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พระราชบัญญัติ
สหกรณ์
พ.ศ. ๒๕๔๒
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒
เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรม็ินทรมหาภ็ูมิ็พลอด็ุลยเดช็ม็ีพระบรมราชโองการโปรดเกล็าฯ็ให็ประกาศว็า็
โดยท็ี่เป็นการสมควรปร็ับปรงกฎหมายว็าด็วยสหกรณ์็
พระราชบ็ัญญ็ัติน็ ็ี้มีบ็ ทบ็ัญญ็ัติบ็ างประการเก็ี่ยวก็ับการจำก็ัดส็ิทธ็ิและเสร็ีภาพของบ็ุคคล็ ซ็ึ่งมาตรา็ ๒๙
ประกอบก็ับมาตรา็๓๕็และมาตรา็๔๕็ของร็ัฐธรรมน็ูญแห็งราชอาณาจ็ักรไทย็บ็ัญญ็ัติใ็ ห็กระทำได็โดยอาศ็ัย
อำนาจตามบทบ็ัญญ็ัติแ็ ห็งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ็ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคาแนะนาและยินยอมของรัฐสภา็ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบ็ัญญ็ัติน็ ็ี้เร็ียกว็า็“พระราชบ็ัญญ็ัติส็ หกรณ์็พ.ศ.็๒๕๔๒”
*

มาตรา ๒ พระราชบ็ัญญ็ัติน็ ็ี้ให็ใช็บ็ังค็ับต็ั้งแต็ว็ันถ็ัดจากว็ันประกาศในราชก็ิจจาน็ุเบกษา็เป็นต็นไป

มาตรา ๓ ให็ยกเล็ิก
(๑)็พระราชบ็ัญญ็ัติส็ หกรณ์็พ.ศ.็๒๕๑๑
(๒)็ประกาศของคณะปฏ็ิวัต็ ิ็ฉบ็ับท็ี่็๑๔๐็ลงว็ันท็ี่็๑็พฤษภาคม็พ.ศ.็๒๕๑๕
(๓)็ประกาศของคณะปฏ็ิวัต็ ิ็ฉบ็ับท็ี่็๒๔๗็ลงว็ันท็ี่็๙็พฤศจ็ิกายน็พ.ศ.็๒๕๑๕
(๔)็พระราชบ็ัญญ็ัติส็ หกรณ์็(ฉบ็ับท็ี่็๒)็พ.ศ.็๒๕๒๔
มาตรา ๔ ในพระราชบ็ัญญ็ัติน็ ็ี้
**
“สหกรณ์” หมายความว็า็็คณะบ็ุคคลซ็ึ่งร็วมก็ันดำเน็ินก็ิจการเพ็ื่อประโยชน็์ทางเศรษฐก็ิจและส็ังคม็
ของสมาชิ ก สหกรณ์ ผู มี สั ญ ชาติ ไ ทย็โดยช็วยตนเองและช็วยเหล็ือ ซ็ึ่ง ก็ัน และก็ัน ็และได็จดทะเบ็ีย นตาม
พระราชบ็ัญญ็ัติน็ ็ี้
“สมาชิก” หมายความว็า็สมาช็ิกของสหกรณ์็หร็ือสมาช็ิกกล็ุมเกษตรกร
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว็า็ผ็ูซ็ึ่งรัฐมนตร็ีแต็งต็ั้งให็ปฏ็ิบัต็ ิก็ ารตามพระราชบ็ัญญ็ัติน็ ็ี้
“รัฐมนตรี” หมายความว็า็ร็ัฐมนตร็ีผ็ูร็ักษาการตามพระราชบ็ัญญ็ัติน็ ็ี้
มาตรา ๕ ให็ร็ัฐมนตร็ีว็าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ็์รัก็ ษาการตามพระราชบ็ัญญ็ัติน็ ็ี้และให็มี
อานาจแต็งต็ั้งพน็ักงานเจ็าหน็าท็ี่็ ก็ับออกกฎกระทรวงเพ็ื่อปฏ็ิบัต็ ิ็การตามพระราชบ็ัญญ็ัติน็ ็ี้
กฎกระทรวงน็ั้น็เม็ื่อได็ประกาศในราชก็ิจจาน็ุเบกษาแล็วให็ใช็บ็ังค็ับได็
*

ราชกิจจานุเบกษา็เลม็116็ตอนที่็30็ก็หนา็1็วันที่็23็เมษายน็2542
มาตรา็4็ให แก ไขบทนิ ย ามค าว า็“สหกรณ์ ” ็โดยมาตรา็3็แห งพระราชบั ญ ญั ติ ส หกรณ์ ็ (ฉบั บ ที่ ็ 3)็พ.ศ. ็2562
หมายเหตุ็:-็มาตรา็36็แหงพระราชบัญญัติสหกรณ์็(ฉบับที่็3)็พ.ศ.็2562็กาหนดวา็“มาตรา็36็สหกรณ์ที่มีสมาชิกซึ่งมิไดมีสัญชาติไทย
อยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ็ใหสหกรณ์ดาเนินการ็ปรับปรุง็แกไข็ใหเป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์็พ.ศ.็2542็ซึ่ง แกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้็ใหแลวเสรจภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ”
**

~็2็~

หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๖็ ถ็าสหกรณ็์เก็ี่ยวของในก็ิจการใดท็ี่กฎหมายกำหนดให็จดทะเบ็ียนสำหร็ับการได็มา็ การ็
จาหน็าย็การยกขึ้นเป็นขอต็อสู็ หรือการย็ึดหน็วงซึ่งกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย็์หรือทรัพยสิทธ็ิอัน็ เก็ี่ยวก็ับ็
อส็ังหาร็ิมทร็ัพย็์็การจดทะเบ็ียนเช็นว็าน็ั้นให็ได็ร็ับยกเว็นไม็ต็องเส็ียค็าธรรมเน็ียม
มาตรา ๗ หามมิใหผูใดนอกจากสหกรณ็์และสันนิบาตสหกรณ็์แหงประเทศไทย็ ใช็คาว็า็“สหกรณ์”็็
เป็นช็ื่อหร็ือส็วนหน็ึ่งของช็ื่อในทางธ็ุรก็ิจ
*
มาตรา ๘ ทุนกลางของบรรดาสหกรณ์ไมจากัดตามมาตรา็61็(2)็แห งพระราชบัญญัติสหกรณ์็็
พ.ศ.็ ๒๕๑๑็ ให็กรมส็งเสร็ิมสหกรณ็์* จ็ัดการฝากไว็ท็ี่ธนาคารออมส็ิน็ ธนาคารกร็ุงไทย็ จำก็ัด็ (มหาชน)็ หร็ือ
ธนาคารเพ็ื่อการเกษตรและสหกรณ็์การเกษตร็หร็ือฝากไว็ท็ี่สถาบ็ันการเง็ินอ็ื่นใดโดยได็ร็ับความเห็นชอบจาก็
คณะกรรมการพ็ัฒนาการสหกรณ็์แห็งชาต็ิ็ หร็ือลงท็ุนตามระเบ็ียบท็ี่กรมส็งเสร็ิมสหกรณ็์*กาหนด
ดอกผลที่เ กิด ขึ้น จากทุน กลางให กรมส งเสริม สหกรณ์ * มีอานาจจ ายขาดให แก สัน นิบ าตสหกรณ์
แหงประเทศไทย็เพ็ื่อใช็จ็ายในก็ิจการตามท็ี่กาหนดไว็ในมาตรา็๑๑๐

หมวด ๒
การกำกับและส่งเสริมสหกรณ์
ส่วนที่ ๑
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
**

มาตรา ๙ ใหมีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แหงชาติ็ประกอบดวย็รัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ็
ปล็ัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ็์เป็นรองประธานกรรมการ็ ปล็ัดกระทรวงการพ็ัฒนาส็ังคมและความม็ั่นคงของ
มน็ุษย็์็ ปล็ัดกระทรวงพาณ็ิชย็์็ ปล็ัดระทรวงศ็ึกษาธ็ิการ็ปล็ัดกระทรวงอ็ุตสาหกรรม็เลขาธ็ิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ็อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์็ผูอานวยการสานักงบประมาณ็ผูอานวยการ
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง็ผูจัดการใหญธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร็ประธานกรรมการ
ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย็ผูแทนสันนิบาตสหกรณ์แหงประเทศไทยซึ่งเป็นกรรมการดาเนินการ็ประธาน
กรรมการดาเนินการชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศประเภทละหนึ่งคน็ ประธานคณะกรรมการกลางกลุมเกษตรกร
ระดับประเทศหนึ่งคน็เป็นกรรมการโดยตาแหนง็และผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งไมเกินหาคนเป็นกรรมการ
ให็อธ็ิบด็ีกรมสงเสร็ิมสหกรณ็์เป็นกรรมการและเลขาน็ุการ็ ผ็ูอำนวยการส็ันน็ิบาตสหกรณ็์แห็งประเทศไทย็
เป็นผ็ูช็วยเลขาน็ุการ
***
ผ็ูทรงค็ุณว็ุฒิต็ ามวรรคหน็ึ่ง็ ให็คณะกรรมการพ็ัฒนาการสหกรณ็์แห็งชาต็ิซ็ึ่งเป็นกรรมการโดยตำแหน็ง็
ค็ัดเล็ือกผ็ูท็ี่มีค็ วามเช็ี่ยวชาญในดานการบริหารสหกรณ์็การเงิน็การตลาด็การเกษตร็กฎหมาย็หรือดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม็เพื่อเสนอใหรัฐมนตรีแตงตั้ง
*

มาตรา็8็และมาตรา็9็ให็แก็ไขคาว็า็“กระทรวงเกษตรและสหกรณ็์” เป็น็“กรมส็งเสร็ิมสหกรณ็์” และคำว็า็“ปล็ัดกระทรวง็
เกษตรและสหกรณ็์” เป็น็“อธ็ิบด็ีกรมส็งเสร็ิมสหกรณ็์” โดยมาตรา็122็แห็งพระราชกฤษฎ็ีกาแก็ไขบทบ็ัญญ็ัติใ็ห็สอดคล็องก็ับการโอนอำนาจ
หน็าท็ี่ของส็วนราชการให็เป็นไปตามพระราชบ็ัญญ็ัติป็ ร็ับปร็ุงกระทรวง็ทบวง็กรม็พ.ศ.็2545็พ.ศ. 2545
**
มาตรา็9็วรรคหน็ึ่ง็แก็ไขโดยมาตรา็3็แห็งพระราชบ็ัญญ็ัติส็ หกรณ์็ (ฉบ็ับท็ี่็ 2) พ.ศ.็2553
***
มาตรา็9็วรรคสาม็แก็ไขโดยมาตรา็4็แห็งพระราชบ็ัญญ็ัติส็ หกรณ์็ (ฉบ็ับท็ี่็ 3) พ.ศ. 2562
หมายเหต็ุ็ :-็ มาตรา็33็แห็งพระราชบ็ัญญ็ัต ิส็ หกรณ์ ็ (ฉบ็ับท็ี่็ 3)็พ.ศ.็2562็ก าหนดว็า็“มาตรา็33็ใหกรรมการผูทรงคุณ วุฒิใ น
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แหงชาติซึ่งดารงตาแหนงอยูในวันกอนวันทีพ่ ระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ็ปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะมี การ
แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติสหกรณ์็พ.ศ.็2542็ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้็ทั้ งนี้็ตองดาเนินการแตงตั้ง็็็็็็็็็็็็็็
ใหแลวเสรจภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ”
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มาตรา ๑๐ คณะกรรมการพ็ัฒนาการสหกรณ็์แห็งชาต็ิมีอ็ ำนาจหน็าท็ี่็ด็ังต็อไปน็ี้
(๑)็เสนอความเห็นต็อคณะร็ัฐมนตร็ีในเร็ื่องนโยบายและแนวทางในการพ็ัฒนาการสหกรณ์ใหสอดคล็อง
ก็ับภาวะเศรษฐก็ิจและส็ังคมของประเทศ
(๒)็กำหนดนโยบายและแผนพ็ัฒนาการสหกรณ็์็ ให็สอดคล็องก็ับระยะเวลาของแผนพ็ัฒนาเศรษฐก็ิจ
และส็ังคมแห็งชาต็ิ
(๓)็กำหนดแนวทางในการส็งเสร็ิมและสน็ับสนุนการขยายธ็ุรก็ิจและก็ิจการของสหกรณ็์็รวมท็ั้งการ
ร็วมม็ือก็ับภาคเอกชนให็ม็ีส็วนในการพ็ัฒนาการสหกรณ์
(๔)็กำหนดแนวทางในการประสานงานระหว็างส็วนราชการ็ร็ัฐว็ิสาหก็ิจ็หรือภาคเอกชน็เพ็ื่อให็การ็
ส็งเสร็ิมสน็ับสน็ุนก็ิจการของสหกรณ็์
(๕)็พ็ิจารณาแก็ไขป็ัญหาและอ็ุปสรรคตลอดจนข็อข็ัดข็องท็ี่ทาให็นโยบายและแผนการพ็ัฒนาการสหกรณ์็
ไม็อาจบรรล็ุเป็าหมาย
(๖)็พ็ิจารณาเร็ื่องอ็ื่นใดท็ี่เก็ี่ยวก็ับสหกรณ็์ตามท็ี่คณะร็ัฐมนตร็ีมอบหมาย
(๗)็ม็ีอำนาจและหน็าท็ี่ตามท็ี่บั็ญญ็ัติ็ไว็ในพระราชบ็ัญญ็ัติน็ ็ี้
มาตรา ๑๑ ให็กรรมการซ็ึ่งร็ัฐมนตร็ีแต็งต็ั้งอย็ูในตำแหน็งคราวละสองป็ี็
ในกรณ็ีมีก็ ารแต็งต็ั้งกรรมการในระหวางท็ี่กรรมการซ็ึ่งแต็งต็ั้งไว็แล็วย็ังม็ีวาระอย็ูในตำแหน็งไม็ว็าจะเป็น
การแต็งต็ั้งเพ็ิ่มข็ึ้นหร็ือแต็งต็ั้งซ็อม็ ให็ผ็ูได็รับแต็งต็ั้งน็ั้นอย็ูในตำแหน็งเท็าก็ับวาระท็ี่เหล็ืออย็ูของกรรมการซ็ึ่งได็็
แต็งต็ั้งไว็แล็วน็ั้น
มาตรา ๑๒็ นอกจากการพ็นจากตำแหน็งตามวาระตามมาตรา็ ๑๑็กรรมการผ็ูทรงค็ุณว็ุฒิพ็ ็นจาก
ตาแหน็งเม็ื่อ
(๑)็ตาย
(๒)็ลาออก
(๓)็รัฐมนตรีใหออก
(๔)็เป็นบุคคลลมละลาย
(๕)็เป็นคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๖)็ไดรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดใหจาคุก็เวนแตเป็นโทษสาหรับความผิดที่ไดกระทาโดย็
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๑๓็ การประช็ุมคณะกรรมการพ็ัฒนาการสหกรณ็์แห็งชาต็ิ็ ต็องม็ีกรรมการมาประช็ุมไม็น็อย็
กว็าก็ึ่งหน็ึ่งของจำนวนกรรมการท็ั้งหมด็จ็ึงจะเป็นองค็์ประช็ุม
ในการประช็ุมคร็ั้งใดถ็าประธานกรรมการไมมาประช็ุมหร็ือไม็อาจปฏ็ิบัต็ ิห็ น็าท็ี่ได็็ ให็รองประธาน็
กรรมการเป็นประธานในท็ี่ประช็ุม็ ในกรณ็ีท็ี่ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม็มาประช็ุมหร็ือไม็อาจ
ปฏ็ิบัต็ ิห็ น็าท็ี่ได็็ให็กรรมการท็ี่มาประช็ุมเล็ือกกรรมการคนหน็ึ่งเป็นประธานในท็ี่ประช็ุม
การว็ินิจ็ ฉ็ัยช็ี้ขาดของท็ี่ประช็ุมให็ถ็ือเส็ียงข็างมาก็ กรรมการคนหน็ึ่งให็มีเส็ียงหน็ึ่งในการลงคะแนน็
ถ็าคะแนนเส็ียงเท็าก็ัน็ให็ประธานในท็ี่ประช็ุมออกเส็ียงเพ็ิ่มข็ึ้นอ็ีกเส็ียงหน็ึ่งเป็นเส็ียงช็ี้ขาด
ในกรณ็ีท็ี่ประธานออกเส็ียงช็ี้ขาด็ต็องให็ม็ีบัน็ ท็ึกเหต็ุผลท็ั้งสองฝุายไว็ด็วย
*
ใหมีการประชุมคณะกรรมการไมนอยกวาปีละสี่ครั้ง
**
มาตรา ๑๔ ใหคณะกรรมการพ็ัฒนาการสหกรณ็์แห็งชาต็ิแต็งต็ั้งคณะอน็ุกรรมการพัฒนาบุคลากร
สหกรณ์็คณะอนุกรรมการการลงทุน็และอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการอื่นตามความจาเป็นโดยคานึงถึงความ
เชี่ยวชาญในแตละดาน็เพื่อพิจารณาหรื อกระทาการใด็ๆ็ตามที่คณะกรรมการพ็ัฒนาการสหกรณ็์แห็งชาต็ิ
มอบหมาย
*

มาตรา็13็วรรคหา็เพ็ิ่มเต็ิมโดยมาตรา็5็แห็งพระราชบ็ัญญ็ัติส็ หกรณ์็(ฉบ็ับท็ี่็3) พ.ศ. 2562
มาตรา็14็แก็ไขโดยมาตรา็6็แห็งพระราชบ็ัญญ็ัติส็ หกรณ์็ (ฉบ็ับท็ี่็ 3) พ.ศ. 2562

**
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การประช็ุมของคณะอน็ุกรรมการตามวรรคหน็ึ่งให็นำความในมาตรา็๑๓็มาใช็บ็ังค็ับโดยอน็ุโลม
คุณสมบัติและลักษณะตองหาม็วาระการดารงตาแหนง็การพนจากตาแหนง็และการดาเนินงานอื่นของ
คณะอนุกรรมการใหเป็นไปตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แหงชาติกาหนด

ส่วนที่ ๒
นายทะเบียนสหกรณ์
*

มาตรา ๑๕ ให็อธ็ิบด็ีกรมส็งเสร็ิมสหกรณ็์เป็นนายทะเบ็ียนสหกรณ็์็
ใหนายทะเบียนสหกรณ์แตงตั้งขาราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์็็ซึ่งดารงตาแหนงไมต่ากวา
ผ็ูอำนวยการกองหร็ือเท็ียบเท็าเป็นรองนายทะเบ็ียนสหกรณ์มีอ็ านาจหน็าท็ี่ตามท็ี่บัญ
็ ญ็ัติไ็ ว็ในพระราชบ็ัญญ็ัติน็ ็ี้
หร็ือตามท็ี่นายทะเบ็ียนสหกรณ็์มอบหมาย
การแต็งต็ั้งตามวรรคสองใหประกาศในราชก็ิจจาน็ุเบกษา
มาตรา ๑๖ ให็นายทะเบ็ียนสหกรณ็์มี็อำนาจหน็าท็ี่็ด็ังต็อไปน็ี้
(1) รั บ จดทะเบี ย น็ส งเสริ ม ็ช วยเหลื อ ็แนะน า็และก ากั บ ดู แลสหกรณ์ ใ ห เป็ น ไปตามบทแห ง
พระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น
**
(๒)็กาหนดระบบบั ญชี ็ ตลอดจนสมุดและแบบรายงานต างๆ็ที่ ส หกรณ์ต องยื่ นตอนายทะเบีย น
สหกรณ์็รวมทั้งแบบพิมพ์อื่นๆ็ที่ตองใชในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
็็็็**(๓)็แตงตั้งผูสอบบัญชีตามมาตรา็80็ผูตรวจการสหกรณ์็และผูชาระบัญชี
็็็็**(๔)็ออกคาสั่งใหมีการตรวจสอบหรือไตสวนเกี่ยวกับการจัดตั้งการดาเนินงานหรือฐานะการเงินของ
สหกรณ์็หรือใหจัดทาแผนปรับปรุงการดาเนินงานของสหกรณ์
(๕)็สั่งใหระงับการดาเนินงานทั้งหมดหรือบางสวนของสหกรณ์็หรือใหเลิกสหกรณ์็ถาเหนวาสหกรณ์
กระทาการ็หรืองดเวนกระทาการอันอาจจะกอใหเกิดความเสียหายแกสหกรณ์หรือสมาชิก
(๖)็ถอนชื่อสหกรณ์ออกจากทะเบียนสหกรณ์
(๗)็จัดทารายงานประจาปีแยกตามประเภทสหกรณ์เสนอตอคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แหงชาติ
(๘)็ออกระเบียบ็หรือคาสั่ง็เพื่อใหมีการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้และเพื่อประโยชน์ในการ็
ดาเนินกิจการของสหกรณ์
(๙)็กระทาการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้กาหนดใหเป็นอานาจหนาที่ของนายทะเบียนสหกรณ์ หรือ
ตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
บรรดาอานาจของนายทะเบียนสหกรณ์ในการสั่ง็การอนุญาต็การอนุมัติหรือการดาเนินการอื่นใดตาม็
พระราชบัญญัตินี้็นายทะเบียนสหกรณ์อาจมอบอานาจใหรองนายทะเบียนสหกรณ์ ็ผูตรวจการสหกรณ์็หรือ
พนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายใหปฏิบัติการแทนได
การมอบอำนาจตามวรรคสองให็ประกาศในราชก็ิจจาน็ุเบกษา

ส่วนที่ ๓
การกากับดูแลสหกรณ์
มาตรา็15็ให็แก็ไขคำว็า็“ปล็ัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ็์” เป็น็“อธ็ิบด็ีกรมส็งเสร็ิมสหกรณ็์” และคำว็า็“กระทรวงเกษตร็
และสหกรณ็์” เป็น็“กรมส็งเสร็ิมสหกรณ็์” โดยมาตรา็122็แห็งพระราชกฤษฎ็ีกาแก็ไขบทบ็ัญญ็ัติใ็ ห็สอดคล็องก็ับการโอนอำนาจหน็าท็ี่ของ็
ส็วนราชการให็เป็นไปตามพระราชบ็ัญญ็ัติป็ ร็ับปร็ุงกระทรวง็ทบวง็กรม็พ.ศ. 2545็พ.ศ. 2545 คร็ั้งส็ุดท็าย็แก็ไขโดยมาตรา็4็แห็ง
พระราชบัญญัติสหกรณ์็(ฉบับที่็2) พ.ศ. 2553
**
มาตรา็16็(2)็(3)็และ็(4)็แกไขโดยมาตรา็7็แหงพระราชบัญญัติสหกรณ์็(ฉบับที่็3) พ.ศ. 2562
*

~็5็~
*

มาตรา ๑๗็ นายทะเบ็ียนสหกรณ็์็รองนายทะเบ็ียนสหกรณ็์็ผูตรวจการสหกรณ็์็ผูสอบบ็ัญช็ี็หร็ือ
พนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย็มีอานาจออกคาสั่งเป็นหนังสือใหคณะกรรมการดาเนินการ็
สหกรณ์็ ผ็ูตรวจสอบก็ิจการ็็ผ็ูจ็ัดการ็็เจ็าหน็าท็ี่็สมาช็ิกของสหกรณ็์็หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับสหกรณ์มาช็ี้แจง
ข็อเท็จจร็ิงเก็ี่ยวก็ับก็ิจการของสหกรณ็์็หร็ือให็สงเอกสารเก็ี่ยวก็ับการดำเน็ินงาน็หร็ือรายงานการประช็ุมของ
สหกรณ็์ได็
มาตรา ๑๘็ เพ็ื่อปฏ็ิบัต็ ิก็ ารตามพระราชบ็ัญญัตินี้็ใหนายทะเบ็ียนสหกรณ็์็ รองนายทะเบ็ียนสหกรณ็์็็
ผ็ูตรวจการสหกรณ็์็ผ็ูสอบบ็ัญช็ี็ หร็ือพน็ักงานเจ็าหน็าท็ี่ซ็ึ่งนายทะเบ็ียนสหกรณ็์มอบหมาย ม็ีอานาจเข็าไปตรวจสอบ
ในสาน็ักงานของสหกรณ์ในระหวางเวลาทางานของสหกรณ์ได็็และใหผูซึ่งเกี่ยวของอานวยความสะดวกหรือช็วยเหลือ
หรือใหคาชี้แจงแกผูปฏิบัติการตามสมควร
ให็ผ็ูปฏ็ิบัต็ ิ็การตามวรรคหน็ึ่ง็แสดงบ็ัตรประจำต็ัวต็อผ็ูซ็ึ่งเก็ี่ยวข็อง็
บ็ัตรประจำต็ัวตามวรรคสอง็ให็เป็นไปตามแบบท็ี่รัฐ็ มนตร็ีกำหนด
มาตรา ๑๙็ ให็ผ็ูตรวจการสหกรณ็์มีอ็ ำนาจหน็าท็ี่ตรวจสอบก็ิจการและฐานะการเง็ินของสหกรณ์ตามท็ี่
นายทะเบ็ียนสหกรณ็์กาหนด็เม็ื่อตรวจสอบแล็วให็เสนอรายงานการตรวจสอบต็อนายทะเบ็ียนสหกรณ์
มาตรา ๒๐็ ถาที่ประชุมใหญหรือที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ลงมติอันเป็นการฝุาฝืน
กฎหมาย็ขอบังคับ็ระเบียบของสหกรณ์็ระเบียบหรือคาสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์็ใหนายทะเบียนสหกรณ์็
หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์มีอานาจสั่งยับยั้งหรือเพิกถอนมตินั้นได
**

มาตรา ๒๑็ ในกรณีที่คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์็กรรมการ็ผูจัดการ็เจาหนาที่ของสหกรณ์็
หรือบุคคลที่เกี่ยวของ็ทาใหสหกรณ์เสียหาย็ถาสหกรณ์ไมรองทุกข์หรือฟูองคดี็ใหนายทะเบียนสหกรณ์หรือ็็็็็็
รองนายทะเบียนสหกรณ์รองทุกข์หรือฟูองคดีแทนสหกรณ์ได็โดยสงเรื่องใหพนักงานอัยการพิจารณารับวาตาง
ใหสหกรณ์็และใหสหกรณ์เป็นผูออกคาใชจายที่เกี่ยวกับการรองทุกข์็ฟูองคดีหรือการวาตางแกนายทะเบียนสหกรณ์็
รองนายทะเบียนสหกรณ์็หรือพนักงานอัยการ็แลวแตกรณี
**

มาตรา ๒๒็ ในกรณ็ีท็ี่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์กระทำการหร็ืองดเว็นกระท าการในการ็
ปฏ็ิบัต็ ิห็ น็าท็ี่ของตนอันอาจทำให็เส็ื่อมเส็ียผลประโยชน็์ของสหกรณ็์หร็ือสมาช็ิก็หร็ือสหกรณ็์มีข็ ็อบกพร็องเก็ี่ยวก็ับ็
การเงิน็การบัญชี็หรือกิจการหรือฐานะการเงิน็ตามรายงานการสอบบัญชีหรือตามรายงานการตรวจสอบ็
ใหนายทะเบ็ียนสหกรณ็์มีอ็ ำนาจออกคาส็ั่งเป็นหน็ังส็ือให็ปฏ็ิบัต็ ิก็ าร็ด็ังต็อไปน็ี้
(๑) ให็คณะกรรมการดาเน็ินการสหกรณ็์แก็ไขข็อบกพร็องตามว็ิธีก็ ารและระยะเวลาท็ี่นายทะเบ็ียน็
สหกรณ็์กาหนด
(๒) ให็คณะกรรมการดำเน็ินการสหกรณ็์ระง็ับการปฏ็ิบัต็ ิท็ ็ี่เป็นเหต็ุให็เก็ิดข็อบกพร็องหร็ืออาจทาให
เส็ื่อมเส็ียผลประโยชน็์ของสหกรณ็์หร็ือสมาช็ิก
(๓) ให็คณะกรรมการดำเน็ินการสหกรณ็์หย็ุดปฏ็ิบัต็ ิห็ น็าท็ี่เป็นการช็ั่วคราว็จนกว าจะมีการแกไข
ขอบกพรองนั้นใหแลวเสรจ
(๔) ให็คณะกรรมการดาเน็ินการสหกรณ็์พ็นจากตำแหน็งท็ั้งคณะ็หร็ือให็กรรมการซ็ึ่งเก็ี่ยวข็องก็ับ็
การน็ั้นพ็นจากตำแหน็งกรรมการ
มาตรา ๒๓็สหกรณ์ใดจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นยังไมเกินสามปีหรือมีผลการดาเนินงานขาดทุนติดตอกัน็
เกินสองปี็็เมื่อสหกรณ์รองขอ็หรือนายทะเบียนสหกรณ์หรือคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แหงชาติเหนวา
จาเป็นตองแกไข็นายทะเบียนสหกรณ์จะสั่งใหผูตรวจการสหกรณ์หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์
มอบหมายเขาชวยเหลือดาเนินกิจการของสหกรณ์นั้นทั้งหมดหรือบางสวนกได
*
**

มาตรา็17็แกไขโดยมาตรา็8็แหงพระราชบัญญัติสหกรณ์็(ฉบับที่็3) พ.ศ. 2562
มาตรา็21็และมาตรา็22็แกไขโดยมาตรา็9็แหงพระราชบัญญัติสหกรณ์็(ฉบับที่็3) พ.ศ. 2562
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การชวยเหลือดาเนินกิจการของสหกรณ์ใหเป็นไปตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนดโดยความเหนชอบ
ของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แหงชาติ
*

มาตรา 23/1 ในกรณีที่นายทะเบียนสหกรณ์มีคาสั่งตามมาตรา็22็(3)็ใหนายทะเบียนสหกรณ์
สั่งใหผูตรวจการสหกรณ์หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายดาเนินการแทนคณะกรรมการ
ดาเนิ นการสหกรณ์เพื่อแกไขขอบกพรองให แลวเสรจตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์
กาหนด็และดาเนินกิจการแทนสหกรณ์นั้น็โดยใหถือวาผูไดรับมอบหมายดังกลาวเป็นผูแทนสหกรณ์ในกิจการ
อันเกี่ยวกับบุคคลภายนอกจนกวาจะแกไขขอบกพรองนั้นใหแลวเสรจโดยใหดาเนินการไดเทาที่จาเป็น
มาตรา ๒๔ ในกรณ็ีท็ี่นายทะเบ็ียนสหกรณ็์ส็ั่งให็คณะกรรมการดำเน็ินการสหกรณ็์พนจากตาแหน็ง็
ท็ั้งคณะ็ ให็นายทะเบ็ียนสหกรณ็์ต็ั้งคณะกรรมการช็ั่วคราว็ ม็ีอานาจหน็าท็ี่และสิทธ็ิเช็นเด็ียวก็ับคณะกรรมการ็
ดำเน็ินการสหกรณ็์็และให็อย็ูในตำแหน็งไม็เก็ินหน็ึ่งร็อยแปดส็ิบว็ันน็ับแต็ว็ันท็ี่แต็งต็ั้ง
ก็อนท็ี่จะพ็นจากตำแหน็งให็คณะกรรมการช็ั่วคราวจ็ัดให็ม็ีการประช็ุมใหญ็เพ็ื่อเล็ือกต็ั้งกรรมการข็ึ้นใหม็
ท็ั้งคณะตามว็ิธีก็ ารท็ี่กำหนดในข็อบ็ังค็ับ
มาตรา ๒๕ ในกรณีที่นายทะเบียนสหกรณ์สั่งใหกรรมการบางคนพนจากตาแหนง็ใหคณะกรรมการ็
สวนที่เหลือเรียกประชุมใหญเลือกตั้งผูเป็นกรรมการแทนภายในเวลาสามสิบวันนับแตวันที่กรรมการพนจาก็
ตาแหนง็ถามิไดเลือกตั้งหรือเลือกตั้งผูเป็นกรรมการไมไดตามกาหนดเวลาใหนายทะเบียนสหกรณ์ตั้งสมาชิกเป็น
กรรมการแทน็ในการนี้ใหผูซึ่งไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งนั้นอยูในตาแหนงกรรมการเทากับวาระที่เหลืออยูของ็็็็็็็็็
ผูซึ่งตนแทน
**

มาตรา ๒๖ (ยกเลิก)

ส่วนที่ ๔
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
***

มาตรา ๒๗ ใหจัดต็ั้งกองทุนพ็ัฒนาสหกรณ์ขึ้นในกรมส็งเสร็ิมสหกรณ็์*เรียกโดยย็อว็า็“กพส.” เพ็ื่อ
เป็นท็ุนส็งเสริมก็ิจการของสหกรณ็์็ประกอบด็วยเง็ินและทร็ัพย็์สิน็ ตามมาตรา็๒๘

็

มาตรา ๒๘ กพส.็ประกอบด็วย
(๑)็เง็ินอ็ุดหน็ุนท็ี่ได็ร็ับจากงบประมาณแผ็นด็ิน
(2)็เงินและทรัพย์สินที่มีผูมอบให
(๓)็เง็ินและทร็ัพย็์สิ็นท็ี่ตกเป็นของ็กพส.
(๔)็เง็ินท็ี่ได็จากการจ็าหน็ายทร็ัพย็์สิน็ ท็ี่ได็ร็ับมาตาม็(๒)็และ็(๓)็
(๕)็ดอกผล็รายได็็หร็ือประโยชน็์อื่น็ ใดของ็กพส.
เงินและทรัพย์สินของ็กพส.็ตามวรรคหนึ่งใหนาสงเขาบัญชี็กพส.็โดยไมตองนาสงคลังเป็นรายไดแผนดิน

มาตรา ๒๙็ การรับเงิน็ การจายเงิน็ การเกบรักษาเงิน็ การจัดหาผลประโยชน์็ การจัดการและการ็
จาหนายทรัพย์สินของ็กพส.็ใหเป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนดโดยความเหนชอบของคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แหงชาติ
มาตรา็23/1็เพิม่ เติมโดยมาตรา็10็แห็งพระราชบ็ัญญ็ัติส็ หกรณ์็ (ฉบ็ับท็ี่็ 3) พ.ศ.2562
มาตรา็26็ยกเลิ ก โดยมาตรา็11็แห็งพระราชบ็ัญญ็ัติส็ หกรณ์็ (ฉบ็ับท็ี่็ 3) พ.ศ.2562
***
มาตรา็27็ ให็แก็ไขคาว็า็ “กระทรวงเกษตรและสหกรณ็์” เป็น็ “กรมส็งเสร็ิมสหกรณ็์” โดยมาตรา็ 122็ แห็งพระราชกฤษฎ็ีกา็
แก็ไขบทบ็ัญญ็ัติใ็ห็สอดคล็องก็ับการโอนอำนาจหน็าท็ี่ของส็วนราชการให็เป็นไปตามพระราชบ็ัญญ็ัติป็ ร็ับปร็ุงกระทรวง็ ทบวง็ กรม็พ.ศ.็ 2545็
พ.ศ. 2545
*

**
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*

มาตรา ๓๐ ให็ม็ีคณะกรรมการบร็ิหาร็ กพส.็ ประกอบด็วย็อธ็ิบด็ีกรมส็งเสร็ิมสหกรณ็์เป็นประธาน็
กรรมการ็อธิบดีกรมตรวจบ็ัญช็ีสหกรณ์ ็ อธ็ิบ ด็ีกรมประมง็อธ็ิบด็ีกรมปศ็ุสัต็ ว็์็ อธ็ิบด็ีกรมส็งเสร็ิมการเกษตร็
ผ็ูแทนกรมบ็ัญช็ีกลาง็ ผ็ูแทนสาน็ักงบประมาณ็ เป็นกรรมการโดยตาแหน็ง็ กรรมการอ็ื่นซ็ึ่งรัฐมนตรีแต็งต็ั้งจาก
ผ็ูแทนของสหกรณ็์ประเภทละหน็ึ่งคน็และผ็ูแทนกล็ุมเกษตรกรหน็ึ่งคน็เป็นกรรมการ
ให็รองอธ็ิบด็ีกรมส็งเสร็ิมสหกรณ็์ซ็ึ่งอธ็ิบด็ีกรมส็งเสร็ิมสหกรณ็์มอบหมายเป็นกรรมการและเลขาน็ุการ
การเลือกผูแทนของสหกรณ็์และผูแทนกลุมเกษตรกรเพ็ื่อให็ร็ัฐมนตรีแต็งต็ั้งตามวรรคหน็ึ่ง็ให็เป็นไปตาม
หล็ักเกณฑ็์ท็ี่คณะกรรมการพ็ัฒนาการสหกรณ็์แห็งชาต็ิก็าหนด
ใหคณะกรรมการบริหาร็กพส.็มีอานาจหนาที่บริหาร็กพส.็ตลอดจนตรวจสอบติดตามและประเมิ น
ผลงานของสหกรณ์ที่ไดรับการส็งเสริมก็ิจการจาก็กพส.็ตามหล็ักเกณฑ็์ทกี่ าหนดในระเบียบกรมสงเสริมสหกรณ์
**
มาตรา ๓๑ ให น าความในมาตรา็๑๑็และมาตรา็๑๒็มาใช บั ง คั บ แก การด ารงต าแหน งของ
กรรมการบริหาร็กพส.็ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูแทนของสหกรณ์และผูแทนกลุมเกษตรกรโดยอนุโลม
มาตรา ๓๒ ใหนาความในมาตรา็๑๓็มาใชบังคับแกการประชุมของคณะกรรมการบริหาร็กพส.็โดยอนุโลม

หมวด ๓
สหกรณ์
ส่วนที่ ๑
การจัดตั้งและการจดทะเบียนสหกรณ์
มาตรา ๓๓ สหกรณ์จะตั้งขึ้นไดโดยการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้็และตองมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สงเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิกโดยวิธีชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ตามหลักการสหกรณ์็และตอง
(๑)็็มีกิจ็ การรวมก็ันตามประเภทของสหกรณ์ที่ขอจดทะเบ็ียน
(๒)็็ม็ีสมาช็ิกเป็นบ็ุคคลธรรมดาและบรรล็ุนิต็ ิภ็ าวะ
(๓)็็มีทุนซึ่งแบงเป็นหุนมีมูลคาเทา็ๆ็กัน็และสมาชิกแตละคนจะตองถือหุนอยางนอยหนึ่งหุน็แตไมเกิน
หน็ึ่งในห็าของห็ุนท็ี่ชาระแล็วท็ั้งหมด
(๔)็็มีสมาช็ิกซึ่งมีค็ุณสมบ็ัติต็ ามทก็ี่กาหนดในข็อบ็ังค็ับภายใต็บทบ็ัญญ็ัติ็มาตรา็๔๓็(๗)
***
วรรคสอง ็(ยกเลิก)
****

มาตรา ๓๓/1็็สหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียนตามมาตรา็33็แบงประเภทได็ดังตอไปนี้
(1)็สหกรณ์การเกษตร
(2)็สหกรณ์ประมง
(3)็สหกรณ์นิคม

มาตรา็30็ให็แก็ไขคาว็า็“ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”็เป็น็“อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ์”็และคาวา็“กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์” เป็น็“กรมสงเสริมสหกรณ์” โดยมาตรา็122็แหงพระราชกฤษฎีกา็แกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอานาจหนาที่ ของ
สวนราชการใหเป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง็ทบวง็กรม็พ.ศ.็2545 พ.ศ.็2545็ครั้ง สุด ทาย็แกไขโดยมาตรา็5็แหง
พระราชบัญญัติสหกรณ์็(ฉบับที่็2)็พ.ศ.็2553
**
มาตรา็31 แกไขโดยมาตรา็6็แหงพระราชบัญญัติส หกรณ์็(ฉบับ ที่ ็2)็พ.ศ.็2553 ็
***
มาตรา็33 วรรคสอง็ยกเลิกโดยมาตรา็12็แหงพระราชบัญญัติสหกรณ์็(ฉบับที่็3)็พ.ศ.็2562็
****
มาตรา็33/1็เพิ่มเติมโดยมาตรา็13็แหงพระราชบัญญัติสหกรณ์็(ฉบับที่็3)็พ.ศ.็2562็
หมายเหต็ุ็ :-็ มาตรา็34็แห็งพระราชบ็ัญญ็ัติส็ หกรณ์็ (ฉบ็ับท็ี่็ 3)็พ.ศ.็2562็กาหนดว็า็“มาตรา็34็ในกรณีที่ขอบังคับของสหกรณ์ใดไม
เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา็33/1็วรรคสอง็แหงพระราชบัญญัติสหกรณ์็พ.ศ.็2542็ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้็ใหสหกรณ์นั้นแกไขขอบังคับของสหกรณ์ใหเป็นไปตามกฎกระทรวงดังกลาวภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงใชบังคับ”
*
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(4)็สหกรณ์รานคา
(5)็สหกรณ์บริการ
(6)็สหกรณ์ออมทรัพย์
(7)็สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
(8)็สหกรณ์อื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ลักษณะของสหกรณ์ที่จ ะรับจดทะเบียน็วัตถุประสงค์็และขอบเขตแห งการดาเนินกิจการที่จะพึง
ดาเนินการไดของสหกรณ์แตละประเภทตามวรรคหนึ่ง็ใหเป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๔ ผูซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกของสหกรณ์ที่จะขอจัดตั้งขึ้น็ตองประชุมกันเพื่อคัดเลือกผูที่ ็
มาประช็ุมให็เป็นคณะผ็ูจ็ัดต็ั้งสหกรณ็์จานวนไม็น็อยกว็าส็ิบคน็เพ็ื่อดาเน็ินการจ็ัดต็ั้งสหกรณ์็ โดยให็คณะผ็ูจ็ัดต็ั้ง็
สหกรณ็์ดาเน็ินการ็ด็ังต็อไปน็ี้
(๑)็็พ็ิจารณาเล็ือกประเภทของสหกรณ็์ท็ี่จะจ็ัดต็ั้งตามท็ี่กาหนดในกฎกระทรวงและพ็ิจารณากาหนด็
ว็ัตถ็ุประสงค็์ของสหกรณ็์ท็ี่จะจ็ัดต็ั้งน็ั้น
(๒)็็กาหนดแผนดาเน็ินการเก็ี่ยวก็ับธ็ุรก็ิจหร็ือก็ิจกรรมของสหกรณ็์ท็ี่จะจ็ัดต็ั้งข็ึ้นตามหล็ักเกณฑ็์และ็
ว็ิธีก็ ารท็ี่นายทะเบ็ียนสหกรณ็์กาหนด
(๓)็็ทาบ็ัญช็ีรายช็ื่อผ็ูซ็ึ่งจะเป็นสมาช็ิกพร็อมด็วยจานวนห็ุนท็ี่แต็ละคนจะถ็ือเม็ื่อจ็ัดต็ั้งสหกรณ็์แล็ว
(๔)็็ดำเน็ินการรางข็อบ็ังคับภายใต็บ็ังค็ับบทบ็ัญญัต็ิมาตรา็๔๓็และเสนอใหที่ประช็ุมผูซึ่งจะเป็นสมาช็ิก
พ็ิจารณากาหนดเป็นข็อบ็ังค็ับของสหกรณ็์ท็ี่จะจ็ัดต็ั้งข็ึ้น
มาตรา ๓๕ การขอจดทะเบ็ียนสหกรณ็์็ ให็คณะผ็ูจ็ัดต็ั้งสหกรณ็์ลงลายม็ือช็ื่อในคาขอจดทะเบ็ียนตาม็
แบบท็ี่นายทะเบ็ียนสหกรณ็์กาหนด็ย็ื่นต็อนายทะเบ็ียนสหกรณ็์พร็อมเอกสาร็ด็ังต็อไปน็ี้
(๑)็ สาเนารายงานการประช็ุมตามมาตรา็๓๔็จานวนสองช็ุด
(๒)็ แผนดาเน็ินการตามมาตรา็๓๔็(๒)็จานวนสองช็ุด
(๓)็ บัญชีรายชื่อผูซึ่งจะเป็นสมาชิกพรอมลายมือชื่อและจานวนหุนที่แตละคนจะถือเมื่อจัดตั้งสหกรณ์แลว
จานวนสองช็ุด
(๔)็็ข็อบ็ังค็ับตามมาตรา็๓๔็(๔)็จานวนส็ี่ชุด็
มาตรา ๓๖ นายทะเบี ยนสหกรณ์็รองนายทะเบียนสหกรณ์็หรื อพนักงานเจาหน าที่็ซึ่งนายทะเบียน
สหกรณ์ มอบหมาย็ม็ีอานาจออกคาส็ั่งเป็นหน็ังส็ือให็บ็ุคคลใด็ๆ็ ซ็ึ่งเก็ี่ยวข็องมาช็ี้แจงข็อเท็จจร็ิง็หร็ือให็ส็ง
เอกสารมาเพ็ื่อประกอบการพ็ิจารณาเก็ี่ยวก็ับการร็ับจดทะเบ็ียนสหกรณ็์ได็
ในการพ็ิจ ารณารายการท็ี่เก็ี่ย วก็ับค าขอ็ หร็ือรายการในข็อบ็ังค็ับของสหกรณ็์ท ็ี่จะจ็ัด ต็ั้งข็ึ้น ็ ถ็า
นายทะเบียนสหกรณ์เหนวารายการดังกลาวไมถูกตอง็หรือยังมิไดดาเนินการตามมาตรา็๓๔็นายทะเบียนสหกรณ์็
ม็ีอานาจส็ั่งให็คณะผ็ูจ็ัดต็ั้งสหกรณ็์แก็ไขหรือดาเน็ินการให็ถ็ูกต็องได็
มาตรา ๓๗็ เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์พิจารณาแลวเหนวา็สหกรณ์ตามที่ขอจดทะเบียนมีวัตถุประสงค์็
ตามมาตรา็๓๓็คาขอจดทะเบียนมีเอกสารครบถวนถูกตองตามมาตรา็๓๕็และการจดตั้งสหกรณ์ตามที่ขอจดทะเบียน
จะไมเสียหายแกระบบสหกรณ์ใหนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนและออกใบสาคัญรับจดทะเบียนใหแกสหกรณ์นั้น
ใหสหกรณ์ที่ไดจดทะเบียนแลวมีฐานะเป็นนิติบุคคล
มาตรา ๓๘็ ในกรณีที่นายทะเบียนสหกรณ์มีคาสั่งไมรับจดทะเบียน็ใหแจงคาสั่งพรอมดวยเหตุผล
เป็นหนังสือไปยังคณะผูจัดตั้งสหกรณ์โดยไมชักชา
*
วรรคสอง (ยกเลิก)
*
วรรคสาม (ยกเลิก)
*

มาตรา็38็วรรคสอง็และวรรคสาม็ยกเลิกโดยมาตรา็14็แหงพระราชบัญญัติสหกรณ์็(ฉบับที่็3)็พ.ศ. 2562
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มาตรา ๓9 เม็ื่อนายทะเบ็ียนสหกรณ็์รั บจดทะเบ็ียนสหกรณ็์แล็ว็ให็คณะผ็ูจ็ัดต็ั้งสหกรณ็์มีอ็ านาจ
หนาที่และสิทธิเชนเดียวกับคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์นั้นจนกวาจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ตามมาตรา็40
ใหผูซึ่งมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อผูจะเป็นสมาชิกตามมาตรา็๓๔็(๓)็เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแตวันที่นายทะเบียน
สหกรณ์รับจดทะเบียนสหกรณ์และไดชาระคาหุนตามจานวนที่จะถือครบถวนแลว
ในกรณีที่มีผูขอเขาเป็นสมาชิกสหกรณ์ภายหลังวันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนสหกรณ์็ใหถือวา
เป็นสมาชิกเมื่อไดชาระคาหุนตามจานวนที่จะถือครบถวนแลว
มาตรา ๔๐ ให็คณะผ็ูจ็ัดต็ั้งสหกรณ็์นัด็ สมาช็ิกมาประช็ุมก็ันเป็นการประช็ุมใหญสามัญคร็ั้งแรกภายใน็
เก็าส็ิบว็ันน็ับแต็ว็ันท็ี่จดทะเบ็ียนสหกรณ็์็ เพ็ื่อต็ั้งคณะกรรมการดาเน็ินการสหกรณ็์และมอบหมายการท็ั้งปวง็
ให็แก็คณะกรรมการดาเน็ินการสหกรณ็์
*

มาตรา ๔๑ สหกรณ์ตามมาตรา็33/1็อาจรับสมาชิกสมทบได
สมาชิกสมทบตองเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งบรรลุนิติภาวะ็เวนแตสหกรณ์ตามมาตรา็33/1็(4)็(6)็หรือ็(7)็
ที่ตั้งอยูในสถานศึกษาอาจรับผูศึกษาในสถานศึกษานั้นซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะเป็นสมาชิกสมทบได
สมาชิกสมทบตองมีความสัมพันธ์กับสหกรณ์หรือสมาชิกสหกรณ์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนสหกรณ์
ประกาศกาหนด
คุณสมบัติอื่น็วิธีรับสมัคร็และการขาดจากสมาชิกภาพ็ตลอดจนสิทธิและหน าที่ของสมาชิกสมทบ็
ใหเป็นไปตามที่กาหนดไวในขอบังคับโดยความเหนชอบของนายทะเบียนสหกรณ์
หามมิใหสหกรณ์ใหสิทธิแกสมาชิกสมทบในการนับชื่อของสมาชิกสมทบเขาเป็นองค์ประชุมในการ
ประชุมใหญ็การออกเสียงในเรื่องใด็ๆ็การเป็นกรรมการดาเนินการ็หรือกูยืมเงินเกินกวาเงินฝาก็และทุนเรือนหุน
ของตนเองจากสหกรณ์็
มาตรา ๔๒ ในการชาระคาหุน็สมาชิกจะนาคาหุนหักกลบลบหนี้กับสหกรณ์ไมไดและสมาชิกมีความรับผิด
เพ็ียงไม็เก็ินจานวนเง็ินค็าห็ุนท็ี่ยัง็ ส็งใช็ไม็ครบม็ูลค็าห็ุนท็ี่ตนถ็ือ
**
ในระหว็างที่สมาช็ิกภาพของสมาช็ิกย็ังไมสิ้นสุดลง็หามมิใหเจาหนี้ของสมาชิกใชสิทธิเรียกรองหรือ
อายั ดคาหุนของสมาชิกผูนั้ น็และเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุ ดลง็สหกรณ์มีสิทธินาเงินตามมูลคาหุนที่
สมาชิกมีอยู มาหั กกลบลบหนี้ ที่ส มาชิกผู กพันตองช าระหนี้แกสหกรณ์ได็และให สหกรณ์มีฐ านะเป็นเจาหนี้
บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินคาหุนนั้น
***

มาตรา ๔๒/๑ เม็ื่อสมาช็ิกได็ทำความย็ินยอมเป็นหน็ังส็ือไว็ก็ับสหกรณ็์็ ให็ผ็ูบ็ังค็ับบ็ัญชาในหน็วยงาน็
ของร็ัฐ็ หร็ือนายจ็างในสถานประกอบการ็หร็ือหน็วยงานอ็ื่นใดท็ี่สมาช็ิกปฏ็ิบัต็ ิห็ น็าท็ี่อย็ูห็ักเง็ินเด็ือนหร็ือค็าจ็าง็
หรือเงินอื่นใดที่ถึงกาหนดจายแกสมาชิกนั้น็เพื่อชาระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นที่มีตอสหกรณ์็ใหแกสหกรณ์ตามจานวน
ที่สหกรณ์แจงไป็จนกวาหนี้หรือภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้นไปใหหนวยงานนั้นหักเงินดังกลาวและสงเงินที่หักไวนั้น
ใหแกสหกรณ์โดยพลัน
การแสดงเจตนายินยอมตามวรรคหนึ่ง็มิอาจจะถอนคืนได็เวนแตสหกรณ์ใหความยินยอม
การหักเงินตามวรรคหนึ่ง็ตองหักใหสหกรณ์เป็นลาดับแรก็ถัดจากหนี้ภาษีอากรและการหักเงินเขากองทุน
ที่สมาชิกตองถูกหักตามกฎหมายวาดวยกองทุนบาเหนจบานาญขาราชการ็กฎหมายวาดวยกองทุนสารองเลี้ยงชีพ็
กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน็และกฎหมายวาดวยการประกันสังคม
*

มาตรา็41็แกไขโดยมาตรา็15็แหงพระราชบัญญัติสหกรณ์็(ฉบับที่็3)็พ.ศ.็2562็็
มาตรา็42็วรรคสอง็แกไขโดยมาตรา็7็แหงพระราชบัญญัติสหกรณ์็(ฉบับที่็2)็พ.ศ.็2553
***
มาตรา็42/1็เพิ่มเติมโดยมาตรา็8็แหงพระราชบัญญัติสหกรณ์็(ฉบับที่็2็)็พ.ศ.็2553็
หมายเหต็ุ็ :-็ มาตรา็35็แหงพระราชบัญญัติสหกรณ์็(ฉบับที่็3)็พ.ศ.็2562็กาหนดวา็“มาตรา็35็ใหสหกรณ์แกไขขอบังคับของสหกรณ์
ที่เกี่ยวกับสมาชิกสมทบใหเป็นไปตามมาตรา็41็แหงพระราชบัญญัติสหกรณ์็พ.ศ.็2542็ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้็ใหแลวเสรจ
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ”
**
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*

มาตรา 42/2็ สมาชิกอาจทาหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป็นผูรับโอนประโยชน์ในเงินคาหุน
เงินฝาก็หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์เมื่อถึงแกความตาย็โดยมอบไวแกสหกรณ์เป็นหลักฐาน

ส่วนที่ ๒
ข้อบังคับและการแก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๔๓ ข็อบ็ังค็ับของสหกรณ็์อย็างน็อยต็องม็ีรายการ็ด็ังต็อไปน็ี้
(๑)็็ช็ื่อสหกรณ็์็ซ็ึ่งต็องม็ีคำว็า็“จำกัด” อย็ูท็ายช็ื่อ
(๒)็็ประเภทของสหกรณ็์
(๓)็็ว็ัตถ็ุประสงค์
(๔)็็ท็ี่ต็ั้งสำน็ักงานใหญและท็ี่ต็ั้งสาน็ักงานสาขา
(๕)็็ทุนซึ่งแบงเป็นหุน็มูลคาของหุน็การชาระคาหุนดวยเงินหรือทรัพย์สินอื่น็การขายและการโอนหุน็
ตลอดจนการจายคืนคาหุน
(๖)็็ข็อกำหนดเก็ี่ยวก็ับการดำเน็ินงาน็การบ็ัญช็ี็และการเง็ินของสหกรณ์
(๗)็็ค็ุณสมบ็ัติข็ องสมาช็ิก็ว็ิธีร็ ับ็ สมาช็ิก็การขาดจากสมาช็ิกภาพ็ตลอดจนส็ิทธ็ิหน็าท็ี่ของสมาช็ิก
(๘)็็ข็อกำหนดเก็ี่ยวก็ับการประช็ุมใหญ็
(๙)็็การเลือกตั้ง็การดารงตาแหนง็การพนจากตาแหนง็และการประชุมของคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
(๑๐)็ การแตงตั้ง็การดารงตาแหนง็การพนจากตาแหนง็การกาหนดอานาจหนาที่ ็และความรับผิดชอบ
ของผูจัดการ
มาตรา ๔๔ การแก็ไขเพ็ิ่มเต็ิมข็อบ็ังค็ับ็จะกระทำได็ก็แต็โดยมต็ิของท็ี่ประช็ุมใหญ็็และต็องนำข็อบ็ังค็ับ็
ที่ไดแกไขเพิ่มเติมไปจดทะเบียนตอนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญลงมติ็เมื่อ
นายทะเบ็ียนสหกรณ็์ได็จดทะเบ็ียนแลวใหมีผลใชบังคับได
ในกรณีที่มีการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับโดยการเปลี่ยนชื่อสหกรณ์็ใหสหกรณ์คืนใบสาคัญรับจดทะเบียน
และใหนายทะเบียนสหกรณ์ออกใบสาคัญรับจดทะเบียนการเปลี่ยนชื่อใหแกสหกรณ์ดวย็
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับและการเปลี่ยนชื่อของสหกรณ์นั้น็ยอมไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิหรือความรับผิด
ใด็ๆ็ของสหกรณ็์
ใหนาความในมาตรา็๓๖็มาตรา็๓๗็และมาตรา็๓๘็มาใชบังคับแกการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๔๕ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในขอบังคับ็ใหสหกรณ์ขอคาวินิจฉัยจากนายทะเบียน
สหกรณ์็และใหสหกรณ์ถือปฏิบัติตามคาวินิจฉัยนั้น

ส่วนที่ ๓
การดำเนินงานของสหกรณ์
มาตรา ๔๖ เพ็ื่อปฏ็ิบัต็ ิใ็ห็เป็นไปตามว็ัตถ็ุประสงค์็ ให็สหกรณ็์มีอ็ ำนาจกระทำการ็ด็ังต็อไปน็ี้ได็
(๑)็็ดำเน็ินธ็ุรก็ิจ็การผล็ิต็การค็า็การบร็ิการ็และอ็ุตสาหกรรมเพ็ื่อประโยชน็์ของสมาช็ิก
(๒)็็ให็สว็ัสด็ิการหร็ือการสงเคราะห็์ตามสมควรแก็สมาช็ิกและครอบคร็ัว
(๓)็็ให็ความช็วยเหล็ือทางว็ิชาการแก็สมาช็ิก
(๔)็็ขอหร็ือร็ับความช็วยเหล็ือทางว็ิชาการจากทางราชการ็หน็วยงานของต็างประเทศหร็ือบ็ุคคลอ็ื่นใด
*

มาตรา็42/2็เพิ่ม เติม โดยมาตรา็8 แหงพระราชบัญญัติส หกรณ์็(ฉบับ ที่ ็ 2) พ.ศ.็2553
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*

(5) ร็ับฝากเง็ินประเภทออมทร็ัพย์หรือประเภทประจาจากสมาชิกหรือสหกรณ็์อื่น็หร็ือสมาคมฌาปนก็ิจ
สงเคราะห็์ซ็ึ่งม็ีสมาช็ิกของสมาคมน็ั้นไม็น็อยกว็าก็ึ่งหน็ึ่งเป็นสมาช็ิกของสหกรณ็์ผ็ูร็ับฝากเง็ิน็ หรือนิติบุคคลซึ่งมี
บุคลากรหรือลูกจางไมนอยกวากึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้นเป็นสมาชิกของสหกรณ์ผูรับฝากเงิน็ท็ั้งน็ี้็ ตามระเบ็ียบ็
ของสหกรณ็์ท็ี่ได็ร็ับความเห็นชอบจากนายทะเบ็ียนสหกรณ็์
(๖)็็ใหกู็ใหสินเชื่อ็ใหยืม็ใหเชา็ใหเชาซื้อ็โอน็รับจานองหรือรับจานา็ซึ่งทรัพย์สินแกสมาชิกหรือของสมาชิก
(๗)็็จ็ัดให็ได็มา็ซ็ื้อ็ ถ็ือกรรมสิทธ็ิ์หร็ือทร็ัพยส็ิทธ็ิครอบครอง็ ก็ู็ย็ืม็เช็า็ เช็าซ็ื้อ็ ร็ับโอนส็ิทธ็ิการเช็า็
หร็ือส็ิทธ็ิการเช็าซ็ื้อ็จำนองหร็ือจำนำ็ขายหร็ือจำหน็ายด็วยว็ิธีอ็ ็ื่นใดซ็ึ่งทร็ัพย็์สิน็
(๘)็็ให็สหกรณ็์อ็ื่นก็ูย็ืมเง็ินได็ตามระเบ็ียบของสหกรณ็์ท็ี่ได็ร็ับความเห็นชอบจากนายทะเบ็ียนสหกรณ็์
(๙)็็ดำเน็ินก็ิจการอย็างอ็ื่นบรรดาท็ี่เก็ี่ยวก็ับ็หร็ือเน็ื่องในการจ็ัดให็สำเร็จตามว็ัตถ็ุประสงค็์ของสหกรณ์
มาตรา ๔๗ การก็ูย็ืมเง็ินหร็ือการค้าประก็ันของสหกรณ์็ จะต็องจำก็ัดอย็ูภายในวงเง็ินท็ี่นายทะเบ็ียน็
สหกรณ็์เห็นชอบ
มาตรา ๔๘ ให็สหกรณ็์ดำรงส็ินทร็ัพย็์สภาพคล็องตามหล็ักเกณฑ็์และว็ิธีก็ ารท็ี่กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๙ การรับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินจากทางราชการ็หนวยงานของตางประเทศหรือบุคคลอื่นใด็
ถาการใหเงิน อุดหนุนหรือทรัพย์สิ นนั้นกาหนดไวเพื่อการใดใหใชเพื่อการนั้น็แตถามิไดกาหนดไว ใหจัดสรรเงิน
อ็ุดหน็ุนหร็ือทร็ัพย็์สิน็ น็ั้นเป็นทุนสำรองของสหกรณ็์
มาตรา ๕๐ ให็สหกรณ็์มีคณะกรรมการดำเน็ินการสหกรณ็์็ ประกอบด็วย็ ประธานกรรมการหน็ึ่งคน็
และกรรมการอ็ื่นอ็ีกไม็เก็ินส็ิบส็ี่คนซ็ึ่งท็ี่ประช็ุมใหญ็เล็ือกต็ั้งจากสมาช็ิก
คณะกรรมการดำเน็ินการสหกรณ์็ มีวาระอย็ูในตำแหน็งคราวละสองป็ีน็ับแต็ว็ันเลือกตั้ง็ในวาระเริ่มแรก
เม็ื่อครบหน็ึ่งป็ีนับ็ แต็ว็ันเล็ือกต็ั้ง็ให็กรรมการดำเน็ินการสหกรณ็์ออกจากตำแหน็งเป็นจำนวนหน็ึ่งในสองของ
กรรมการดำเน็ินการสหกรณ์ทั้งหมดโดยว็ิธีจ็ ับ็ สลาก็และให็ถ็ือว็าเป็นการพ็นจากตำแหน็งตามวาระ
กรรมการดาเนินการสหกรณ์็ซึ่งพนจากตาแหนงอาจไดรับเลือกตั้งอีกได็แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน
ในกรณ็ีท็ี่มีก็ ารเล็ือกต็ั้งกรรมการดำเน็ินการสหกรณ็์แทนตำแหน็งท็ี่ว็าง็ให็กรรมการดำเน็ินการสหกรณ์็
ท็ี่ได็ร็ับเล็ือกต็ั้งอย็ูในตำแหน็งเท็าก็ับวาระท็ี่เหล็ืออย็ูของผ็ูท็ี่ตนแทน
มาตรา ๕๑ ให็คณะกรรมการดำเน็ินการสหกรณ็์เป็นผ็ูดำเน็ินก็ิจการและเป็นผ็ูแทนสหกรณ็์ในก็ิจการ็
อ็ันเก็ี่ยวก็ับบ็ุคคลภายนอก็เพ็ื่อการน็ี้คณะกรรมการดำเน็ินการสหกรณ์จะมอบหมายให็กรรมการคนหน็ึ่งหร็ือ
หลายคนหรือผูจัดการทาการแทนกได
**

มาตรา ๕๑/1 ในการดาเนินกิจการของสหกรณ์็คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์็กรรมการหรือ
ผูจัดการตองปฏิบัติหนาที่ใหเป็นไปตามกฎหมาย็วัตถุประสงค์็ ขอบเขตแหงการดาเนินกิจการที่จะพึงดาเนินการ
ไดของสหกรณ์็ขอบังคับของสหกรณ์็และมติที่ประชุมใหญ็ทั้งนี้็ดวยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก
**

มาตรา 51/2็คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์็กรรมการ็หรือผูจัดการตองรับผิ ดรวมกันในความ
เสียหายตอสหกรณ์ในกรณีดังตอไปนี้
(1)็ แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
(2)็ ไมปฏิบัติหนาที่ตามคาสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์
(3)็ ดาเนินกิจการนอกขอบวัตถุประสงค์หรือขอบเขตแหงการดาเนินกิจการที่จะพึงดาเนินการไดของสหกรณ์
* มาตรา็46 (5) แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา็9 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ์็(ฉบับที่็2)็พ.ศ.็2553็ครั้งสุดทายแกไขโดยมาตรา็16็
แหงพระราชบัญญัติสหกรณ์็(ฉบับที่็3)็พ.ศ.็2562
** มาตรา็51/1็และมาตรา็51/2็เพิ่มเติมโดยมาตรา็17็แหงพระราชบัญญัติสหกรณ์็(ฉบับที่็3) พ.ศ.็2562 ็
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เจาหนาที่ของสหกรณ์ผูใดมีสวนรวมในการกระทาของคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์็กรรมการหรือ
ผู จั ด การ็อั น เป็ น เหตุ ใ ห เกิ ด ความเสี ย หายแก สหกรณ์ ็ เจ าหน าที่ ข องสหกรณ์ ผู นั้ น ต องรั บ ผิ ด ร วมกั น กั บ
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์็ กรรมการ็หรือผูจัดการ็ในความเสียหายตอสหกรณ์
*

มาตรา 51/3็คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์็กรรมการ็หรือผู จัดการไมตองรับผิดตามมาตรา็
51/2็ในกรณีดังตอไปนี้
(1)็ พิสูจน์ไดวาตนมิไดรวมกระทาการอันเป็นเหตุใหเกิดความเสียหายตอสหกรณ์
(2)็็ ไดคัดคานในที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์โดยปรากฏในรายงานการประชุมหรือไดทา
คาคัดคานเป็นหนังสือยื่นตอประธานที่ประชุมภายในสามวันนับแตสิ้นสุดการประชุม
มาตรา 52็หามมิใหบุคคลซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้เป็นหรือทาหนาที่กรรมการหรือผูจัดการ
(1) เคยได็รับโทษจำคุกโดยคาพ็ิพากษาถึงที่สุดใหจาคุก็เว็นแต็เป็นโทษสาหรับความผิดที่ไดกระทาโดย
ประมาทหร็ือความผ็ิดลหุโทษ
(๒)็ เคยถูกไลออก็ปลดออก็หรือใหออกจากราชการ็องค์การ็หรือหนวยงานของรัฐหรือเอกชน็ฐานทุจริต
ต็อหน็าท็ี่
(๓)็ เคยถูกใหพนจากตาแหนงกรรมการหรือมีคาวินิจฉัยเป็นที่สุดใหพนจากตาแหนงกรรมการตามมาตรา็๒๒็(๔)
(๔)็ เคยถ็ูกท็ี่ประช็ุมใหญ็ม็ีมต็ิให็ถอดถอนออกจากตำแหน็งกรรมการเพราะเหต็ุทุจ็ ร็ิตต็อหน็าท็ี่
***
(5)็ เคยถูกสั่งใหพนจากตาแหนงกรรมการหรือผูจัดการตามมาตรา็89/3็วรรคสอง
***
(6)็ เป็นกรรมการหรือผูจัดการในสหกรณ์ที่ถูกสั่งเลิกตามมาตรา็89/3็วรรคสอง
***
็ (7)็ เป็นบุคคลทีมีลักษณะตองหามตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
**

มาตรา 53็ใหสหกรณ์มีผูตรวจสอบกิจการ็ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก็
เพื่อดาเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์แลวทารายงานเสนอตอที่ประชุมใหญ
****
จานวน็คุณสมบัติและลักษณะตองหาม็วิธีการรับสมัคร็และการขาดจากการเป็นผูตรวจสอบกิจการ
ตลอดจนอานาจหนาที่ของผูตรวจสอบกิจการตามวรรคหนึ่ง็ใหเป็นไปตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด็โดยอาจ
กาหนดใหแตกตางกันตามขนาดและประเภทของสหกรณ์กได
มาตรา ๕๔ ใหคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์เรียกประชุมใหญสามัญปีละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งร อย
หาสิบวันนับแตวันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์นั้น
มาตรา ๕๕ เมื่อมีเหตุอันสมควร็คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์จะเรียกประชุมใหญวิสามัญเมื่อใดกได
แต็ถานายทะเบ็ีย นสหกรณ็์มีหน็ังสื อแจงให เรียกประช็ุมใหญว็ิสามัญ็หร็ือในกรณ็ีท็ี่สหกรณ็์ขาดท็ุนเก็ินก็ึ่งของ
จานวนทุนเรือนหุนที่ชาระแลว็ตองเรียกประชุมใหญวิสามัญโดยมิชักชาแตไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่สหกรณ์ทราบ
สมาช็ิกซ็ึ่งม็ีจำนวนไม็น็อยกว็าหน็ึ่งในห็าของจำนวนสมาช็ิกท็ั้งหมด็หรือไม็น็อยกว็าหน็ึ่งร็อยคน็หร็ือ
ผูแทนสมาช็ิกในกรณ็ีที่มีผูแทนสมาช็ิกตามมาตรา็๕๖็ซ็ึ่งม็ีจำนวนไม็น็อยกว็าหน็ึ่งในห็าของจำนวนผ็ูแทนสมาช็ิก
ท็ั้งหมด็หร็ือไม็น็อยกว็าห็าส็ิบคนลงลายม็ือช็ื่อทำหน็ังส็ือร็องขอต็อคณะกรรมการดำเน็ินการสหกรณ็์็ ให็เร็ียก
ประช็ุมใหญ็ว็ิสาม็ัญก็ได็
ในกรณีที่สมาชิก็หรือผูแทนสมาชิกของสหกรณ์เป็นผูรองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญใหคณะกรรมการ
ด าเนิ น การสหกรณ์ เ รี ย กประชุ ม ใหญ วิ ส ามั ญ ภายในสามสิ บ วั น นบแต วั น ที่ รั บ ค าร องขอ็ถ าคณะกรรมการ็
ดาเนินการสหกรณ์ไมเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในกาหนดระยะเวลาดังกลาว็ใหนายทะเบียนสหกรณ์มีอานาจ
เรียกประชุมใหญวิสามัญภายในระยะเวลาตามที่เหนสมควรกได
มาตรา็51/3็เพิ่มเติมโดยมาตรา็17็แหงพระราชบัญญัติสหกรณ์็(ฉบับที่็3) พ.ศ.็2562
มาตรา็52 (1) แกไขโดยมาตรา็10็แหงพระราชบัญญัติสหกรณ์็(ฉบับที่็2) พ.ศ. 2553
***
มาตรา็52 (5) (6) (7) เพิ่มเติมโดยมาตรา็18็แหงพระราชบัญญัติสหกรณ์็(ฉบับที่็3) พ.ศ. 2562
****
มาตรา็53็วรรคสอง็แกไขโดยมาตรา็19็แหงพระราชบัญญัติสหกรณ์็(ฉบับที่็3) พ.ศ. 2562
*

**
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มาตรา ๕๖ สหกรณ์ใดมีสมาชิกเกินกวาหารอยคน็จะกาหนดในขอบังคับใหมีการประชุมใหญโดย็
ผูแทนสมาชิกก็ได็็จำนวนผ็ูแทนสมาช็ิกจะม็ีน็อยกว็าหน็ึ่งร็อยคนไม็ได็
วิธีการเลือกตั้งผู แทนสมาชิก็จานวนผู แทนสมาชิก็และการดารงตาแหนงใหเป็นไปตามที่กาหนด
ในขอบังคับ
มาตรา ๕๗ การประช็ุมใหญของสหกรณ็์ต็องม็ีสมาช็ิกมาประช็ุมไม็น็อยกว็าก็ึ่งหน็ึ่งของจำนวนสมาช็ิก็
ท็ั้งหมดหร็ือไม็น็อยกว็าหน็ึ่งร็อยคน็ในกรณ็ีเป็นการประช็ุมใหญ็โดยผ็ูแทนสมาช็ิก็ต็องม็ีผ็ูแทนสมาช็ิกมาประช็ุม็
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจานวนผูแทนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน็จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมใหญ็สมาชิกหรอผูแทนสมาชิกจะมอบอานาจใหผูอื่นมาประชุมแทนตนไมได
มาตรา ๕๘ ในการประชุมใหญของสหกรณ์็ถาสมาชิกหรือผูแทนสมาชิก็แลวแตกรณี็มาประชุมไมครบ
องค์ประชุม็ใหนัดประชุมใหญอีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วันนับแตวันที่นัดประชุมใหญครั้งแรก็ในการประชุมครั้งหลังนี้ ็็
ถามิใช็การประช็ุมใหญ็ว็ิส ามัญที่ สมาชิกหรื อผูแทนสมาช็ิกร็องขอให็เร็ียกประช็ุมแล็ว็เม็ื่อม็ีสมาช็ิกหร็ือผ็ูแทน
สมาช็ิก็แล็วแตกรณี็มาประช็ุมไม็น็อยกว็าหน็ึ่งในส็ิบของจำนวนสมาช็ิกหร็ือผ็ูแทนสมาช็ิกท็ั้งหมด็ หร็ือไม็น็อยกว็า
สามส็ิบคน็ก็ให็ถ็ือว็าเป็นองค็์ประช็ุม
มาตรา ๕๙ สมาช็ิกหร็ือผ็ูแทนสมาช็ิกคนหน็ึ่งให็ม็ีเส็ียงหน็ึ่งในการลงคะแนน็ ถ็าคะแนนเส็ียงเท็าก็ัน็
ให็ประธานในท็ี่ประช็ุมออกเส็ียงเพ็ิ่มข็ึ้นอ็ีกเส็ียงหน็ึ่งเป็นเส็ียงช็ี้ขาด็การว็ินิจ็ ฉ็ัยช็ี้ขาดของท็ี่ประช็ุมใหญให็ถ็ือเสียง
ขางมาก็เวนแตในกรณีดังตอไปนี้็ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของจานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกซึ่งมาประชุม
(๑)็็การแก็ไขเพ็ิ่มเต็ิมข็อบ็ังค็ับ
(๒)็็การควบสหกรณ์
(๓)็็การแยกสหกรณ์
(๔)็็การเล็ิกสหกรณ์
(๕)็การอ็ื่นใดท็ี่ข็อบ็ังค็ับกำหนดให็ใช็เส็ียงไม็น็อยกว็าสองในสามของจำนวนสมาช็ิกหร็ือผ็ูแทนสมาช็ิก็
ซ็ึ่งมาประช็ุม
*

มาตรา ๖๐ การจ็ัดสรรกำไรส็ุทธ็ิประจำป็ีของสหกรณ็์็ ให็จ็ัดสรรเป็นทุนสำรองไม็น็อยกว็าร็อยละส็ิบ็
ของกาไรสุทธิ็และเป็นคาบารุงสันนิบาตสหกรณ์แหงประเทศไทยตามอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง็แตตองไมเกิน
ร็อยละห็าของกำไรส็ุทธ็ิ
กาไรสุทธิประจาปีที่เหลือจากการจัดสรรเป็นทุนสารองและคาบารุงสันนิบาตสหกรณ์แหงประเทศไทย็
ที่ประชุมใหญอาจจัดสรรไดภายใตขอบังคับ็ดังตอไปนี้
(๑)็็จายเป็นเงินปันผลตามหุนที่ชาระแลว็แตตองไมเกินอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวงสาหรับสหกรณ์
แตละประเภท
(๒)็็จ็ายเป็นเง็ินเฉล็ี่ยค็ืนใหแก็สมาช็ิกตามส็วนธ็ุรก็ิจท็ี่สมาช็ิกได็ทำไว็ก็ับสหกรณ็์ในระหว็างป็ี
(๓)็็จ็ายเป็นเง็ินโบน็ัสแก็กรรมการและเจ็าหน็าท็ี่ของสหกรณ็์ไม็เก็ินร็อยละสิบของกำไรส็ุทธ็ิ
(๔)็็จายเป็นทุนสะสมไว็็เพ็ื่อดำเน็ินการอย็างหน็ึ่งอย็างใดของสหกรณ็์ตามที่กาหนดในขอบังคับ
มาตรา ๖๑ ทุนสำรองตามมาตรา็๖๐็วรรคหน็ึ่ง็จะถอนจากบ็ัญช็ีทุน็ สำรองได็เพ็ื่อชดเชยการขาดท็ุน
หรือเพ็ื่อจัดสรรเขาบ็ัญช็ีทนุ สารองให็แก็สหกรณ์ใหมที่ไดจดทะเบียนแบ็งแยกจากสหกรณ็์เด็ิมตามมาตรา็๑๐๐
มาตรา ๖๒ เง็ินของสหกรณ็์น็ั้น็สหกรณ็์อาจฝากหร็ือลงทุนได็็ด็ังต็อไปน็ี้
(๑)็็ฝากในชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น
(๒)็็ฝากในธนาคาร็หรือฝากในสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ์
(๓)็็ซ็ื้อหล็ักทร็ัพย็์ของร็ัฐบาลหรือรัฐว็ิสาหก็ิจ
*

มาตรา็60็วรรคหน็ึ่ง็แก็ไขโดยมาตรา็11็แห็งพระราชบ็ัญญ็ัติส็ หกรณ์็(ฉบ็ับท็ี่็2) พ.ศ. 2553
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(๔)็็ซ็ื้อห็ุนของธนาคารท็ี่มีว็ ัต็ ถ็ุประสงค็์เพ็ื่อให็ความช็วยเหล็ือทางการเง็ินแก็สหกรณ์
(๕)็็ซ็ื้อห็ุนของช็ุมน็ุมสหกรณ็์หรือสหกรณ็์อ็ื่น
(๖)็็ซื้อห็ุนของสถาบันทีป่ ระกอบธ็ุรก็ิจอ็ันทาใหเก็ิดความสะดวกหรือสงเสร็ิมความเจร็ิญแกกิจการของ
สหกรณ์โดยได็รับความเหนชอบจากนายทะเบ็ียนสหกรณ็์
(๗)็็ฝากหร็ือลงท็ุนอย็างอ็ื่นตามท็ี่คณะกรรมการพ็ัฒนาการสหกรณ็์แห็งชาต็ิกำหนด
มาตรา ๖๓ ใหสหกรณ์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการขายหรือแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรที่สมาชิกผลิตขึ้น
พ็ิจารณาซ็ื้อหร็ือรวบรวมผล็ิตผลจากสมาช็ิกก็อนผ็ูอ็ื่น
มาตรา ๖๔ ให็สหกรณ็์จัด็ ทาทะเบ็ียน็ด็ังต็อไปน็ี้
(๑)็็ทะเบ็ียนสมาช็ิกซ็ึ่งอย็างน็อยต็องม็ีรายการ
(ก)็ช็ื่อ็ประเภท็และท็ี่ต็ั้งสำน็ักงานของสหกรณ็์
(ข)็ช็ื่อ็ส็ัญชาต็ิ็และท็ี่อย็ูของสมาช็ิก
(ค)็ว็ันท็ี่เข็าเป็นสมาช็ิก
(๒)็็ทะเบ็ียนห็ุนซ็ึ่งอย็างน็อยต็องม็ีรายการ
(ก)็ช็ื่อ็ประเภท็และท็ี่ต็ั้งสำน็ักงานของสหกรณ็์
(ข)็ช็ื่อของสมาช็ิกซ็ึ่งถ็ือห็ุน็ม็ูลค็าห็ุน็จำนวนห็ุน็และเง็ินค็าห็ุนท็ี่ชำระแล็ว
(ค)็ว็ันท็ี่ถือ็ ห็ุน
ให็สหกรณ็์เก็บร็ักษาทะเบ็ียนตาม็ (๑)็ และ็ (๒)็ ไว็ท็ี่สำน็ักงานของสหกรณ็์และให็ส็งสาเนาทะเบ็ียนน็ั้น็
แก็นายทะเบ็ียนสหกรณ็์ภายในเก็าส็ิบว็ันน็ับแต็ว็ันท็ี่จดทะเบ็ียน
ให็สหกรณ็์รายงานการเปล็ี่ยนแปลงรายการในทะเบ็ียนต็อนายทะเบ็ียนสหกรณ็์ภายในสามส็ิบว็ันน็ับแต็็
ว็ันส็ิ้นป็ีทางบ็ัญช็ีของสหกรณ์
มาตรา ๖๕ ให็สหกรณ็์จัด็ ให็ม็ีการทำบ็ัญช็ีตามแบบและรายการท็ี่นายทะเบ็ียนสหกรณ็์กำหนดให็
ถ็ูกต็องตามความเป็นจร็ิง็ และเก็บรั กษาบ็ัญช็ีและเอกสารประกอบการลงบ็ัญช็ีไว็ท็ี่สำน็ักงานสหกรณ็์ภายใน
ระยะเวลา็ที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
เม็ื่อม็ีเหต็ุต็องบ็ันท็ึกรายการในบ็ัญช็ีเก็ี่ยวก็ับกระแสเง็ินสดของสหกรณ์ให็บ็ันท็ึกรายการในว็ันท็ี่เก็ิดเหต็ุน็ั้น็
สำหร็ับเหต็ุอ็ื่นท็ี่ไม็เก็ี่ยวก็ับกระแสเง็ินสด็ให็บ็ันท็ึกรายการในสม็ุดบ็ัญช็ีภายในสามว็ันน็ับแต็ว็ันท็ี่มีเ็หต็ุอัน็ จะต็อง็
บ็ันท็ึกรายการน็ั้น
การลงรายการบ็ัญช็ีต็องม็ีเอกสารประกอบการลงบ็ัญช็ีท็ี่สมบ็ูรณ็์โดยครบถวน
*
มาตรา 66็ ใหสหกรณ์จัดทางบการเงินประจาปีทุกรอบปีทางบัญชีของสหกรณ์
งบการเงินประจาปีตองเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
งบการเงิน ประจาปีนั้น ต องทาให แล วเสร จและให ผู สอบบัญ ชีต รวจสอบแล วนาเสนอเพื่อ อนุมัติ
ในที่ประชุมใหญของสหกรณ์ภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปีทางบัญชี
*

มาตรา 67็ ใหสหกรณ์จัดทารายงานประจาปีแสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์เสนอตอที่ประชุมใหญ
ในคราวที่เสนองบการเงินประจาปี็และใหสงสาเนารายงานประจาปีและงบการเงินประจาปีไปยังนายทะเบียนสหกรณ์
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการประชุม
*

มาตรา 68็ ใหสหกรณ์เกบรักษารายงานประจาปีแสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์และงบการเงิน
ประจาปี็พรอมทั้งขอบังคับและกฎหมายวาดวยสหกรณ์ไวที่สานักงานของสหกรณ์็เพื่อใหสมาชิกขอตรวจดูได
*

มาตรา็66็มาตรา็67็และมาตรา็68 แกไขโดยมาตรา็20็แหงพระราชบัญญัติสหกรณ์็(ฉบับที่็3) พ.ศ.็2562
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ส่วนที่ ๔
การสอบบัญชี
*

มาตรา 69็ ใหกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นผูสอบบัญชีของสหกรณ์ ็ในการนี้็กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
อาจแตงตั้งผูสอบบัญชีรับอนุญาต็หรือบุคคลอื่นเป็นผูสอบบัญชีของสหกรณ์็ตามขนาดของสหกรณ์กได็ทั้งนี้็
ตามระเบียบที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กาหนด
การสอบบัญชีนั้น็ใหปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีและตามระเบียบที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กาหนด

ส่วนที่ ๕
การเลิกสหกรณ์
มาตรา ๗๐ สหกรณ็์ย็อมเล็ิกด็วยเหต็ุหน็ึ่งเหต็ุใด็ด็ังต็อไปน็ี้
(๑)็็ม็ีเหต็ุตามท็ี่กำหนดในข็อบ็ังค็ับ
(๒)็็สหกรณ็์มีจ็ ำนวนสมาช็ิกน็อยกว็าส็ิบคน
(๓)็็ท็ี่ประช็ุมใหญลงมต็ิให็เล็ิก
(๔)็็ล็มละลาย
(๕)็็นายทะเบ็ียนสหกรณ็์ส็ั่งให็เลิกตามมาตรา็๗๑
ใหสหกรณ์ที่เลิกตาม็(๑)็(๒)็(๓)็หรือ็(๔)็แจงใหนายทะเบียนสหกรณ์ทราบภายในสิบหาวันนับแต
วันที่เลิก
ให็นายทะเบ็ียนสหกรณ็์ปิด็ ประกาศการเล็ิกสหกรณ็์ไว็ท็ี่สำน็ักงานของสหกรณ็์็ ท็ี่ทำการสหกรณ็์อำเภอ
หรือหน็วยสงเสร็ิมสหกรณ็์็และที่ว็าการอำเภอหร็ือสาน็ักงานเขตแห็งทองที่ที่สหกรณ์นั้นตั้งอยู
มาตรา ๗๑ นายทะเบ็ียนสหกรณ็์มอี ำนาจสั่งเลิกสหกรณ์ได็เมือ่ ปรากฏว็า
(๑)็็สหกรณ์ไมเริ่มดำเน็ินก็ิจการภายในหน็ึ่งป็ีนับ็ แต็ว็ันท็ี่จดทะเบ็ียนหร็ือหย็ุดดำเน็ินก็ิจการต็ิดต็อก็ัน
เป็นเวลาสองป็ีนับ็ แต็ว็ันท็ี่หย็ุดดำเน็ินก็ิจการ
**
(๒)็็สหกรณ์ไมสงสาเนารายงานประจำป็ีและงบการเงินประจาปีต็อนายทะเบ็ียนสหกรณ็์เป็นเวลาสามป็ี
ต็ิดต็อก็ัน
(๓)็็สหกรณ็์ไม็อาจดำเน็ินก็ิจการให็เป็นผลด็ี็หร็ือการดำเน็ินก็ิจการของสหกรณ็์กอให็เก็ิดความเส็ียหาย
แก็สหกรณ์็หร็ือประโยชน็์ส็วนรวม
***

มาตรา ๗๒ (ยกเลิก)

มาตรา ๗๓ เม็ื่อสหกรณ์ใดเล็ิกไปด็วยเหต็ุหน็ึ่งเหต็ุใดตามท็ี่ระบ็ุไว็ในมาตรา็๗๐็ให็จัดการชำระบ็ัญช็ี็
ตามบทบ็ัญญ็ัติในหมวด็๔็ว็าด็วยการชำระบ็ัญช็ี

หมวด ๔
การชำระบัญชี
มาตรา ๗๔ การชาระบัญชีสหกรณ์ที่ลมละลายนั้น็ใหเป็นไปตามกฎหมายวาดวยลมละลาย
ส วนที่ ็ 4็การสอบบั ญ ชี ็ มาตรา็69็แก ไขโดยมาตรา็21็แห็งพระราชบ็ัญญ็ัติส็ หกรณ์็ (ฉบ็ับท็ี่็ 3) พ.ศ. 2562
มาตรา็71 (2) แกไขโดยมาตรา็22็แห็งพระราชบ็ัญญ็ัติส็ หกรณ์็ (ฉบ็ับท็ี่็ 3) พ.ศ. 2562
***
มาตรา็72็็ยกเลิ ก โดยมาตรา็23็แห็งพระราชบ็ัญญ็ัติส็ หกรณ์็ (ฉบ็ับท็ี่็ 3) พ.ศ. 2562
*

**
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มาตรา 75็ การชาระบัญชีสหกรณ์ที่เลิกเพราะเหตุอื่นนอกจากลมละลาย็ใหที่ประชุมใหญตั้งผูชาระบัญชี
โดยไดรับความเหนชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ขึ้นทาการชาระบัญชีสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแตวันที่เลิกสหกรณ์็
หรือนับแตวันที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคาสั่งใหยกอุทธรณ์็ แลวแตกรณี
ในกรณีที่ที่ประชุมใหญไมเลือกตั้งผูชาระบัญชีภายในกาหนดเวลาดังกลาว็หรือนายทะเบียนสหกรณ์็
ไมให ความเห นชอบในการเลือกตั้งผูช าระบัญชี็ ใหนายทะเบียนสหกรณ์ตั้งผูช าระบัญชีขึ้นทาการชาระบัญชี
สหกรณ์ได
เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์เหนสมควรหรือเมื่อสมาชิกมีจานวนไมนอยกวาสองในสามของสมาชิกทั้งหมด
รองขอตอนายทะเบีย นสหกรณ์็นายทะเบีย นสหกรณ์จะแตงตั้งผูช าระบัญชีคนใหมแทนผู ชาระบัญชีซึ่งไดรับ็
เลือกตั้งหรือซึ่งไดตั้งไวกได
ใหนายทะเบียนสหกรณ์จดทะเบียนผูชาระบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์ใหความเหนชอบตามวรรคหนึ่ง็
หรือผูชาระบัญชีซึ่งไดรับแตงตั้งตามวรรคสองหรือวรรคสาม็และใหปิดประกาศชื่อผูชาระบัญชีไวที่สานักงานของ
สหกรณ์นั้น็สานักงานสหกรณ์อาเภอหรือหนวยสงเสริมสหกรณ์็และที่วาการอาเภอหรือสานักงานเขตแหงทองที่็
ที่สหกรณ์นั้นตั้งอยูภายในสิบสี่วันนับแตวันที่จดทะเบียนผูชาระบัญชี
ผูชาระบัญชีอาจไดรับคาตอบแทนตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
มาตรา ๗๖ สหกรณ็์น็ั้นแมจะได็เล็ิกไปแลวก็ให็พ็ึงถ็ือว็าย็ังคงดำรงอย็ูตราบเท็าเวลาท็ี่จำเป็นเพ็ื่อการ็
ชำระบ็ัญช็ี
มาตรา ๗๗ ให็ผ็ูชำระบ็ัญช็ีมีห็ น็าท็ี่ช ำระสะสางก็ิจการของสหกรณ็์็ จ็ัดการชำระหน็ี้และจำหน็าย
ทร็ัพย็์สิน็ ของสหกรณ็์น็ั้นให็เสร็จไป
มาตรา ๗๘ เม็ื่อสหกรณ็์เล็ิก็็ให็คณะกรรมการดำเน็ินการสหกรณ็์และเจ็าหน็าท็ี่ของสหกรณ็์มีห็ น็าท็ี่
จ็ัดการร็ักษาทร็ัพย็์สิน็ ท็ั้งหมดของสหกรณ็์ไว็จนกว็าผ็ูชำระบ็ัญช็ีจะเร็ียกให็ส็งมอบ
ผูชำระบัญช็ีจะเร็ียกใหคณะกรรมการดำเน็ินการสหกรณ็์หรือเจ็าหนาที่ของสหกรณ์สงมอบทรัพย์สินตาม
วรรคหนึ่งพร็อมด็วยสม็ุดบ็ัญช็ี็เอกสาร็และส็ิ่งอ็ื่นเม็ื่อใดก็ได็
มาตรา ๗๙ ภายในสามส็ิบว็ันน็ับแต็ว็ันท็ี่นายทะเบ็ียนสหกรณ็์จดทะเบ็ียนผ็ูชำระบ็ัญช็ี็ ให็ผ็ูชำระบ็ัญช็ี็
ประกาศโฆษณาทางหน็ังส็ือพ็ิมพ็์รายว็ันอย็างน็อยสองว็ันต็ิดต็อก็ัน็หร็ือประกาศโฆษณาทางอ็ื่นว็าสหกรณ็์ได็เล็ิก็
และแจ็งเป็นหน็ังส็ือไปย็ังเจ็าหน็ี้ทุก็ คน็ซ็ึ่งม็ีช็ื่อปรากฏในสม็ุดบ็ัญช็ี็ เอกสารของสหกรณ์็ หร็ือปรากฏจากทางอ็ื่น
เพ็ื่อใหทราบว็าสหกรณ์นั้นเลิก็และให็เจ็าหน็ี้ย็ื่นคำทวงหน็ี้แก็ผ็ูชำระบ็ัญช็ี
**

มาตรา 80็ ผู ช าระบั ญชี ต องท างบการเงิ นของสหกรณ์ ็ณ็วั นที่ เลิ กสหกรณ์ โดยไม ชั กช า็และให
นายทะเบียนสหกรณ์ตั้งผูสอบบัญชีเพื่อตรวจสอบงบการเงินนั้น
เมื่อผูสอบบัญชีแสดงความเหนตองบการเงินแลว็ใหผูชาระบัญชีเสนองบการเงินตอที่ประชุมใหญเพื่อ
อนุมัติ็แลวเสนองบการเงินนั้นตอนายทะเบียนสหกรณ์
ในกรณีที่การประชุมใหญไมครบองค์ประชุม็ใหผูชาระบัญชีเสนองบการเงินตอนายทะเบียนสหกรณ์
เพื่ออนุมัติ
มาตรา ๘๑ ผูชาระบ็ัญช็ีมีอ็ ำนาจหน็าท็ี่็ด็ังต็อไปน็ี้
(๑)็็ดาเนินกิจการของสหกรณ์เทาที่จาเป็นเพื่อระวังรักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์ในระหวางที่ยังชาระบัญชี
ไม็เสร็จ
(๒)็็ดำเน็ินก็ิจการของสหกรณ็์เทาท็ี่จำเป็นเพ็ื่อชำระสะสางก็ิจการให็เสร็จไปด็วยด็ี
(๓)็็เร็ียกประช็ุมใหญ
*

็มาตรา็75็วรรคหนึ่ ง ็แกไขโดยมาตรา็24็แห็งพระราชบ็ัญญ็ัติส็ หกรณ์็ (ฉบ็ับท็ี่็ 3) พ.ศ. 2562
มาตรา็80็แกไขโดยมาตรา็25็แห็งพระราชบ็ัญญ็ัติส็ หกรณ์็ (ฉบ็ับท็ี่็ 3) พ.ศ. 2562

**
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(๔)็็ดำเน็ินการท็ั้งปวงเก็ี่ยวก็ับคด็ีแพ็งหร็ือคด็ีอาญา็และประน็ีประนอมยอมความในเร็ื่องใด็ๆ็ในนาม็
ของสหกรณ็์
(๕)็็จำหน็ายทร็ัพย็์สิน็ ของสหกรณ์
(๖)็็เรียกใหสมาชิกหรือทายาทของสมาชิกผูตายชาระคาหุนที่ยังชาระไมครบมูลคาของหุนทั้งหมด
(๗)็็ร็องขอต็อศาลเพ็ื่อส็ั่งให็สหกรณ็์ล็มละลายในกรณ็ีท็ี่เง็ินค็าห็ุนหร็ือเง็ินลงท็ุนได็ใช็เสร็จแล็ว็แต็
ทร็ัพย็์สิน็ ก็ย็ังไม็เพ็ียงพอแก็การชาระหน็ี้สิน็
(๘)็็ดำเน็ินการอย็างอ็ื่นเท็าท็ี่จำเป็นเพ็ื่อให็การชำระบ็ัญช็ีเสร็จส็ิ้น
มาตรา ๘๒ ข็อจำก็ัดอำนาจของผ็ูชำระบ็ัญช็ีอย็างใด็ ๆ็ห็ามม็ิให็ยกข็ึ้นเป็นข็อต็อส็ูบ็ุคคลภายนอก็
ผ็ูกระทำการโดยส็ุจร็ิต
มาตรา ๘๓ ค็าธรรมเน็ียม็็ ค็าภาระต็ิดพ็ัน็็ และค็าใช็จายท็ี่ต็องเส็ียตามสมควรในการชำระบ็ัญช็ีน็ั้น็
ผ็ูชำระบ็ัญช็ีต็องจ็ัดการชำระก็อนหน็ี้รายอ็ื่น
มาตรา ๘๔ ถ็าเจ็าหน็ี้คนใดม็ิได็ทวงถามให็ชำระหน็ี้็ ผ็ูชำระบ็ัญช็ีต็องวางเง็ินสำหร็ับจำนวนหน็ี้นั้นไว็็
ต็อนายทะเบ็ียนสหกรณ็์เพ็ื่อประโยชน็์แก็เจ็าหน็ี้็ และให็ผ็ูชำระบ็ัญช็ีมีห็ น็ังส็ือแจ็งการท็ี่ได็วางเง็ินไปย็ังเจ็าหน็ี้็
โดยไม็ช็ักช็า
ถ็าเจ็าหน็ี้ไม็ร็ับเง็ินไปจนพ็นกำหนดสองป็ีนับ็ แต็ว็ันท็ี่ผ็ูชำระบ็ัญช็ีวางเง็ินไว็ต็อนายทะเบ็ียนสหกรณ็์็
เจาหนี้ยอมหมดสิทธิในเงินจานวนนั้น็และใหนายทะเบียนสหกรณ์จัดสงเป็นรายไดของสันนิบาตสหกรณ์แหง
ประเทศไทยให็เสร็จภายในเวลาอ็ันสมควร
มาตรา ๘๕ ให ผู ช าระบั ญชี เสนอรายงานต อนายทะเบี ยนสหกรณ์ ทุ กระยะหกเดื อนว าได จั ดการไป
อยางใดบางและแสดงให็เห็นความเป็นไปของบ็ัญช็ีท็ี่ชำระอย็ูน็ั้น็รายงานด็ังกล็าวน็ี้ให็ทำตามแบบท็ี่นายทะเบ็ียน
สหกรณ็์กำหนด
รายงานตามวรรคหน็ึ่งให็สมาช็ิก็ทายาทของสมาช็ิกผ็ูตาย็และเจ็าหน็ี้ท็ั้งหลายของสหกรณ็์ตรวจด็ูได็็
โดยไม็ต็องเส็ียค็าธรรมเน็ียม
ถ็าปรากฏข็อบกพร็องในการชำระบ็ัญช็ี็็ นายทะเบ็ียนสหกรณ็์มีอ็ ำนาจส็ั่งให็ผ็ูชำระบ็ัญชีแก็ไขข็อบกพรอง็
และรายงานต็อนายทะเบ็ียนสหกรณ็์ภายในเวลาท็ี่กำหนด
มาตรา ๘๖ เมื่อไดชาระหนี้ของสหกรณ์แลว็ถามีทรัพย์สินเหลืออยูเทาใดใหผูชาระบัญชีจายตามลาดับ็
ด็ังต็อไปน็ี้
(๑)็็จ็ายค็ืนเง็ินค็าห็ุนให็แกสมาช็ิกไม็เก็ินม็ูลค็าห็ุนท็ี่ชำระแล็ว
(๒)็็จายเป็นเงินปันผลตามหุนที่ชาระแลวแตตองไมเกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนดตาม
ความเหนชอบของคณะกรรมการพ็ัฒนาการสหกรณ็์แห็งชาต็ิสำหร็ับสหกรณ์แต็ละประเภท
(๓)็็จ็ายเป็นเง็ินเฉล็ี่ยค็ืนใหแก็สมาช็ิกตามส็วนธ็ุรก็ิจท็ี่สมาช็ิกได็ทำไว็ก็ับสหกรณ็์ในระหว็างป็ีตามท็ี่็
กำหนดในข็อบ็ังค็ับ
ถ็าย็ังม็ีทรัพย็์สินเหลืออย็ูอ็ีก็ให็ผ็ูชำระบัญช็ีโอนใหแกสหกรณ็์อ็ื่น็หร็ือส็ันน็ิบาตสหกรณ์แห็งประเทศไทย
ตามมต็ิของที่ประช็ุมใหญ็หรือด็วยความเห็นชอบของนายทะเบ็ียนสหกรณ็์็ในกรณีที่ไมอาจเรียกประช็ุมใหญได็
ภายในสามเด็ือนน็ับแต็ว็ันท็ี่ชำระบ็ัญช็ีเสร็จ
มาตรา ๘๗ เม็ื่อได็ชำระบ็ัญช็ีกิจ็ การของสหกรณ็์เสรจแล็ว็ ให็ผ็ูชำระบ็ัญช็ีทำรายงานการชำระบ็ัญช็ี็
พรอมทั้งรายการยอของบัญชีที่ชาระนั้น ็แสดงว าไดดาเนินการชาระบัญชีและจัดการทรัพย์สินของสหกรณ์
ไปอย็างใด็รวมท็ั้งค็าใช็จ็ายในการชาระบ็ัญช็ีและจานวนทร็ัพย็์สิน็ ท็ี่จ็ายตามมาตรา็๘๖็เสนอต็อผ็ูสอบบ็ัญช็ี
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เม็ื่อผ็ูสอบบ็ัญช็ีตรวจสอบและร็ับรองบ็ัญช็ีท็ี่ชำระน็ั้นแล็ว็ให็ผ็ูชาระบ็ัญช็ีเสนอต็อนายทะเบ็ียนสหกรณ์
ภายในสามส็ิบว็ันน็ับแต็ว็ันท็ี่ผูสอบบัญช็ีรับรองบ็ัญช็ีที่ชำระน็ั้นเมื่อนายทะเบ็ียนสหกรณ์เห็นชอบด็วยแล็วใหถือวา
เป็นท็ี่สุด็ แห็งการชาระบ็ัญช็ี็และให็นายทะเบ็ียนสหกรณ์ถอนช็ื่อสหกรณ็์ออกจากทะเบ็ียน
มาตรา ๘๘ เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์ใหความเหนชอบในการชาระบัญชีตามมาตรา็๘๗็แลว็ใหผูชาระบัญชี
มอบบรรดาสม็ุดบ็ัญช็ีและเอกสารท็ั้งหลายของสหกรณ็์ท็ี่ได็ชำระบ็ัญช็ีเสร็จแล็วน็ั้นแก็นายทะเบ็ียนสหกรณ์็ ภายใน
สามส็ิบว็ันน็ับแต็ว็ันท็ี่นายทะเบ็ียนสหกรณ็์ให็ความเห็นชอบ
ให็นายทะเบ็ียนสหกรณ็์รัก็ ษาสม็ุดบ็ัญช็ีและเอกสารเหล็าน็ี้ไว็อ็ีกสองป็ีนับ็ แต็ว็ันท็ี่ถอนช็ื่อสหกรณ็์น็ั้น็
ออกจากทะเบ็ียน
สมุดบ็ัญช็ีและเอกสารตามวรรคหน็ึ่ง็ใหผูมีสวนได็เส็ียตรวจด็ูได็โดยไม็ต็องเส็ียค็าธรรมเน็ียม
มาตรา ๘๙ ในคด็ีฟ็องเร็ียกหน็ี้สินที่สหกรณ์็ สมาช็ิก็ หรือผูชำระบ็ัญช็ีเป็นลูกหนี้อยูในฐานะเชนนั้น
ห็ามม็ิให็ฟ็องเม็ื่อพ็นกำหนดสองป็ีนับ็ แต็ว็ันท็ี่นายทะเบ็ียนสหกรณ็์ถอนช็ื่อสหกรณ็์ออกจากทะเบ็ียน
* หมวด 4/1
การดาเนินงานและการกากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
มาตรา 89/1็ เวนแตจะไดบัญญัติไวเป็นการเฉพาะในหมวดนี้็ใหการดาเนินงานและการกากับดูแล
สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นไปตามบทบัญญัติในหมวดอื่นดวย
มาตรา 89/2็ การดาเนิน งานและการกากับดูแลสหกรณ์อ อมทรัพย์แ ละสหกรณ์เครดิตยูเนี่ย น
ในเรื่องดังตอไปนี้็ใหเป็นไปตามหลักเกณฑ์็วิธีการ็และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง็ทั้งนี้็อาจกาหนดให
แตกตางกันไปตามขนาดของสหกรณ์กได
(1)็การกาหนดขนาดของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
(2)็การกาหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามอื่นของกรรมการดาเนินการสหกรณ์็และผูจัดการ
(3)็การกาหนดอานาจหนาที่ของคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
(4)็การใหกูและการใหสินเชื่อ
(5)็การรับฝากเงิน็การกอหนี้็และการสรางภาระผูกพัน็ซึ่งรวมถึงการกูยืมเงินหรือการค้าประกัน
(6)็การดารงเงินกองทุน
(7)็การบริหารสินทรัพย์และการดารงสินทรัพย์สภาพคลอง
(8)็การฝากเงินหรือการลงทุน
(9)็การกากับดูแลดานธรรมาภิบาล
(10)็การจัดชั้นสินทรัพย์และการกันเงินสารอง
(11)็การจัดทาบัญชี็การจัดทาและการเปิดเผยงบการเงิน็การสอบบัญชี็และการแตงตั้งผูสอบบัญชี
(12)็การจัดเกบและรายงานขอมูล
(13)็เรื่องอื่น็ๆ็ที่จาเป็นตอการดาเนินงานและการกากับดูแล
ในการออกกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง็ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือรวมกับกระทรวงการคลัง
และธนาคารแหงประเทศไทย
มาตรา 89/3็ ในกรณีที่นายทะเบียนสหกรณ์เหนวาคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์็กรรมการ็
หรือผูจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์หรือสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนใดฝุายฝืนหรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออก
ตามความในมาตรา็89/2็ใหนายทะเบียนสหกรณ์มีอานาจสั่งใหแกไขขอบกพรองหรือระงับการดาเนินการนั้นได
หมวด็4/1็การดาเนินงานและการกากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิต ยูเ นี่ยน็มาตรา็89/1็ถึง็มาตรา็89/4็
เพิ่มเติมโดยมาตรา็26็แห็งพระราชบ็ัญญ็ัติส็ หกรณ์็ (ฉบ็ับท็ี่็ 3) พ.ศ. 2562
*
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ในกรณีที่นายทะเบียนสหกรณ์เหนวาการกระทาตามวรรคหนึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง
ตอสหกรณ์หรือสมาชิก็ใหนายทะเบียนสหกรณ์มีอานาจสั่งใหคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์็กรรมการ็หรือ
ผูจั ดการนั้น ็พนจากตาแหน ง็หรือสั่งให เลิกสหกรณ์ดังกล าวได็แล วแตกรณี็และใหนาความในมาตรา็24็
มาตรา็25็และมาตรา็73็มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 89/4็ เพื่ อประโยชน์ ในการก ากั บดู แลสหกรณ์ ออมทรั พย์ และสหกรณ์ เครดิ ตยู เนี่ ยนให มี
คณะกรรมการคณะหนึ่ง็เรียกวา็“คณะกรรมการที่ปรึกษาการกากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน”็
ประกอบดวย็ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งไดรับมอบหมาย็เป็น
ประธานกรรมการ็ผูแทนกระทรวงการคลัง็ผูแทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์็ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย็และผูแทน
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์็เป็นกรรมการ
ให อธิ บ ดี กรมส งเสริ มสหกรณ์ แ ต งตั้ ง ข าราชการในสั งกั ดกรมส งเสริ มสหกรณ์ เ ป็ นเลขานุ ก ารและ
ผูชวยเลขานุการ
ใหคณะกรรมการที่ปรึกษาการกากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยู เนี่ยนมีอานาจหนาที่
ใหคาปรึกษาแนะนา็เสนอมาตรการปูองกันและแกไขปัญหา็และเสนอใหปรับปรุงระเบียบหรือคาสั่ง็เกี่ยวกับการ
กากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแกนายทะเบียนสหกรณ์
ใหนาความในมาตรา็13็มาใชบังคับแกการประชุมของคณะกรรมการที่ปรึกษาการกากับดูแลสหกรณ์
ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโดยอนุโลม

หมวด ๕
การควบสหกรณ์เข้ากัน
มาตรา ๙๐ สหกรณ็์ต็ั้งแตสองสหกรณ็์อาจควบเข็าก็ันเป็นสหกรณ็์เด็ียวได็็ โดยมต็ิแห็งท็ี่ประช็ุมใหญ็
ของแต็ละสหกรณ์็และต็องได็ร็ับความเห็นชอบจากนายทะเบ็ียนสหกรณ็์
ในการขอความเหนชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ใหสงสาเนารายงานการประชุมใหญของสหกรณ์ที่ ็
ลงมต็ิให็ควบเข็าก็ันไปด็วย
มาตรา ๙๑ เม็ื่อ นายทะเบ็ีย นสหกรณ็์ให็ความเห็นชอบตามมาตรา็๙๐็ แล็วให็สหกรณ์ แ จ็งเป็น็
หน็ังส็ือไปย็ังเจ็าหน็ี้ท็ั้งปวงของสหกรณ็์เพ็ื่อให็ทราบรายการท็ี่ประสงค็์จะควบสหกรณ็์เขาก็ัน็ และขอให็เจ็าหน็ี้ผูมี
ขอคัดคานในการควบสหกรณ์เขากันนั้น็สงคาคัดคานไปยังสหกรณ์ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง
ถาไมมีเจาหนี้คัดคานภายในกาหนดเวลาดังกลาวนั้น็ใหถือวาไมมีคาคัดคาน
ถามีเจาหนี้คัดคาน็สหกรณ์จะควบเขากันมิได็จนกวาจะไดชาระหนี้หรือไดใหประกันเพื่อหนี้รายนั้น
มาตรา ๙๒ ใหคณะกรรมการดาเน็ินการสหกรณ็์ของแต็ละสหกรณ์ที่ควบเขากัน็ตั้งผูแทนขึ้นสหกรณ์
ละไมเกินสามคนเพ็ื่อดำเน็ินการจดทะเบ็ียนตามมาตรา็๙๓
มาตรา ๙๓ สหกรณ์ที่ตั้งขึ้นใหมโดยควบเขากันนั้น็ตองจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ใหม็โดยยื่นคาขอจดทะเบียน
ต็อนายทะเบ็ียนสหกรณ็์ตามแบบท็ี่นายทะเบ็ียนสหกรณ็์กำหนด
ในคำขอจดทะเบ็ียนสหกรณ็์ใหม็ ต็องม็ีผ็ูแทนของสหกรณ็์ท็ี่ควบเข็าก็ันลงลายม็ือช็ื่ออย็างน็อยสหกรณ็์
ละสองคนท็ุกสหกรณ็์
คำขอจดทะเบ็ียนสหกรณ็์ใหม็ต็องม็ีเอกสารด็ังต็อไปน็ี้ย็ื่นพร็อมก็ับคาขอด็วย
(๑) หน็ังสือของทุกสหกรณ์ที่ควบเขากันน็ั้นร็ับรองว็าได็แจ็งไปย็ังเจ็าหน็ี้ท็ั้งปวงตามมาตรา็๙๑็วรรคหน็ึ่ง
และไมมีเจาหนี้คัดคานภายในกาหนด็หรือในกรณีที่มีเจาหนี้คัดคานสหกรณ์ไดชาระหนี้็หรือไดใหประกันเพื่อหนี้รายนั้นแลว
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(๒)็ ข็อบ็ังค็ับของสหกรณ็์ใหม็ท็ี่ขอจดทะเบ็ียนส็ี่ฉบ็ับ
(๓)็ สาเนารายงานการประช็ุมผ็ูแทนของสหกรณ็์ท็ี่ควบเข็าก็ันหน็ึ่งฉบ็ับ
เอกสารตาม็(๒)็และ็(๓)็น็ั้น็ผ็ูแทนของสหกรณ็์ต็องลงลายม็ือช็ื่อร็ับรองสองคน
มาตรา 94 เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนสหกรณ์ที่ควบเขากันเป็นสหกรณ์ใหมแลว็ให
นายทะเบียนสหกรณ์ถอนชื่อสหกรณ์เดิมที่ไดควบเขากันนั้นออกจากทะเบียน
ใหผูแทนของสหกรณ์ที่ควบเขากันมีอานาจหนาที่และสิทธิเชนเดียวกับคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
จนกวาจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ตามมาตรา็๔๐
มาตรา ๙๕็ สหกรณ์ใหมนี้ยอมไดไปทั้งทรัพย์สิน็หนี้สิน็สิทธิ็และความรับผิดของสหกรณ์เดิมที่ได
ควบเขากันนั้นทั้งสิ้น

หมวด ๖
การแยกสหกรณ์
มาตรา ๙๖ การแยกสหกรณ็์จะกระทำมิได็็ แต็ถ็ามีการเปล็ี่ยนแปลงเขตการปกครองท็องท็ี่็หร็ือแบ็ง
หนวยงาน็หรือสถานประกอบการ็จะแยกสหกรณ์กไดหากมีความจาเป็นหรือมีเหตุใหไมสะดวกแกการ็ดาเนินงาน
การแยกสหกรณ็์ตามวรรคหน็ึ่งจะกระทำได็โดยสมาช็ิกของสหกรณ็์น็ั้นจานวนไม็น็อยกว็าหน็ึ่งในห็าของ
จำนวนสมาช็ิกท็ั้งหมด็หร็ือไม็น็อยกว็าห็าร็อยคนลงลายม็ือช็ื่อทาหนังส็ือร็องขอแยกสหกรณ็์ต็อคณะกรรมการ็
ดำเน็ินการสหกรณ็์
ใหคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์เรียกประชุมใหญภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคารองขอตาม
วรรคสอง็เพื่อพิจารณาเรื่องการแยกสหกรณ์็ถาที่ประชุมใหญไดมีมติเหนชอบใหแยกสหกรณ์็ ใหพิจารณาแบงแยก
ทรัพย์สิน็ทุน็ทุนสารอง็หนี้สิน็สิทธิ็และความรับผิดของสหกรณ์ตามวิธีการที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
การวินิจฉัยชี้ขาดในเรื่องตาง็ๆ็ของที่ประชุมใหญตามวรรคสาม็ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของ็
จานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกที่มาประชุม
ถาคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ไมเรียกประชุมใหญภายในกาหนดเวลาตามวรรคสาม็ใหนายทะเบียน็
สหกรณ์มีอานาจเรียกประชุมใหญภายในระยะเวลาตามที่เหนสมควร
มาตรา ๙๗ ในกรณีที่ที่ประชุมประชุมใหญไดมีมติไมเหนชอบใหแยกสหกรณ์็ถาสมาชิกซึ่งลงลายมือชื่อ
ทาหน็ังส็ือร็องขอแยกสหกรณ็์ตามมาตรา็ ๙๖็ วรรคสอง็ พ็ิจารณาแล็วไม็เห็นด็วยก็ับมต็ิท็ี่ประช็ุมใหญ็น็ั้น็ ให
สมาชิกดังกลาวทุกคนลงลายมือชื่อทาหนังสือถึงนายทะเบียนสหกรณ์ภายในกาหนดเวลาสามสิบวันนับแตวันที่
ที่ประชุมใหญลงมติ็เพื่อใหนายทะเบียนสหกรณ์พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดวาสมควรแยกสหกรณ์หรือไม็และเมื่อ
นายทะเบ็ียนสหกรณ็์วิน็ ิจ็ ฉ็ัยช็ี้ขาดเป็นอย็างไรแล็วให็แจ็งคาว็ินิจ็ ฉ็ัยให็สหกรณ็์ทราบ
คำว็ิน็ิจฉัยของนายทะเบ็ียนสหกรณ็์ใหเป็นที่สุด
มาตรา ๙๘ เม็ื่อท็ี่ประช็ุมใหญ็ได็ม็ีมต็ิเห็นชอบตามมาตรา็๙๖็หร็ือนายทะเบ็ียนสหกรณ็์วิน็ ิจ็ ฉ็ัยช็ี้ขาด
ใหแยกสหกรณ์ตามมาตรา็ ๙๗็ แลว็ ใหสหกรณ์แจงมติที่ประชุมใหญ็หร็ือคำว็ินิจ็ ฉ็ัยของนายทะเบ็ียนสหกรณ็์
เป็นหนังสือไปยังเจาหนี้ทั้งปวงของสหกรณ์็เพื่อใหทราบรายการที่ประสงค์จะแยกสหกรณ์็และใหเจาหนี้ผูมีขอคัดคาน
ในการแยกสหกรณ็์นั้นส็งคาค็ัดค็านไปย็ังสหกรณ็์ภายในหกส็ิบว็ันน็ับแต็ว็ันท็ี่ได็ร็ับแจ็ง
มาตรา ๙๙ สหกรณ์ที่จะจัดตั้งขึ้นใหมโดยการแยกจากสหกรณ์เดิมนั้นใหนาบทบัญญัติในหมวด็๓
สวนที่็๑็วาดวยการจดทะเบียนสหกรณ์มาใชบังคับโดยอนุโลม็
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คาขอจดทะเบ็ียนสหกรณ็์ใหม็ต็องย็ื่นพร็อมเอกสาร็ด็ังต็อไปน็ี้
(๑) สำเนาหน็ังสือรองขอแยกสหกรณ็์็ และสาเนารายงานการประช็ุมใหญที่ไดมีมติเหนชอบใหแยก
สหกรณ์ตามมาตรา็96็วรรคสี่ ็ หรือสำเนาหน็ังสือนายทะเบ็ียนสหกรณ็์ซึ่งว็ิน็ิจฉัยชี้ขาดใหแยกสหกรณ์มาตรา็
๙๗็แลวแต็กรณี
(๒) สาเนาหน็ังส็ือของสหกรณ็์ทุกฉบ็ับท็ี่แจ็งไปย็ังเจ็าหน็ี้ท็ั้งปวงของสหกรณ็์ตามมาตรา็๙๘
(๓) หน็ังส็ือของสหกรณ็์ท็ี่รับ็ รองว็าไม็ม็ีเจ็าหน็ี้คัด็ ค็านภายในกำหนดหร็ือสำเนาคาค็ัดค็านของเจ็าหน็ี้็
พร็อมท็ั้งหล็ักฐานท็ี่แสดงว็าสหกรณ็์ได็ชาระหน็ี้หร็ือได็ให็ประก็ันเพ็ื่อหน็ี้รายน็ั้นแล็ว
มาตรา ๑๐๐ บรรดาทรัพย์สิน็ทุน็ทุนสารอง็หนี้สิน็สิทธิ็และความรับผิดของสหกรณ์เดิมที่ที่ประชุมใหญ
ได็ม็ีมต็ิให็แบ็งแยกตามมาตรา็ ๙๖็ หร็ือนายทะเบ็ียนสหกรณ็์ได็ม็ีคำว็ินิจ็ ฉ็ัยช็ี้ขาดให็แบ็งแยกตามมาตรา็๙๗็
แลวแต็กรณี็ย็อมโอนไปให็แก็สหกรณ็์ใหม็ต็ั้งแต็ว็ันท็ี่นายทะเบ็ียนสหกรณ็์รับจดทะเบ็ียน

หมวด ๗
ชุมนุมสหกรณ์
มาตรา 101็็ สหกรณ์ตั้งแตหาสหกรณ์ขึ้นไปที่ประสงค์จะรวมกันดาเนินกิจการเพื่อใหเกิดประโยชน์
ตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ที่เขารวมกันนั้น็อาจรวมกันจัดตั้งเป็นชุมนุมสหกรณ์ได
*
ชุมนุมสหกรณ์ใดจะมีฐ านะเป็ นชุมนุมสหกรณ์ระดับภูมิภ าคหรือระดับประเทศ็จะตองตั้งขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่ออานวยประโยชน์แกบรรดาสหกรณ์ในภูมิภาคหรือทั่วประเทศที่เป็นสหกรณ์ประเภทเดียวกันหรือ
ตางประเภทกัน็เพื่อประกอบธุรกิจของสหกรณ์็ทั้งนี้็ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แหงชาติกาหนด
มาตรา ๑๐๒ การจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์จะกระทาไดตอเมื่อที่ประชุมใหญของสหกรณ์แตละสหกรณ์ไดมี
มติใหเขารวมในการจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์นั้นได
มาตรา ๑๐๓ ในการดาเน็ินการจ็ัดต็ั้งช็ุมน็ุมสหกรณ์็ ให็คณะกรรมการดาเน็ินการของแต็ละสหกรณ์็
ตั้งผูแทนขึ้นสหกรณ์ละหนึ่งคน็ประกอบเป็นคณะผูจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์เพื่อดาเนินการจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์
การจัดตั้งและการจดทะเบียนชุมนุมสหกรณ์ใหนาบทบัญญัติในหมวด็๓็วาดวยสหกรณ์มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๐๔ การขอจดทะเบียนชุมนุมสหกรณ์นั้น็ใหคณะผูจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์อยางนอยหาคน็ลงลายมือชื่อ
ยื่นคาขอตอนายทะเบียนสหกรณ์
มาตรา 105็็ ใหชุมนุมสหกรณ์ที่ไดจดทะเบียนแลวเป็นนิติบุคคลและเป็นสหกรณ์ตามพระราชบัญญัตินี้
เพื่อใหเป็นไปตามวัตถุประสงค์ใหชุมนุมสหกรณ์มีอานาจกระทาการไดตามมาตรา็46็และตามที่กาหนดไว
ในกฎกระทรวง
**
ใหนาความในหมวด็3็หมวด็4็หมวด็4/1็หมวด็5็และหมวด็6็มาใช บังคับกับชุมนุมสหกรณ์โดย
อนุโลม
***

มาตรา 105/1็เพื่อสงเสริมระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์็ใหชุมนุมสหกรณ์
ระดับประเทศมีอานาจรวมกับสหกรณ์สมาชิกของตนจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์และ
ครอบครัวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
มาตรา็101็วรรคสอง็็แกไขโดยมาตรา็27็็แห็งพระราชบ็ัญญ็ัติส็ หกรณ์็ (ฉบ็ับท็ี่็ 3) พ.ศ. 2562
มาตรา็105็วรรคสาม็ เพิ่มเติมโดยมาตรา็28็็แห็งพระราชบ็ัญญ็ัติส็ หกรณ์็ (ฉบ็ับท็ี่็ 3) พ.ศ. 2562
***
มาตรา็105/1็เพิ่มเติมโดยมาตรา็29็็แห็งพระราชบ็ัญญ็ัติส็ หกรณ์็ (ฉบ็ับท็ี่็ 3) พ.ศ. 2562
*

**

~็22็~

มาตรา ๑๐๖ การประชุมใหญชุมนุมสหกรณ์ใหประกอบดวยผูแทนสหกรณ์ ที่เป็นสมาชิกของชุมนุม
สหกรณ์็ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการของแตละสหกรณ์เลือกตั้งขึ้นสหกรณ์ละหนึ่งคน็ตามที่กาหนดในขอบังคับ
ของชุมนุมสหกรณ์็ในการประชุมตองมีผูแทนสหกรณ์มาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจานวนผูแทนสหกรณ์
ทั้งหมดหรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน็แลวแตกรณี็จึงจะเป็นองค์ประชุม
ผูแทนสหกรณ์คนหนึ่งใหมีเสียงในการลงคะแนนหนึ่งเสียง็หรือจะใหมีเสียงเพิ่มขึ้นตามระบบสัดสวน
ตามที่กาหนดในขอบังคับของชุมนุมสหกรณ์นั้นกได
มาตรา ๑๐๗ ในการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเน็ินการช็ุมน็ุมสหกรณ์็ ใหที่ประช็ุมใหญ็ช็ุมน็ุมสหกรณ์็
เลือกตั้งจากผูแทนสหกรณ์ที่เป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์เป็นกรรมการ็ตามจานวนหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด
ในข็อบ็ังค็ับของช็ุมน็ุมสหกรณ์

หมวด ๘
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
มาตรา ๑๐๘ ใหมี็“สันนิบาตสหกรณ์แหงประเทศไทย” ประกอบดวยสมาชิกที่เป็นสหกรณ์็มีวัตถุประสงค์
เพ็ื่อส็งเสร็ิมก็ิจการสหกรณ็์ทุกประเภทท็ั่วราชอาณาจ็ักร็ให็ม็ีความเจร็ิญก็าวหน็าอ็ันม็ิใช็เป็นการหาผลกำไร็หร็ือ
รายได็มาแบ็งป็ันก็ัน
มาตรา ๑๐๙ ให็ส็ันน็ิบาตสหกรณ็์แห็งประเทศไทยเป็นน็ิติบ็ ุค็ คล็
สันนิบาตสหกรณ์แหงประเทศไทยมีสานักงานใหญในกรุ งเทพมหานคร็และจะตั้งสานักงานสาขาขึ้น็ณ็
ที่อื่นใดกได
มาตรา ๑๑๐ ส็ันน็ิบาตสหกรณ็์แห็งประเทศไทย็ม็ีอำนาจกระทาการต็าง็ๆ็ภายในขอบว็ัตถ็ุประสงค็์็
ตามท็ี่ระบ็ุไว็ในมาตรา็๑๐๘็และอำนาจเช็นว็าน็ี้ให็รวมถ็ึง
(๑)็ ส็งเสร็ิมและเผยแพร็ก็ิจการสหกรณ็์็ ตลอดจนทาการว็ิจัย็ และรวบรวมสถ็ิติเ็ก็ี่ยวก็ับก็ิจการสหกรณ็์
(๒)็ แนะนำช็วยเหล็ือทางว็ิชาการแก็สหกรณ์ ็ และอานวยความสะดวกในการต็ิดต็อประสานงาน็
ระหว็างสหกรณ็์กับ็ ส็วนราชการหร็ือบ็ุคคลอ็ื่น
(๓)็ ให็การศ็ึกษาฝึกอบรมว็ิชาการเก็ี่ยวก็ับก็ิจการของสหกรณ็์
(๔)็ ส็งเสร็ิมสัมพ็ันธภาพระหว็างสหกรณ์็ ท็ั้งภายในประเทศและต็างประเทศ็หร็ือส็ันน็ิบาตสหกรณ็์็
ของต็างประเทศ็หร็ือองค็์การต็างประเทศ็หร็ือองค็์การระหว็างประเทศท็ี่มีว็ ัต็ ถ็ุประสงค็์ทานองเด็ียวก็ัน
(๕)็ ซ็ื้อ็จ็ัดหา็จาหน็าย็ถ็ือกรรมส็ิทธ็ิ์็ครอบครอง็หร็ือทำน็ิติก็ รรมเก็ี่ยวก็ับทร็ัพย็์สิน็ ใด็ๆ
(๖)็ ส็งเสร็ิมธ็ุรก็ิจการค็า็อ็ุตสาหกรรม็หร็ือบร็ิการของสหกรณ็์
(๗)็ สน็ับสน็ุนและช็วยเหล็ือสหกรณ็์เพ็ื่อแก็ไขอ็ุปสรรคข็อข็ัดข็องท็ี่เก็ี่ยวก็ับก็ิจการของสหกรณ์็ ซ็ึ่งเป็น็
การกระทำเพ็ื่อประโยชน็์ส็วนรวม
(๘) เป็นต็ัวแทนของสหกรณ์็ เพ็ื่อร็ักษาผลประโยชน็์อัน็ พ็ึงม็ีพึง็ ได็จากการสน็ับสนนของร็ัฐ็ องค็์การ็
ระหว็างประเทศ็หร็ือภาคเอกชนอ็ื่น
(๙)็ ร็วมม็ือก็ับร็ัฐบาลในการส็งเสร็ิมสหกรณ์็เพ็ื่อให็เก็ิดประโยชน็์แก็บรรดาสหกรณ็์อย็างแท็จร็ิง
(๑๐) ็ดาเน็ิน การอ็ื่น เพ็ื่อให็เป็นไปตามว็ัต ถ็ุประสงค์ ็ หร็ือตามท็ี่คณะกรรมการพ็ัฒ นาการสหกรณ์็
แห็งชาต็ิมอบหมาย

~็23็~

มาตรา ๑๑๑ ส็ันน็ิบาตสหกรณ็์แห็งประเทศไทยอาจม็ีรายได็็ด็ังต็อไปน็ี้
(๑)็็ค็าบำร็ุงส็ันน็ิบาตสหกรณ็์แหงประเทศไทย
(๒)็็เง็ินอ็ุดหน็ุนจากร็ัฐบาล
(๓)็็ดอกผลท็ี่เก็ิดจากท็ุนกลางของสหกรณ็์ไม็จำก็ัดตามมาตรา็๘
(๔)็็เง็ินหรือทรัพย็์สินที่มีผูอุทิศให
(๕)็็เง็ินหร็ือทร็ัพย็์สิน็ ท็ี่เหล็ือจากการชาระบ็ัญช็ีสหกรณ็์ตามมาตรา็๘๔็และมาตรา็๘๖็วรรคสอง
(๖)็็เง็ินท็ี่ได็จากการจาหน็ายหน็ังส็ือว็ิชาการ็เอกสาร็หร็ือส็ิ่งอ็ื่น
(๗)็็เง็ินหร็ือทร็ัพย็์สิน็ ท็ี่ได็ร็ับเป็นค็าตอบแทนในการให็บร็ิการ
(๘)็็ผลประโยชน็์ท็ี่ได็จากทร็ัพย็์สิน็ ของส็ันน็ิบาตสหกรณ็์แห็งประเทศไทย
*

มาตรา ๑๑๒ ให็ม็ีคณะกรรมการดาเนินการส็ันน็ิบาตสหกรณ็์แห็งประเทศไทย็ประกอบด็วย็ประธาน็
กรรมการดาเน็ินการช็ุมน็ุมสหกรณ็์ระด็ับประเทศประเภทละหน็ึ่งคน็ในกรณ็ีท็ี่สหกรณ็์ประเภทใดไม็ม็ีชุม็ น็ุม็
สหกรณ็์ร ะด็ับประเทศ็ ให็ม็ีผ็ูแทนจากสหกรณ็์ประเภทน็ั้นจำนวนหน็ึ่งคนเป็นกรรมการโดยตำแหน็ง็ และ็
กรรมการอ็ื่นซึ่งทีป่ ระช็ุมใหญของสันน็ิบาตสหกรณ็์แห็งประเทศไทยเลือกต็ั้งจากผูแทนสหกรณ์ซึ่งเป็นกรรมการ็
ดาเน็ินการ็ม็ีจำนวนเท็าก็ับกรรมการโดยตำแหน็งเป็นกรรมการ
ใหคณะกรรมการดาเนินการสันนิบาตสหกรณ์แหงประเทศไทยเลือกตั้งกรรมการเป็นประธานกรรมการ็
คนหนึ่ง็และรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน
ใหคณะกรรมการดาเนินการสันนิบาตสหกรณ์แหงประเทศไทยแตงตั้งผูอานวยการสันนิบาตสหกรณ์็
แหงประเทศไทย็และใหผูอานวยการสันนิ บาตสหกรณ์ แหงประเทศไทยเป็นเลขานุการของคณะกรรมการ็
ดาเนินการสันนิบาตสหกรณ์แหงประเทศไทย
หลักเกณฑ์และวิธีการไดมาซึ่งผูแทนสหกรณ์ที่ไมมีชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศใหเป็นไปตามระเบียบ
ของสันนิบาตสหกรณ์แหงประเทศไทย
การกาหนดสัดสวนผูแทนสหกรณ์ที่จะไดรับเลือกตั้งเป็นกรรมการอื่นใหเป็นไปตามระเบียบในมาตรา็๑๑๓็(๓)
ใหนาบทบัญญัติมาตรา็๕๒็มาใชบังคับแกคณะกรรมการดาเนินการสันนิบาตสหกรณ์แหงประเทศไทย็
และผูอานวยการสันนิบาตสหกรณ์แหงประเทศไทย็โดยอนุโลม
มาตรา ๑๑๓ ให็คณะกรรมการดาเน็ินการส็ันน็ิบาตสหกรณ็์แห็งประเทศไทย็ ม็ีหน็าท็ี่บร็ิหารก็ิจการ็
ตลอดจนม็ีอำนาจออกระเบ็ียบเพ็ื่อปฏ็ิบั็ติก็ ารตามว็ัตถ็ุประสงค็์ของส็ันน็ิบาตสหกรณ็์แห็งประเทศไทย
การออกระเบ็ียบเก็ี่ยวก็ับเร็ื่องด็ังต็อไปน็ี้็ ต็องได็ร็ับความเห็นชอบจากท็ี่ประช็ุมใหญ็ของส็ันนิ บาต็
สหกรณ็์แห็งประเทศไทยก็อนจ็ึงใช็บ็ังค็ับได็
(๑)็็ ระเบ็ียบว็าด็วยการใช็จ็ายและการเก็บร็ักษาเง็ิน
(๒)็็ ระเบียบวาดวยการประชุมใหญของสันนิบาตสหกรณ์แห งประเทศไทย็และหลักเกณฑ์การจัดสง
ผูแทนของสหกรณ์เขารวมประชุมใหญ
(๓)็็ ระเบ็ียบว็าด็วยการเล็ือกต็ั้ง็การประช็ุม็และการดำเน็ินก็ิจการของคณะกรรมการดาเน็ินการ็
ส็ันน็ิบาตสหกรณ็์แห็งประเทศไทย
มาตรา ๑๑๔ ใหกรรมการดาเนินการสันนิบาตสหกรณ์แหงประเทศไทยอยูในตาแหนงคราวละสี่ปี
เมื่อครบวาระดังกลาวตามวรรคหนึ่ง็หากยังมิไดมีการเลือกตั้งกรรมการขึ้นใหม็ใหกรรมการซึ่งพนจาก
ตาแหนงตามวาระนั้นอยูในตาแหนงเพื่อดาเนินงานตอไปจนกวากรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้งใหมเขารับหนาที่็
กรรมการซึ่งพนจากตาแหนงอาจไดรับเลือกตั้งอีกได็แตไมเกินสองวาระติดตอกัน
*

มาตรา็112็แก็ไขโดยมาตรา็12็แห็งพระราชบ็ัญญ็ัติส็ หกรณ์็ (ฉบ็ับท็ี่็ 2) พ.ศ. 2553

~็24็~
*

มาตรา ๑๑๕ นอกจากการพนจากตาแหนงตามวาระตามมาตรา็๑๑๔็กรรมการดาเนินการสันนิบาต
สหกรณ์แห็งประเทศไทยพ็นจากตาแหน็ง็เม็ื่อ
(๑)็็ตาย
(๒)็็ลาออก
(๓)็็เป็นบ็ุคคลล็มละลาย
(๔)็็เป็นคนไร็ความสามารถหร็ือคนเสม็ือนไร็ความสามารถ
(๕)็็ได็ร็ับโทษจำค็ุกโดยคาพ็ิพากษาถ็ึงท็ี่สุด็ ให็จาค็ุก็เว็นแต็เป็นโทษสาหรับความผ็ิดท็ี่ได็กระทำโดย็
ประมาทหร็ือความผ็ิดลห็ุโทษ
(๖)็็พ็นจากการเป็นสมาช็ิกของสหกรณ์
ภายใต็บ็ังคับตามวรรคหนึ่ง ็กรรมการดาเน็ินการส็ันน็ิบาตสหกรณ็์แห็งประเทศไทยซ็ึ่งท็ี่ประช็ุมใหญ
เลือกต็ั้งพ็นจากตำแหน็งเมือ่ ทีป่ ระช็ุมใหญมีมติให็ถอดถอนออกจากตาแหน็งด็วยคะแนนเส็ียงไม็น็อยกว็าสองในสาม
ของจานวนผ็ูแทนสหกรณ็์ซ็ึ่งมาประช็ุม
เม็ื่อม็ีกรณ็ีตามวรรคหน็ึ่งหร็ือวรรคสอง็ ให็กรรมการเท็าท็ี่เหล็ืออย็ูปฏ็ิบัต็ ิห็ น็าท็ี่ต็อไปได็็และให็ถ็ือว็า็
คณะกรรมการดาเน็ินการส็ันน็ิบาตสหกรณ็์แห็งประเทศไทยประกอบด็วยกรรมการเทาท็ี่มีอ็ ย็ูเว็นแต็ม็ีกรรมการ็
เหล็ืออย็ูไม็ถ็ึงสองในสาม
ในกรณ็ีที่กรรมการดำเน็ินการส็ันน็ิบาตสหกรณ็์แหงประเทศไทยซึ่งที่ประชุมใหญ็เลือกต็ั้งพ็นจากตาแหนง
ก็อนวาระ็ใหที่ประช็ุมใหญ็สันน็ิบาตสหกรณ็์แห็งประเทศไทยเลือกผูแทนสหกรณ์เป็นกรรมการแทน็เวนแตวาระ
ของกรรมการที่พนจากตาแหนงเหลืออยูไมถึงเกาสิบวัน็จะไมดาเนินการเลือกตั้งกรรมการแทนตาแหนงที่วางกได ็
และให็ผ็ูได็ร็ับเล็ือกต็ั้งอย็ูในตาแหน็งเท็าก็ับวาระท็ี่เหล็ืออย็ูของกรรมการซ็ึ่งตนแทน
มาตรา ๑๑6 ใหคณะกรรมการดาเนินการสันนิบาตสหกรณ์แหงประเทศไทยจัดใหมีการประชุมใหญ
สามัญปีละหนึ่งครั้งภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นปีทางบัญชีของสันนิบาตสหกรณ์แหงประเทศไทย
เมื่อมีเหตุอันสมควร็คณะกรรมการดาเนินการสันนิบาตสหกรณ์แหงประเทศไทยจะเรียกประชุมใหญ
วิสามัญเมื่อใดกได็หรือเมื่อสมาชิกจานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจานวนสมาชิกทั้งหมดทาหนังสือรองขอตอ
คณะกรรมการดาเนินการสันนิบาตสหกรณ์แหงประเทศไทยใหเรียกประชุมใหญวิสามัญในหนังสือรองขอนั้น็ตอง
ระบุวาประสงค์ใหเรียกประชุมเพื่อการใด
ในกรณีที่สมาชิกเป็นผูรองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ็ใหคณะกรรมการดาเนินการสันนิบาตสหกรณ์
แหงประเทศไทยเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือรองขอ
**
ในกรณ็ีท็ี่คณะกรรมการดาเน็ินการส็ันน็ิบาตสหกรณ็์แห็งประเทศไทยไม็เร็ียกประช็ุมใหญ็ว็ิสาม็ัญตาม็
วรรคสาม็สมาช็ิกจำนวนไม็น็อยกว็าหน็ึ่งในส็ิบของจานวนสมาช็ิกท็ั้งหมดอาจทาหน็ังส็ือร็องขอภายในหกส็ิบว็ัน็
น็ับแต็ว็ันพ็นกาหนดเวลาตามวรรคสาม็เพ็ื่อให็รัฐมนตรีเร็ียกประช็ุมใหญ็ว็ิสามัญได็็ในกรณ็ีเช็นน็ี้ให็ร็ัฐมนตรีเร็ียก
ประช็ุมใหญ็ว็ิสามัญภายในสามส็ิบว็ันน็ับแต็ว็ันท็ี่ได็ร็ับหน็ังส็ือร็องขอ
มาตรา ๑๑๗ ใหผูอำนวยการส็ันน็ิบาตสหกรณ็์แห็งประเทศไทยม็ีหนาท็ี่บร็ิหารก็ิจการของส็ันน็ิบาต
สหกรณ็์แห็งประเทศไทยตามระเบ็ียบและนโยบายท็ี่คณะกรรมการดำเน็ินการส็ันน็ิบาตสหกรณ็์แห็งประเทศไทย
กาหนด็และมีอานาจบ็ังค็ับบ็ัญชาเจ็าหน็าท็ี่ของส็ันน็ิบาตสหกรณ็์แห็งประเทศไทย
ในสวนกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก็ใหผูอานวยการสันนิบาตสหกรณ์แหงประเทศไทยเป็นตัวแทน
สันนิบาตสหกรณ์แหงประเทศไทย็เพื่อการนี้ผูอานวยการสันนิบาตสหกรณ์แหงประเทศไทยจะมอบอานาจให็
บุคคลใดกระทากิจการเฉพาะอยางแทนตามระเบียบที่คณะกรรมการดาเนินการสันนิบาตสหกรณ์แหงประเทศไทย็
กาหนดกได
*
**

มาตรา็115็แก็ไขโดยมาตรา็13็แห็งพระราชบ็ัญญ็ัติส็ หกรณ์็ (ฉบ็ับท็ี่็ 2) พ.ศ. 2553
มาตรา็116็วรรคส็ี่็เพ็ิ่มเต็ิมโดยมาตรา็14็แห็งพระราชบ็ัญญ็ัติส็ หกรณ์็(ฉบ็ับท็ี่็2) พ.ศ. 2553

~็25็~
*

มาตรา ๑๑๗/๑ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการดาเนินการของสันนิบาตสหกรณ์แหงประเทศไทย็
ใหประธานกรรมการดาเน็ินการส็ันน็ิบาตสหกรณ็์แห็งประเทศไทย็หร็ือกรรมการดาเน็ินการส็ันน็ิบาตสหกรณ็์แห็ง
ประเทศไทยจานวนไม็น็อยกว็าหน็ึ่งในสามของกรรมการดาเน็ินการส็ันน็ิบาตสหกรณ็์แห็งประเทศไทย็หร็ือสหกรณ็์
ท็ี่เป็นสมาช็ิกไม็น็อยกว็าหน็ึ่งร็อยสหกรณ์็ร็องขอให็คณะกรรมการพ็ัฒนาการสหกรณ็์แห็งชาต็ิวิน็ ิจ็ ฉ็ัยได็
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แหงชาติใหเป็นที่สุด
มาตรา ๑๑๘ ใหนาบทบัญญัติในหมวด็๓็สวนที่็๔็วาดวยการสอบบัญชีมาใชบังคับแกสันนิบาตสหกรณ์
แห็งประเทศไทยโดยอน็ุโลม

หมวด ๙
กลุ่มเกษตรกร
มาตรา ๑๑๙ ในกรณ็ีท็ี่คณะบ็ุคคลผ็ูประกอบอาช็ีพเกษตรกรรม็ซ็ึ่งร็วมก็ันดาเน็ิน ก็ิจการโดยมี็
ว็ัตถ็ุประสงค็์เพ็ื่อช็วยเหล็ือซ็ึ่งก็ันและก็ันในการประกอบอาช็ีพเกษตรกรรมแต็ย็ังไม็อาจรวมก็ันจ็ัดต็ั้งเป็นสหกรณ็์็
ตามพระราชบัญญัตินี้ได็จะจัดตั้งเป็นกลุมเกษตรกรขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดโดยพระราชกฤษฎีกากได
พระราชกฤษฎ็ีกาตามวรรคหน็ึ่ง็ ให็กำหนดการดาเน็ินการของกล็ุมเกษตรกร็ การกาก็ับกล็ุมเกษตรกร
การเลิกกลุมเกษตรกร็และการควบกลุมเกษตรกรเขากัน็็ทั้งนี้็ตามความเหมาะสมแกประเภทของกลุม
เกษตรกรดวย
มาตรา ๑๒๐ กล็ุมเกษตรกรท็ี่จัด็ ต็ั้งข็ึ้นตามมาตรา็๑๑๙็ให็ม็ีฐานะเป็นน็ิติบ็ ุค็ คล
มาตรา ๑๒๑ ให นายทะเบ็ีย นสหกรณ็์เป็นนายทะเบ็ีย นกลุ มเกษตรกรและมี อ ำนาจหน็าที่ตามท็ี่
บัญญัติไว็ในพระราชบ็ัญญ็ัติน็ ็ี้และม็ีรองนายทะเบ็ียนสหกรณ็์เป็นผ็ูช็วย็ม็ีอำนาจหน็าท็ี่ตามท็ี่นายทะเบ็ียนสหกรณ็์
มอบหมาย
*
ใหสหกรณ์จังหวัดเป็นนายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจาจังหวัดที่กลุมเกษตรกรตั้งอยู็และมีอานาจ
หนาที่ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
*
สาหรับกรุงเทพมหานครใหผูอานวยการสานักงานสงเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร็พื้นที่็1็และ
ผู อ านวยการส านั ก งานส งเสริ ม สหกรณ์ ก รุ ง เทพมหานคร็พื้ น ที่ ็ 2็เป็ น นายทะเบี ย นกลุ มเกษตรกร
กรุงเทพมหานคร
มาตรา ๑๒๒ ในกรณ็ีท็ี่กล็ุมเกษตรกร็โดยมต็ิของท็ี่ประช็ุมใหญ็ไม็น็อยกว็าก็ึ่งหน็ึ่งของจานวนสมาช็ิก็
ท็ี่มาประช็ุม็แสดงความจานงขอเปล็ี่ยนฐานะเป็นสหกรณ็์เม็ื่อนายทะเบ็ียนสหกรณ็์พิจ็ ารณาเห็นว็าข็อบ็ังค็ับของ
กล็ุมเกษตรกรม็ีรายการถ็ูกต็องตามมาตรา็ ๔๓็ ให็นายทะเบ็ียนสหกรณ็์รับ็ จดทะเบ็ียนและดำเน็ินการตาม็
พระราชบ็ัญญ็ัติน็ ็ี้
มาตรา ๑๒๓ เม็ื่อนายทะเบ็ียนสหกรณ็์รับจดทะเบ็ียนกล็ุมเกษตรกรเป็นสหกรณ็์็็ ให็คณะกรรมการ็
กลุมเกษตรกรมีฐานะเป็นคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์จนกวาจะมีคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ซึ่ง
ที่ประช็ุมใหญ็ได็เล็ือกต็ั้งข็ึ้นใหม็ตามบทแหงพระราชบ็ัญญ็ัติน็ ็ี้
สหกรณ็์ตามวรรคหน็ึ่งย็อมได็ไปท็ั้งทร็ัพย็์สิ็น็หน็ี้สิน็ ็ส็ิทธ็ิ็และความร็ับผ็ิดของกล็ุมเกษตรกรเด็ิม
*
**

มาตรา็117/1็เพ็ิ่มเต็ิมโดยมาตรา็15็แห็งพระราชบ็ัญญ็ัติส็ หกรณ์็ (ฉบ็ับท็ี่็ 2) พ.ศ. 2553 ็
มาตรา็121็วรรคสอง็และวรรคสาม็ แกไขโดยมาตรา็30็แห็งพระราชบ็ัญญ็ัติส็ หกรณ์็ (ฉบ็ับท็ี่็ 3) พ.ศ. 2562

~็26็~

มาตรา ๑๒๔ เพื่อปฏิบั ติก ารตามพระราชบัญญั ตินี้็ ให นายทะเบียนกลุ มเกษตรกรและพนั กงาน
เจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนกลุมเกษตรกรมอบหมายมีอานาจเขาไปตรวจสอบในสานักงานของกลุ มเกษตรกร
ในเวลาทางานของกลุมเกษตรกร ใหผูซึ่งเกี่ยวของอานวยความสะดวก็ชวยเหลือ็และใหคาชี้แจงแกผูเขาไป
ตรวจสอบตามสมควร
ให็ผ็ูเข็าไปตรวจสอบตามวรรคหน็ึ่ง็แสดงบ็ัตรประจาต็ัวต็อผ็ูซ็ึ่งเก็ี่ยวข็อง็
บ็ัตรประจำต็ัวตามวรรคสอง็ให็เป็นไปตามแบบท็ี่รัฐ็ มนตร็ีกำหนด
มาตรา ๑๒๕ ในคด็ีฟ็องเร็ียกหน็ี้ท็ี่กล็ุมเกษตรกร็สมาช็ิก็หร็ือผ็ูชาระบ็ัญช็ีเป็นล็ูกหน็ี้อย็ูในฐานะเช็นน็ั้น็
หามมิใหฟูองเมื่อพนกาหนดสองปีนับแตวันที่นายทะเบียนกลุมเกษตรกรถอนชื่อกลุมเกษตรกรออกจากทะเบียน
มาตรา ๑๒๖ ถ็ากล็ุมเกษตรกรเก็ี่ยวข็องในก็ิจการใดท็ี่กฎหมายกำหนดให็จดทะเบ็ียนสำหร็ับการได็มา็
การจาหนาย็การยกขึ้นเป็นขอตอสู็หรือการยึดหนวง็ซึ่งกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับ
อส็ังหาร็ิมทร็ัพย็์็ในการจดทะเบ็ียนเช็นว็าน็ั้นให็กล็ุมเกษตรกรได็ร็ับยกเว็นไม็ต็องเส็ียค็าธรรมเน็ียม
มาตรา ๑๒๗ หามมิใหผูใดใชคาวา็“กล็ุมเกษตรกร” เป็นช็ื่อหร็ือส็วนหน็ึ่งของช็ื่อในทางธ็ุรก็ิจ็เว็นแต็
กล็ุมเกษตรกรท็ี่ได็จดทะเบ็ียนตามพระราชกฤษฎ็ีกาท็ี่ออกตามมาตรา็๑๑๙
มาตรา ๑๒๘ ให็นายทะเบ็ียนกล็ุมเกษตรกรและพน็ักงานเจ็าหน็าท็ี่ซ็ึ่งนายทะเบ็ียนกล็ุมเกษตรกร็
มอบหมาย็ม็ีอานาจออกคาส็ั่งเป็นหน็ังส็ือให็กรรมการ็สมาช็ิกและเจ็าหน็าท็ี่ของกล็ุมเกษตรกรมาช็ี้แจงข็อเทจจริง็
เกี่ยวกับกิจการของกลุมเกษตรกรหรือใหสงเอกสารเกี่ยวกับการดาเนินกิจการ็หรือรายงานการประชุมของกลุม
เกษตรกร
*หมวด

9/1
การพิจารณาอุทธรณ์
มาตรา 128/1็ใหมีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ประกอบดวย
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายเป็นประธาน
กรรมการ็ผูแทนกระทรวงการคลัง็ผูแทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา็ผูแทนสานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ็ และกรรมการผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ ค นหนึ่ ง ในคณะกรรมการพั ฒ นาการสหกรณ์ แ ห งชาติ ซึ่ ง
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แหงชาติมอบหมายเป็นกรรมการ
ให อธิบ ดีก รมส งเสริ มสหกรณ์แ ตงตั้งข าราชการในสั ง กัด กรมส งเสริม สหกรณ์ เป็ นเลขานุก ารและ
ผูชวยเลขานุการ
มาตรา 128/2็ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอานาจหนาที่็ ดังตอไปนี้
(1)็พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คาสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ที่อุทธรณ์
ตามมาตรา็128/4
(2)็มีหนังสือเรียกบุคคลที่เกี่ยวของมาใหถอยคาหรือสั่งใหบุคคลดังกลาวสงเอกสารหรือหลักฐานอื่น็็็
ที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
(3)็แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มอบหมาย
มาตรา 128/3็ใหน าความในมาตรา็13็มาใชบังคับแกการประชุมของคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์โดยอนุโลม
*

พ.ศ.็2562

หมวด็9/1็การพิจารณาอุทธรณ์็็มาตรา็128/1็ถึงมาตรา็128/5 เพิ่มเติมโดยมาตรา็31็แหงพระราชบัญญัติสหกรณ์็(ฉบับที่็3)

~็27็~

มาตรา 128/4็คาสั่งตามมาตรา็20็มาตรา็22็(3)็และ็(4)็มาตรา็71็และมาตรา็89/3็วรรคสอง็
รวมถึงคาสั่งเลิกกลุมเกษตรกรตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา็119็วรรคสอง็ใหอุทธรณ์ตอคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคาสั่ง
คาสั่งไมรับจดทะเบียนตามมาตรา็38็และคาสั่งตามมาตรา็44็ใหอุทธรณ์ตอคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ภายในหกสิบวันนับแตวันที่รับคาสั่ง
การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ งและวรรคสองไมเป็นเหตุ ทุเลาการบั งคับตามคาสั่ ง็เว นแต คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์จะเหนสมควรใหมีการทุเลาการบังคับตามคาสั่งนั้นไวชั่วคราว
มาตรา 128/5็หลั ก เกณฑ์ ็ วิ ธี ก าร็และเงื่ อ นไขการอุ ท ธรณ์ แ ละวิ ธี พิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ ข อง
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ใหเป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์กาหนด
ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคาวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ์แลว
แจงคาวินิจฉัยอุทธรณ์พรอมดวยเหตุผลเป็นหนังสือไปยังผูอุทธรณ์โดยไมชักชา
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ใหเป็นที่สุด

หมวด ๑๐
บทกำหนดโทษ
*

มาตรา 129็ ผูใดใชคาวา็"สหกรณ์"็หรือ็"กลุมเกษตรกร"็ประกอบกับชื่อหรือสวนหนึ่งของชื่อ
ในทางธุรกิจ็โดยมิไดเป็นสหกรณ์็หรือกลุมเกษตรกรที่ไดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้็ตองระวางโทษจาคุก
ไมเกินหกเดือน็หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท็หรือทั้งจาทั้งปรับ็และปรับอี กวันละไมเกินหาพันบาทจนกวาจะได
เลิกใช
*

มาตรา 130็ ผู ใดไมมาชี้แจงขอเทจจริงหรือไมส งเอกสารเกี่ยวกับการดาเนินงานหรือรายงานการ
ประชุมของสหกรณ์หรือชุมนุมสหกรณ์ตามคาสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์็รองนายทะเบียนสหกรณ์็ ผูตรวจการ
สหกรณ์็ผูสอบบัญชี็หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายซึ่งสั่งการตามมาตรา็17็หรือไมมา
ชี้แจงขอเทจจริงหรือไมสงเอกสารเกี่ยวกับการดาเนินงานหรือรายงานการประชุมของกลุมเกษตรกรตามคาสั่ง
ของนายทะเบียนกลุมเกษตรกรหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนกลุมเกษตรกรมอบหมายตามมาตรา็128็
แลวแตกรณี็ตองระวางโทษจาคุกไมเกินหนึ่งเดือน็หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท็หรือทั้งจาทั้งปรับ
*

มาตรา 131็ ผู ใดขั ดขวางหรื อไมให ค าชี้แ จงแกนายทะเบียนสหกรณ์็ รองนายทะเบี ยนสหกรณ์็
ผูตรวจการสหกรณ์็ผูสอบบัญชี็หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายตามมาตรา็18็หรือ
ขัดขวางหรือไมใหคาชี้แจงแกนายทะเบียนกลุมเกษตรกรหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนกลุมเกษตรกร
มอบหมายตามมาตรา็124็ตองระวางโทษจาคุกไมเกินหนึ่งปี็หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท็หรือทั้งจาทั้งปรับ
*

มาตรา 132็ ผูใดฝุาฝืนหรือไมปฏิบัติตามที่นายทะเบียนสหกรณ์สั่งการตามมาตรา็22็ตองระวาง
โทษจาคุกไมเกินหนึ่งปี็หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท็หรือทั้งจาทั้งปรับ
*

มาตรา 133็ กรรมการหรือ ผู จัด การของสหกรณ์ผู ใดดาเนิน กิจ การของสหกรณ์น อกขอบเขต
แหงการดาเนินกิจการของสหกรณ์ที่จะพึงดาเนินการไดตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา็33/1็วรรค
สอง็ตองระวางโทษจาคุกไมเกินหนึ่งปี็ หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท็หรือทั้งจาทั้งปรับ
*

มาตรา็129็ถึงมาตรา็133็แกไขโดยมาตรา็32็แหงพระราชบัญญัติสหกรณ์็(ฉบับที่็3) พ.ศ. 2562

~็28็~
*

มาตรา 133/1็กรรมการหรือผูจัดการของสหกรณ์ผูใดดาเนินกิจการของสหกรณ์็โดยผิดวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์และการดาเนินกิจการนั้นเป็นภยันตรายตอความสงบสุขของประชาชนหรือความมั่นคงของรัฐ็ตอง
ระวางโทษจาคุกไมเกินหนึ่งปี็หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท็หรือทั้งจาทั้งปรับ
*

มาตรา 133/2็ผูใดฝุาฝืนไมจัดการรักษาทรัพย์สินของสหกรณ์็หรือไมสงมอบทรัพย์สิน็สมุดบัญชี็
เอกสาร็และสิ่งอื่นของสหกรณ์ใหแกผูชาระบัญชีตามมาตร็78็ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท
*มาตรา

133/3็ ผูใดฝุาฝืนไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา็89/2็(4)็(5)็(6)็
(7)็(8)็(10)็(11)็(12)็หรือ็(13)็ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท
*มาตรา 133/4็

ผูใดฝุาฝืนไมแกไขขอบกพรองหรือระงับการดาเนินการตามที่นายทะเบียนสหกรณ์
สั่งการตามมาตรา็89/3็ตองระวางโทษจาคุกไมเกินสองปี็หรือปรับไมเกินสองแสนบาท็หรือทั้งจาทั้งปรับ
*มาตรา

133/5็ ในกรณีที่สหกรณ์กระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้็กรรมการหรือผูจัดการของสหกรณ์
ซึ่งเป็นผูลงมติใหสหกรณ์ดาเนินการหรืองดเวนการดาเนินการ็หรือเป็นผูดาเนินการหรือรับผิดชอบในการดาเนินการนั้น็
ไดกระทาผิดหนาที่ของตนดวยประการใด็ๆ็โดยทุจริต ็ตองระวางโทษจาคุกตั้งแตหนึ่งปีถึงหาปี็และปรับไมเกิน
หาแสนบาท

บทเฉพาะกาล
มาตรา ๑๓๔ ให็ถ็ือว็าบรรดาสหกรณ็์จำก็ัด็ ช็ุมน็ุมสหกรณ์็ ส็ันน็ิบาตสหกรณ็์แห็งประเทศไทย็ และ็
กล็ุมเกษตรกรตามพระราชบ็ัญญ็ัติส็ หกรณ์็็พ.ศ.็็๒๕๑๑็็ท็ี่มีอ็ ย็ูในวันท็ี่พระราชบ็ัญญ็ัติน็ ็ี้ใช็บ็ังคับเป็นสหกรณ็์
ชุมนุมสหกรณ์็สันนิบาตสหกรณ์แหงประเทศไทย็และกลุมเกษตรกร็ตามพระราชบัญญัตินี้
ใหโอนเงินทุนหมุนเวียนสงเสริมการสหกรณ์มาเป็นของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ตามมาตรา็๒๗
มาตรา ๑๓๕ ชุมนุมสหกรณ์ที่มีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ็แตมีจานวนสหกรณ์เป็นสมาชิก
ต่ากวาอัตราที่กาหนดไวในมาตรา็๑๐๑็ใหเป็นชุมนุมสหกรณ์ตอไปได
มาตรา ๑๓๖ ข็อบ็ังค็ับของสหกรณ็์ท็ี่ใช็บ็ังค็ับอย็ูในว็ันท็ี่พระราชบ็ัญญ็ัติน็ ็ี้ใช็บ็ังค็ับ็ย็ังคงใช็บ็ังค็ับต็อไป
เท็าท็ี่ไม็ข็ัดหร็ือแย็งก็ับพระราชบ็ัญญ็ัติ็น็ี้
ใหคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์็คงดารงตาแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระตามที่กาหนดไวในขอบังคับ
ของสหกรณ็์น็ั้น็โดยให็ถ็ือว็าเป็นการดารงตำแหน็งในวาระแรก
มาตรา ๑๓๗ สหกรณ์ไมจากัดตามพระราชบัญญัติสหกรณ์็พ.ศ.็๒๕๑๑็ที่มีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ็ถาประสงค์จะจัดตั้งเป็นสหกรณ์ตามพระราชบัญญัตินี้็ตองยื่นคาขอจดทะเบียนตามหมวด็๓็สวนที่็๑็
ว็าด็วยการจ็ัดต็ั้งและการจดทะเบ็ียนสหกรณ็์ภายในหน็ึ่งร็อยแปดส็ิบว็ันน็ับแต็ว็ันท็ี่พระราชบ็ัญญ็ัติน็ ็ี้ใช็บ็ังค็ับ็
ถาไมมีการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง็ใหนายทะเบียนสหกรณ์สั่งเลิกสหกรณ์ไมจากัดนั้น็และตั้งผูชาระบัญชี
ข็ึ้นทำการชำระบ็ัญช็ี็โดยให็นำบทบ็ัญญ็ัติใ็นหมวด็๔็ว็าด็วยการชำระบ็ัญช็ีมาใช็บ็ังค็ับโดยอน็ุโลม

*

มาตรา็133/1็ถึงมาตรา็133/5็เพิ่มเติมโดยมาตรา็32็แหงพระราชบัญญัติสหกรณ์็(ฉบับที่็3) พ.ศ. 2562

~็29็~

มาตรา ๑๓๘ ให็บรรดาพระราชกฤษฎ็ีกา็ กฎกระทรวง็ ประกาศ็ ระเบ็ียบหร็ือค าส็ั่งท็ี่ออกตาม็
กฎหมายว็าด็วยสหกรณ์็ ท็ี่ใช็บ็ังค็ับอย็ูในว็ันท็ี่พระราชบ็ัญญ็ัติน็ ็ี้ใช็บ็ังคับย็ังคงใช็บ็ังค็ับต็อไปเท็าท็ี่ไม็ข็ัดหร็ือแย็ง็
ก็ับบทแห็งพระราชบัญญ็ัติน็ ็ี้ จนกว็าจะม็ีพระราชกฤษฎ็ีกา็ กฎกระทรวง็ ประกาศ็ ระเบ็ียบ็ หร็ือคาส็ั่งท็ี่ออก็
ตามพระราชบ็ัญญัติน็ ็ี้ใช็บังคับ

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ็:-็เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้็คือ็โดยที่พระราชบัญญัติสหกรณ์็พ.ศ.็๒๕๑๑็ได ใชบังคับ
มาเป็น เวลานานแลว็ทาใหมีบทบัญญัติหลายประการไมเอื้อประโยชน์ตอการพัฒนาการสหกรณ์ใหทันตอสภาพการแขงขันกับ ็
ระบบธุรกิจในปัจจุบัน็ประกอบกับพระราชบัญญัตดิ ังกลาวไดรวมบทบัญญัติเกี่ยวกับกลุมเกษตรกร็ซึ่งสมควรปรับปรุงใหเหมาะสมยิง่ ขึ้น
เชนเดียวกัน็ดังนั้น็จึงเหนสมควรปรั บปรุงกฎหมายวาดวยสหกรณ์ที่ใชบังคับอยูเดิมทั้งฉบับ็โดยจัดระบบสหกรณ์ใหสหกรณ์ ็
มีชนิดเดียวคือสหกรณ์ที่สมาชิกมีความรับผิดจากัดเทาจานวนหุนที่ถือ็เพื่อใหสหกรณ์พัฒนาไปดวยความมั่นคง็ในดานการกากับ
และสงเสริมกิจการสหกรณ์็ไดกาหนดใหมีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แหงชาติขึ้น็เพื่อทาหนาที่เสนอความเหนตอรัฐบาล
เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางในการสงเสริมและพัฒนาสหกรณ์็จัดใหมีกองทุนเพื่อพัฒนาสหกรณ์เพื่อใหความชวยเหลือดานการเงิน
แกบรรดาสหกรณ์็ปรับปรุงองค์ประกอบและวาระการดารงตาแหนงของคณะกรรมการดาเนินการสันนิบาตสหกรณ์แหงประเทศ
ไทย็นอกจากนี้ไดปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับกลุมเกษตรกร็เพื่อใหมีการพัฒนาไปสู การจัดตั้งสหกรณ์อยางเป็นระบบ็ตลอดจน
ปรับปรุงบทกาหนดโทษใหเหมาะสมยิ่งขึ้น็จึงจาเป็นตองตราพระราชบัญญัตินี้

~็30็~

พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอานาจหนาที่ของสวนราชการใหเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง็ทบวง็กรม็พ.ศ.็2545็พ.ศ.็2545 (ราชกิจจานุเบกษา็เลม็119็ตอนที่็
102็ก็หนา็66็วันที่็8็ตุลาคม็2545)
มาตรา็122็ในพระราชบัญญัติสหกรณ์็พ.ศ.็2542็ใหแกไขคาวา็“ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”็
เป็น็“อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ์”็และคาวา็“กระทรวงเกษตรและสหกรณ์”็เป็น็“กรมสงเสริมสหกรณ์”

หมายเหต็็ุ :-็เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้็คือ็โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง็ทบวง็กรม็พ.ศ.็2545็
ได็บัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม็ซึ่งไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอานาจหนาที่ของ
สวนราชการใหเป็นไปตามพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง็ทบวง็กรม็นั้นแลว็และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาวไดบัญญัติ
ใหโอนอานาจหนาที่ของสวนราชการ็รัฐมนตรีผูดารงตาแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสวนราชการเดิมมาเป็นของสวนราชการใหม ็
โดยใหมีการแกไขบทบัญญัตติ างๆ็ใหสอดคลองกับอานาจหนาที่ที่โอนไปดวย็ฉะนั้น็เพื่ออนุวัติใหเป็นไปตามหลักการที่ปรากฏใน
พระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาว็จึงสมควรแกไขบทบ็ญ
ั ญ็ตั ็ิของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอนสวนราชการ็
เพื่อใหผูเก็ี่ยวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไม ตองไปคนหาในกฎหมายโอนอานาจหน าที่วาตามกฎหมายใดได มี
การโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็นของหนวยงานใดหรือผูใดแลว็โดยแกไขบทบัญญัติ
ของกฎหมายใหมีการเปลี่ยนชื่อสวนราชการ็รัฐมนตรีผูดารงตาแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการใหตรงกับการ
โอนอานาจหนาที่็และเพิ่มผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอนจากส วนราชการเดิมมาเป็นของ
สวนราชการใหม็รวมทั้งตัดสวนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแลว็ซึ่งเป็นการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกา
ดังกลาว็จึงจาเป็นตองตราพระราชกฤษฎีกานี้

~็31็~

พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
หมายเหตุ็:-็เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้็คือ็โดยที่พระราชบัญญัติสหกรณ์็พ.ศ.็2542็มีบทบัญญัติบางประการ
ไมเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน็และไมเอื้อประโยชน์ตอการดาเนินกิจการของสหกรณ์็สมควรปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับ
องค์ประกอบและการดารงตาแหนงของคณะกรรมการ็ลัก ษณะตองหามของกรรมการหรือผูจัดการ็หลักเกณฑ์การพนจาก
ตาแหนงของกรรมการดาเนินการสันนิบาตสหกรณ์แหงประเทศไทย็การแตงตั้งรองนายทะเบียนสหกรณ์็เงินคาหุน็การตั้งผูรับโอน
ประโยชน์ของสมาชิกผูตาย็อานาจหนาที่ของสหกรณ์ในการรับฝากเงิน็หลักเกณฑ์ในการกาหนดอัตราการเกบคาบารุงสันนิบาตสหกรณ์
แหงประเทศไทย็อานาจของรัฐมนตรีในการเรียกประชุมใหญวิสามัญและแนวทางการแกปัญหาการดาเนินการของสันนิบาตสหกรณ์
แหงประเทศไทยใหครอบคลุมและเหมาะสมยิ่งขึ้น็เพื่อใหการดาเนินกิจการของสหกรณ์สามารถลุลวงไปได็จ็งึ จาเป็นต็องตรา
พระราชบ็ญั ญ็ตั น็ิ ็ี้
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พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
มาตรา 2็พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกาหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นตนไป
มาตรา 37็บรรดาคาอุทธรณ์ที่ไดยื่นและยังอยูในระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห งชาติกอนวัน ที่พระราชบัญญัตินี้ ใช บังคับ็ให คณะกรรมการดังกล าวมีอานาจพิจารณาตอไปตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ์็พ.ศ.็2542็กอนการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะแลวเสรจ็แตตองไมเกิน
หนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา 38็บรรดากฎหรือคาสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติสหกรณ์็พ.ศ.็2542็ที่ใชบังคับอยูในวันกอน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ็ใหยังคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติสหกรณ์็พ.ศ.็2542็
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้็จนกวาจะมีกฎหรือคาสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติสหกรณ์็พ.ศ.็2542็
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา 39็ในการด าเนิ น การออกกฎกระทรวงและระเบี ย บ็เพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารให เป็ น ไปตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ์็พ.ศ.็2542็ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้็ใหดาเนินการใหแลวเสรจภายในสองปี
นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ็หากไมสามารถดาเนินการได็ใหรัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไมอาจดาเนินการ
ไดตอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

หมายเหต็็ุ :-็เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้็คือ็เนื่องจากพระราชบัญญัติสหกรณ์็พ.ศ.็๒๕42็ไดใชบังคับมา
เป็นเวลานาน็ทำให็ม็บี ทบ็ญ
ั ญ็ตั บ็ิ างประการไม็เอ็ื้อประโยชน็ต์ ็อการพ็ฒ
ั นาและคุมครองระบบสหกรณ็็์ สมควรปรับปรุงบทบัญญัติ
ของพระราชบัญญัติดังกลาวเพื่อการพัฒนา็คุมครอง็และสรางเสถียรภาพแกระบบสหกรณ์ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น็โดยเพิ่มการ
กาหนดคุณสมบัติของสมาชิกสหกรณ์็การกาหนดคุณสมบัติของกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แหงชาติ็
แกไขเพิ่มเติ มอานาจหนาที่ของนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อ ใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ็กาหนดประเภท็ลักษณะของสหกรณ์็
วัตถุประสงค์และขอบเขตแหงการดาเนินกิจการของสหกรณ์็ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับสมาชิกสมทบของสหกรณ์็กาหนดหนาที่
และความรับผิดของคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์็กรรมการ็ผูจัดการ็และเจาหนาที่ของสหกรณ์เกี่ยวกับการดาเนินกิจการ
ของสหกรณ์็แกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับผูตรวจสอบกิจการ็บทบัญญัติเกี่ยวกับงบการเงิน็และบทบัญญัติเกี่ยวกับการสอบบัญชี็
เพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการดาเนินงานและการกากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่ดาเนินกิจการในทานอง
เดียวกันกับสถาบันการเงินไวเป็นการเฉพาะ็และกาหนดใหมีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เพื่อใหการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
สะดวกรวดเรวยิ่งขึ้น็รวมถึงกาหนดใหสหกรณ์จังหวัดเป็นนายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจาจังหวัดเพื่อประสิทธิภาพในการกากับ
ดูแลกลุมเกษตรกร็และปรับปรุงบทกาหนดโทษและอัตราโทษใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น็จึงจาเป็นตองตราพระราชบัญญัตินี้
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