เป็ นกรรมการ
โดยตาแหน่ ง และกรรมการอื่นซึ่ งที่ประชุมใหญ่ ของสันนิบาตสหกรณ์ แห่ งประเทศไทยเลือกตั้ง จากผู้แทน
ของสหกรณ์ ซึ่งเป็ นกรรมการดาเนินการ มีจานวนเท่ ากับกรรมการโดยตาแหน่ ง เป็ นกรรมการ
ให้คณะกรรมการดาเนิ นการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเลือกตั้งกรรมการ เป็ นประธาน
กรรมการคนหนึ่ง และรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรื อหลายคน
ให้คณะกรรมการดาเนิ นการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยแต่งตั้งผูอ้ านวยการ สันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย และให้ผอู ้ านวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเป็ นเลขานุการของคณะกรรมการ
ดาเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์ และวิธีการได้ มาซึ่ งผู้แทนสหกรณ์ ที่ไม่ มีชุมนุมสหกรณ์ ระดับประเทศ ให้ เป็ นไปตาม
ระเบียบของสันนิบาตสหกรณ์ แห่ งประเทศไทย
การกาหนดสัดส่ วนผู้แทนสหกรณ์ ที่จะได้ รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการอื่นให้ เป็ นไปตามระเบียบใน
มาตรา ๑๑๓ (๓)
ให้นาบทบัญญัติในมาตรา ๕๒ มาใช้บงั คับแก่คณะกรรมการดาเนิ นการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ
ไทย และผูอ้ านวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย โดยอนุโลม
มาตรา ๑๑๓ ให้คณะกรรมการดาเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย มีหน้าที่บริ หารกิจการ
ตลอดจนมีอานาจออกระเบียบเพื่อปฏิบตั ิการตามวัตถุประสงค์ของสันนิบาตสหกรณ์ แห่งประเทศไทย
การออกระเบียบเกี่ยวกับเรื่ องดังต่อไปนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ของสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทยก่อน จึงใช้บงั คับได้
(๑) ระเบียบว่าด้วยการใช้จ่ายและการเก็บรักษาเงิน
(๒) ระเบียบว่าด้วยการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์การจัดส่ งผูแ้ ทน
ของสหกรณ์เข้าร่ วมประชุมใหญ่
(๓) ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้ง การประชุม และการดาเนิ นกิจการของคณะกรรมการดาเนินการสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย
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มาตรา ๑๑๔ ให้กรรมการดาเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยอยูใ่ นตาแหน่งคราวละสี่ ปี
เมื่อครบวาระดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการเลือกตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ให้กรรมการซึ่ งพ้น
จากตาแหน่งตามวาระนั้นอยูใ่ นตาแหน่งเพื่อดาเนิ นงานต่อไปจน กว่ากรรมการซึ่ งได้รับเลือกตั้งใหม่เข้า
รับหน้าที่
กรรมการซึ่ งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้ แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
มาตรา ๑๑๕ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๑๔ กรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทยพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๔) เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดย
ประมาท หรื อความผิดลหุ โทษ
(๖) พ้นจากการเป็ นสมาชิกของสหกรณ์
ภาย ใต้ บังคับตามวรรคหนึ่ง กรรมการดาเนินการสั นนิบาตสหกรณ์ แห่ งประเทศไทยซึ่ งที่ประชุมใหญ่
เลือกตั้งพ้ น จากตาแหน่ งเมื่อที่ประชุมใหญ่ มีมติให้ ถอดถอนออกจากตาแหน่ งด้ วยคะแนนเสี ยงไม่ น้ อยกว่ า
สองในสามของจานวนผู้แทนสหกรณ์ ซึ่งมาประชุม
เมื่อ มีกรณี ตามวรรคหนึ่งหรื อวรรคสอง ให้ กรรมการเท่ าที่เหลืออยู่ปฏิ บัติหน้ าที่ ต่อไปได้ และให้ ถือ
ว่ าคณะกรรมการดาเนินการสันนิบาตสหกรณ์ แห่ งประเทศไทยประกอบด้ วย กรรมการเท่ าที่มีอยู่ เว้ นแต่ มี
กรรมการเหลืออยู่ไม่ ถึงสองในสาม
ในกรณี ที่กรรมการดาเนินการสันนิบาตสหกรณ์ แห่ งประเทศไทยซึ่ งที่ประชุมใหญ่ เลือกตั้งพ้นจาก
ตาแหน่งก่อนวาระ ให้คณะกรรมการดาเนิ นการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเลือกตัวแทนของ
สหกรณ์ เป็ นกรรมการแทน เว้ นแต่ วาระของกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งเหลืออยู่ไม่ ถึงเก้ าสิ บวัน จะไม่
ดาเนินการเลือกตั้งกรรมการแทนตาแหน่ งที่ว่างก็ได้ และให้ผไู ้ ด้รับเลือกแทนนั้นอยูใ่ นตาแหน่งเท่ากับวาระ
ที่เหลืออยูข่ องกรรมการซึ่ งตนแทน
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มาตรา ๑๑๖ ให้คณะกรรมการดาเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการประชุมใหญ่
สามัญปี ละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิ บวันนับแต่วนั สิ้ นปี ทางบัญชีของสันนิบาต สหกรณ์แห่งประเทศไทย
เมื่อมีเหตุอนั สมควร คณะกรรมการดาเนิ นการสันนิ บาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยจะเรี ยกประชุมใหญ่
วิสามัญ เมื่อใดก็ได้ หรื อเมื่อสมาชิกจานวนไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสิ บของจานวนสมาชิกทั้งหมดทาหนังสื อ ร้อง
ขอต่อคณะกรรมการดาเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยให้เรี ยกประชุม ใหญ่วสิ ามัญ ในหนังสื อ
ร้องขอนั้นต้องระบุวา่ ประสงค์ให้เรี ยกประชุมเพื่อการใด
ในกรณี ที่สมาชิกเป็ นผูร้ ้องขอให้เรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญ ให้คณะกรรมการดาเนินการสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทยเรี ยกประชุมใหญ่วสิ ามัญ ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อร้องขอ
ในกรณี ที่คณะกรรมการดาเนินการสันนิบาตสหกรณ์ แห่ งประเทศไทยไม่ เรี ยกประชุม ใหญ่ วิสามัญ
ตามวรรคสาม สมาชิ กจานวนไม่ น้อยกว่ าหนึ่งในสิ บของจานวนสมาชิ กทั้งหมดอาจทาหนังสื อร้ องขอ
ภายในหกสิ บวันนับแต่ วนั พ้ นกาหนดเวลาตามวรรคสาม เพื่อให้ รัฐมนตรี เรี ยกประชุมใหญ่ วิสามัญได้ ใน
กรณี เช่ นนีใ้ ห้ รัฐมนตรี เรี ยกประชุมใหญ่ วิสามัญภายในสามสิ บวันนับแต่ วันที่ ได้ รับหนังสื อร้ องขอ
มาตรา ๑๑๗ ให้ผอู้ านวยการสันนิ บาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยมีหน้าที่บริ หารกิจการของ สันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทยตามระเบียบและนโยบายที่คณะกรรมการดาเนิ นการ สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทยกาหนด และมีอานาจบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ในส่ วนกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้ผอู ้ านวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเป็ น
ตัวแทนสันนิบาตสหกรณ์แห่ ง ประเทศไทย เพื่อการนี้ผอู ้ านวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยจะ
มอบอานาจให้บุคคลใด กระทากิจการเฉพาะอย่างแทนตามระเบียบที่คณะกรรมการดาเนินการสันนิบาต
สหกรณ์ แห่งประเทศไทยกาหนดก็ได้
มำตรำ ๑๑๗/๑ ในกรณี ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการดาเนินการของสันนิบาตสหกรณ์ แห่ งประเทศไทย ให้
ประธานดาเนินการสันนิบาตสหกรณ์ แห่ งประเทศไทย หรื อกรรมการดาเนินการสันนิบาตสหกรณ์ แห่ ง
ประเทศไทยจานวนไม่ น้อยกว่ าหนึ่งใน สามของกรรมการดาเนินการสันนิบาตสหกรณ์ แห่ งประเทศไทย
หรื อสหกรณ์ ที่เป็ นสมาชิ กไม่ น้อยกว่ าหนึ่งร้ อยสหกรณ์ ร้ องขอให้ คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์ แห่ งชาติ
วินิจฉัยได้
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์ แห่ งชาติให้ เป็ นที่สุด
มาตรา ๑๑๘ ให้นาบทบัญญัติในหมวด ๓ ส่ วนที่ ๔ ว่าด้วยการสอบบัญชีมาใช้บงั คับแก่สันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทยโดยอนุโลม
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หมวด ๙
กลุ่มเกษตรกร
มาตรา ๑๑๙ ในกรณี ที่คณะบุคคลผูป้ ระกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่ งร่ วมกันดาเนินกิจการ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือซึ่ งกันและกันในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม แต่ยงั ไม่อาจรวมกันจัดตั้งเป็ น
สหกรณ์ตามพระราชบัญญัติน้ ีได้ จะจัดตั้งเป็ นกลุ่มเกษตรกรขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดโดยพระ
ราช กฤษฎีกาก็ได้
พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง ให้กาหนดการดาเนิ นการของกลุ่มเกษตรกร การกากับกลุ่มเกษตรกร
การเลิกกลุ่มเกษตรกร และการควบกลุ่มเกษตรกรเข้ากัน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมแก่ประเภทของกลุ่ม
เกษตรกรด้วย
มาตรา ๑๒๐ กลุ่มเกษตรกรที่จดั ตั้งขึ้นตามมาตรา ๑๑๙ ให้มีฐานะเป็ นนิติบุคคล
มาตรา ๑๒๑ ให้นายทะเบียนสหกรณ์เป็ นนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกร และมีอานาจหน้าที่ตามที่บญั ญัติ
ไว้ในพระราชบัญญัติน้ ี และมีรองนายทะเบียนสหกรณ์เป็ นผูช้ ่วย มีอานาจหน้าที่ตามที่นายทะเบียนสหกรณ์
มอบหมาย
ให้เกษตรและสหกรณ์จงั หวัด เป็ นนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจาจังหวัดที่กลุ่มเกษตรกรตั้งอยู่ และ
มีอานาจหน้าที่ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนดโดยประกาศในราชกิจจา นุ เบกษา
สาหรับกรุ งเทพมหานครให้นายทะเบียนสหกรณ์เป็ นนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรกรุ งเทพมหานคร
มาตรา ๑๒๒ ในกรณี ที่กลุ่มเกษตรกร โดยมติของที่ประชุมใหญ่ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิก
ที่มาประชุม แสดงความจานงขอเปลี่ยนฐานะเป็ นสหกรณ์ เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์พิจารณาเห็นว่าข้อบังคับ
ของกลุ่มเกษตรกรมีรายการถูก ต้องตามมาตรา ๔๓ ให้นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน และดาเนินการ
ตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๑๒๓ เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกรเป็ นสหกรณ์ให้คณะ กรรมการ
กลุ่มเกษตรกรมีฐานะเป็ นคณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์จนกว่าจะมีคณะ กรรมการดาเนินการสหกรณ์
ซึ่ งที่ประชุมใหญ่ได้เลือกตั้งขึ้นใหม่ตามบทแห่งพระราชบัญญัติน้ ี
สหกรณ์ตามวรรคหนึ่งย่อมได้ไปทั้งทรัพย์สิน หนี้สิน สิ ทธิ และความรับผิดของกลุ่มเกษตรกรเดิม
มาตรา ๑๒๔ เพื่อปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกร และพนักงาน
เจ้าหน้าที่ซ่ ึ งนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรมอบหมายมีอานาจเข้าไปตรวจ สอบในสานักงานของกลุ่มเกษตรกร
ในเวลาทางานของกลุ่มเกษตรกร ให้ผซู ้ ่ ึ งเกี่ยวข้องอานวยความสะดวก ช่วยเหลือ และให้คาชี้แจงแก่ผเู ้ ข้าไป
ตรวจสอบตามสมควร
ให้ผเู ้ ข้าไปตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง แสดงบัตรประจาตัวต่อผูซ้ ่ ึ งเกี่ยวข้อง
33

บัตรประจาตัวตามวรรคสอง ให้เป็ นไปตามแบบที่รัฐมนตรี กาหนด
มาตรา ๑๒๕ ในคดีฟ้องเรี ยกหนี้ที่กลุ่มเกษตรกร สมาชิก หรื อผูช้ าระบัญชี เป็ นลูกหนี้อยูใ่ นฐานะ
เช่นนั้น ห้ามมิให้ฟ้องเมื่อพ้นกาหนดสองปี นับแต่วนั ที่นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรถอนชื่ อ กลุ่มเกษตรกร
ออกจากทะเบียน
มาตรา ๑๒๖ ถ้ากลุ่มเกษตรกรเกี่ยวข้องในกิจการใดที่กฎหมายกาหนดให้จดทะเบียนสาหรับการ ได้มา
การจาหน่าย การยกขึ้นเป็ นข้อต่อสู ้ หรื อการยึดหน่วง ซึ่ งกรรมสิ ทธิ์ ในอสังหาริ มทรัพย์หรื อทรัพยสิ ทธิ อนั
เกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ ในการจดทะเบียนเช่นว่านั้นให้กลุ่มเกษตรกรได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งเสี ยค่า ธรรมเนียม
มาตรา ๑๒๗ ห้ามมิให้ผใู ้ ดใช้คาว่า "กลุ่มเกษตรกร" เป็ นชื่อหรื อส่ วนหนึ่งของชื่อในทางธุ รกิจ เว้นแต่
กลุ่มเกษตรกรที่ได้จดทะเบียนตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๑๑๙
มาตรา ๑๒๘ ให้นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรและพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่ งนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกร
มอบหมาย มีอานาจออกคาสั่งเป็ นหนังสื อให้กรรมการ สมาชิกและเจ้าหน้าที่ของกลุ่มเกษตรกรมาชี้แจง
ข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับกิจการของ กลุ่มเกษตรกร หรื อให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับการดาเนิ นกิจการ หรื อรายงานการ
ประชุมของกลุ่มเกษตรกร
หมวด ๑๐
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๑๒๙ ผูใ้ ดใช้คาว่า "สหกรณ์" หรื อ "กลุ่มเกษตรกร" ประกอบกับชื่อหรื อส่ วนหนึ่งของชื่อ
ในทางธุ รกิจ โดยด้เป็ นสหกรณ์ หรื อกลุ่มเกษตรกรที่ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติน้ ี ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินหกเดือน หรื อปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ และปรับอีกตั้งแต่วนั ละห้าร้อยถึง
หนึ่งพันบาทจนกว่าจะได้เลิกใช้
มาตรา ๑๓๐ ผูใ้ ดไม่มาชี้แจงข้อเท็จจริ งหรื อไม่ส่งเอกสารเกี่ยวกับการดาเนินงาน หรื อรายงานการ
ประชุมของสหกรณ์หรื อชุมนุมสหกรณ์ตามคาสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผูต้ รวจการสหกรณ์ ผูส้ อบบัญชี หรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ ึ งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายซึ่ งสั่งการตาม
มาตรา ๑๗ หรื อไม่มาชี้แจงข้อเท็จจริ ง หรื อไม่ส่งเอกสารเกี่ยวกับการดาเนินงานหรื อรายงานประชุมของ
กลุ่มเกษตรกรตาม คาสั่งของนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกร หรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ ึ งนายทะเบียนกลุ่ม
เกษตรกรมอบหมายตามมาตรา ๑๒๘ แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๑๓๑ ผูใ้ ดขัดขวาง หรื อไม่ให้คาชี้ แจงแก่นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผูต้ รวจการสหกรณ์ ผูส้ อบบัญชี หรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายตามมาตรา ๑๘
หรื อขัดขวางหรื อไม่ให้คาชี้แจงแก่นายทะเบียน กลุ่มเกษตรกรหรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ ึ งนายทะเบียนกลุ่ม
เกษตรกรมอบหมายตาม มาตรา ๑๒๔ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
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มาตรา ๑๓๒ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นไม่จดั การรักษาทรัพย์สินของสหกรณ์ หรื อไม่ส่งมอบทรัพย์สิน สมุดบัญชี
เอกสารและสิ่ งอื่นของสหกรณ์ให้แก่ผชู ้ าระบัญชี ตามมาตรา ๗๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๑๓๓ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นไม่แก้ไขข้อบกพร่ องตามที่นายทะเบียนสหกรณ์สั่งการตามมาตรา ๒๒(๑) ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๑๓๔ ให้ถือว่าบรรดาสหกรณ์จากัด ชุมนุมสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่ งประเทศไทย และ
กลุ่มเกษตรกรตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๑๑ ที่มีอยูใ่ นวันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับเป็ น
สหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และกลุ่มเกษตรกร ตามพระราชบัญญัติน้ ี
ให้โอนเงินทุนหมุนเวียนส่ งเสริ มการสหกรณ์มาเป็ นของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ตามมาตรา ๒๗
มาตรา ๑๓๕ ชุมนุมสหกรณ์ที่มีอยูใ่ นวันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ แต่มีจานวนสหกรณ์เป็ นสมาชิก
ต่ากว่าอัตราที่กาหนดไว้ในมาตรา ๑๐๑ ให้เป็ นชุมนุมสหกรณ์ต่อไปได้
มาตรา ๑๓๖ ข้อบังคับของสหกรณ์ที่ใช้บงั คับอยูใ่ นวันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ ยังคงใช้บงั คับ
ต่อไปเท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับพระราชบัญญัติน้ ี
ให้คณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ คงดารงตาแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระตามที่กาหนดไว้ใน
ข้อบังคับของสหกรณ์น้ นั โดยให้ถือว่าเป็ นการดารงตาแหน่งในวาระแรก
มาตรา ๑๓๗ สหกรณ์ไม่จากัดตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๑๑ ที่มีอยูใ่ นวันที่พระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ.๒๕๑๑ ที่มีอยูใ่ นวันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ ถ้าประสงค์จะจัดตั้งเป็ นสหกรณ์ตาม
พระราชบัญญัติน้ ีตอ้ งยืน่ คาขอจดทะเบียนตาม หมวด ๓ ส่ วนที่ ๑ ว่าด้วยการจัดตั้งและการจดทะเบียน
สหกรณ์ภายในหนึ่งร้อยแปดสิ บวันนับแต่วนั ที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ
ถ้าไม่มีการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้นายทะเบียนสหกรณ์สั่งเลิกสหกรณ์ไม่จากัดนั้น และตั้งผูช้ าระ
บัญชีข้ ึนทาการชาระบัญชี โดยให้นาบทบัญญัติในหมวด ๔ ว่าด้วยการชาระบัญชีมาใช้บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๓๘ ให้บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ หรื อคาสั่งที่อออกตาม
กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ที่ใช้บงั คับอยูใ่ นวันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ ยังคงใช้บงั คับต่อไปเท่าที่ไม่ขดั
หรื อแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัติน้ ี จนกว่าจะมีพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศระเบียบ หรื อ
คาสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
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