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พ.ศ. ๒๕๔๒  ผลจากการแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓  และผลจากการแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๓)           
พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี ้บทบัญญัติที่ใช้ตัวอักษรตัวเอนสีด ำและขีดเส้นใต้ คือส่วนที่มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมในปี พ.ศ .๒๕๕๓   

             บทบัญญัติที่ใช้ตัวอักษรตัวเอนสีด ำเข้ม  คือส่วนที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมในปี พ.ศ. ๒๕๖๒  และข้อควำมตัวเอนที่
มีเครื่องหมำย ** น ำหน้ำ เป็นส่วนของกำรขยำยควำม) 
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พระราชบัญญัติสหกรณ์ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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ให้ไว้ ณ วันที่  ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 
ข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 

        สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า         
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  
        พระราชบัญญัติมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทิิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา  ๒๖ ประกอบกับ
ตามมาตรา ๔๒ ของรัฐิรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติ ให้กระท าได้  โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย  
        มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติสหกรณ์ ...“  ** (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๒)    
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

                มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก ำหนดหกสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป ** (ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำวันที่  ๒๐ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๒)                                                             
        มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 
        (๑) พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๑๑ 
        (๒) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๔๐ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
        (๓) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๔๗ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 
        (๔) พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๔ 
       (๕) ควำมในบทนิยำมค ำว่ำ “สหกรณ์” ในมำตรำ ๔ แห่งพระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้
ควำมต่อไปนี้แทน    **(ใช้ควำมในบทนิยำมฉบับแก้ไข พ.ศ. ๒๕๖๒ แทน) 
       มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
       "สหกรณ์" หมายความว่า คณะบุคคลซึ่งร่วมกันด าเนินกิจการเพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของสมำชิก
สหกรณ์ผู้มีสัญชำติไทย โดยช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ 
       "สมาชิก" หมายความว่า สมาชิกของสหกรณ์ หรือสมาชิกกลุ่มเกษตรกร 
       "พนักงานเจ้าหน้าที่" หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
        “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้   
       มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจ
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
      กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

       มาตรา ๖ ถ้าสหกรณ์เกี่ยวข้องในกิจการใดที่กฎหมายก าหนดให้จดทะเบียนส าหรับการได้ มา การจ าหน่าย การ
ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ หรือการยึดหน่วงซึ่งกรรมสิทิิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทิิ  อันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ การ
จดทะเบียน  เช่นว่านั้น ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียค่าิรรมเนียม 
       มาตรา ๗ ห้ามมิให้ผู้ใดนอกจากสหกรณ์และสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ใช้ค าว่า "สหกรณ์" เป็นชื่อหรือ
ส่วนหนึ่งของชื่อในทางิุรกิจ 
       มาตรา ๘ ทุนกลางของบรรดาสหกรณ์ไม่จ ากัดตามมาตรา ๖๑(๒) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ. ๒๕๑๑ 
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดการฝากไว้ที่ินาคารออมสิน ินาคารกรุงไทย จ ากัด  (มหาชน) หรือินาคารเพ่ือ
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พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 
ข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือฝากไว้ที่สถาบันการเงินอ่ืนใด  โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ หรือลงทุนตามระเบียบที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนด ดอกผลที่เกิดขึ้นจากทุน
กลางให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอ านาจจ่ายขาดให้แก่สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เพ่ือใช้จ่ายในกิจการ
ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา ๑๑๐ 

 

หมวด ๒ 
การก ากับและส่งเสริมสหกรณ์ 

---------------------------- 
ส่วนที่ ๑ 

คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ 
       มาตรา ๙ ให้มีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ประกอบด้วยรัฐมนตรี เป็นประิานกรรมการ 
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นรองประิานกรรมการ ปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ 
ปลัดกระทรวงพำณิชย์ ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ อิิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
เศรษฐกิจกำรคลัง ผู้จัดกำรใหญ่ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร ประธำนกรรมกำรธนำคำรอิสลำมแห่ง
ประเทศไทย ผู้แทนสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นกรรมกำรด ำเนินกำร ประิานกรรมการด าเนินการชุมนุม
สหกรณ์ระดับประเทศประเภทละหนึ่งคน ประิานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับประเทศหนึ่งคน เป็น
กรรมการโดยต าแหน่ง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกินห้าคนเป็นกรรมการ 
        ให้อิิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้อ านวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย             
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

             ผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ให้กรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติ ซึ่งเป็นกรรมการโดยต าแหน่งคัดเลือกผู้
ที่มีความเชี่ยวชาญในด้ำนกำรเงิน กำรตลำด กำรเกษตร กฎหมำย หรือดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเสนอให้
รัฐมนตรีแต่งตั้ง 
        มาตรา ๑๐ คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
        (๑) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในเรื่องนโยบายและแนวทางในการพัฒนาการสหกรณ์ ให้สอดคล้องกับ
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
        (๒) ก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาการสหกรณ์ ให้สอดคล้องกับระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
        (๓) ก าหนดแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการขยายิุรกิจและกิจการของสหกรณ์ รวมทั้งการร่วมมือกับ
ภาคเอกชนให้มีส่วนในการพัฒนาการสหกรณ ์
        (๔) ก าหนดแนวทางในการประสานงานระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชน เพ่ือให้การส่งเสริม
สนับสนุนกิจการของสหกรณ์ 
        (๕) พิจารณาแก้ไขปัญหาและอุปสรรคตลอดจนข้อขัดข้องที่ท าให้นโยบายและแผนการพัฒนาการสหกรณ์ไม่
อาจบรรลุเป้าหมาย 
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พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 
ข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 

        (๖) พิจารณาเรื่องอ่ืนใดที่เก่ียวกับสหกรณ์ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
        (๗) มีอ านาจและหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
        มาตรา ๑๑ ให้กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี 
        ในกรณีมีการแต่งตั้งกรรมการในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในต าแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นการ
แต่งตั้งเพ่ิมขึ้นหรือแต่งตั้งซ่อม ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งนั้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ ซึ่งได้แต่งตั้งไว้
แล้วนั้น 
        มาตรา ๑๒ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๑ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
        (๑) ตาย 
        (๒) ลาออก 
        (๓) รัฐมนตรีให้ออก 
        (๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 
        (๕) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
        (๖) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ 
       มาตรา ๑๓ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในการประชุมครั้งใดถ้าประิานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประิานกรรมการเป็นประิานในที่ประชุม ในกรณีที่ประิานกรรมการ และรองประิาน
กรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประิานในที่
ประชุม 
        การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประิานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
        ในกรณีที่ประิานออกเสียงชี้ขาด ต้องให้มีบันทึกเหตุผลทั้งสองฝ่ายไว้ด้วย 
        ให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรไม่น้อยกว่ำปีละสี่ครั้ง 
        มาตรา ๑๔ ให้คณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรเพื่อพิจำรณำบุคลำกร
สหกรณ์ คณะอนุกรรมกำรกำรลงทุน และอำจแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรอ่ืนตำมควำมจ ำเป็น โดยค ำนึงถึงควำม
เชี่ยวชำญในแต่งละด้ำน เพื่อพิจำรณำหรือกระท ำกำรใด ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติ
มอบหมำย 
        การประชุมของคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งให้น ามาตรา ๑๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
        คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง กำรพ้นจำกต ำแหน่ง และกำรด ำเนินงำนอ่ืน              
ของคณะอนุกรรมกำรให้เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติประกำศก ำหนด 
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ส่วนที่ ๒ 
นายทะเบียนสหกรณ ์

 

        มาตรา ๑๕ ให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นนายทะเบียนสหกรณ์ 
        ให้นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีต าแหน่งไม่ต่ ากว่า
ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่าเป็นรองนายทะเบียนสหกรณ์ มีอ านาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือ
ตามที่นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
        การแต่งตั้งตามวรรคสองให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
        มาตรา ๑๖ ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
        (๑) รับจดทะเบียน ส่งเสริม ช่วยเหลือ แนะน า และก ากับดูแลสหกรณ์ให้เป็นไปตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้
และกฎหมายอื่น 
        (๒) ก าหนดระบบบัญชี ตลอดจนสมุด และแบบรายงานต่าง ๆ ที่สหกรณ์ต้องยื่นต่อนายทะเบียนสหกรณ์ 
รวมทั้งแบบพิมพ์อ่ืน ๆ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
        (๓) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีตำมมำตรำ ๘๐ ผู้ตรวจการสหกรณ์ และผู้ช าระบัญชี 
        (๔) ออกค าสั่งให้มีการตรวจสอบ หรือไต่สวนเกี่ยวกับการจัดตั้งการด าเนินงาน หรือฐานะการเงินของ
สหกรณ ์หรือให้จัดท ำแผนปรับปรุงกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ 
        (๕) สั่งให้ระงับการด าเนินงานทั้งหมด หรือบางส่วนของสหกรณ์ หรือให้ เลิกสหกรณ์ ถ้าเห็นว่าสหกรณ์กระท า
การ หรืองดเว้นกระท าการอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์หรือสมาชิก 
        (๖) ถอนชื่อสหกรณ์ออกจากทะเบียนสหกรณ ์
        (๗) จัดท ารายงานประจ าปีแยกตามประเภทสหกรณ์เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ 
        (๘) ออกระเบียบ หรือค าสั่ง เพ่ือให้มีการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ และเพ่ือประโยชน์ในการด าเนิน
กิจการของสหกรณ์ 
        (๙) กระท าการอ่ืนใดตามที่พระราชบัญญัตินี้ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของนายทะเบียนสหกรณ์ หรือตามที่
รัฐมนตรีมอบหมาย 
        บรรดาอ านาจของนายทะเบียนสหกรณ์ ในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติหรือการด าเนินการอ่ืนใดตาม
พระราชบัญญัตินี้ นายทะเบียนสหกรณ์อาจมอบอ านาจให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายให้ปฏิบัติการแทนได้ 
        การมอบอ านาจตามวรรคสองให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

ส่วนที่ ๓ 
การก ากับดูแลสหกรณ์ 

 

        มาตรา ๑๗ นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่   ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์    
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ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ สมำชิกของสหกรณ์ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์มำชี้แจงข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับกิจกำรของสหกรณ์ หรือให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับการด าเนินงาน หรือรายงานการประชุมของสหกรณ์ได้ 
        มาตรา ๑๘ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการ
สหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอ านาจเข้าไปตรวจสอบในส านักงาน
ของสหกรณ์ในระหว่างเวลาท างานของสหกรณ์ได้ และให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องอ านวยความสะดวกหรือช่วยเหลือ หรือให้ค า
ชี้แจงแก่ผู้ปฏิบัติการตามสมควรให้ผู้ปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง แสดงบัตรประจ าตัวต่อผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง 
        บัตรประจ าตัวตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีก าหนด 
        มาตรา ๑๙ ให้ผู้ตรวจการสหกรณ์มีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ ตามที่นายทะเบียน
สหกรณก์ าหนด เมื่อตรวจสอบแล้วให้เสนอรายงานการตรวจสอบต่อนายทะเบียนสหกรณ์ 
        มาตรา ๒๐ ถ้าที่ประชุมใหญ่หรือที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ลงมติอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย 
ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ ระเบียบหรือค าสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์ ให้นายทะเบียนสหกรณ์หรือรองนาย
ทะเบียนสหกรณ์มีอ านาจสั่งยับยั้งหรือเพิกถอนมตินั้นได้ 
        มาตรา ๒๑ ในกรณีที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์  กรรมการ ผู้จัดการ  เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ หรือบุคคล ที่
เกี่ยวข้อง ท าให้สหกรณ์เสียหาย ถ้าสหกรณ์ไม่ร้องทุกข์หรือฟ้องคดี ให้นายทะเบียนสหกรณ์หรือรองนายทะเบียน
สหกรณ์ร้องทุกข์หรือฟ้องคดีแทนสหกรณ์ได้ โดยส่งเรื่องให้พนักงำนอัยกำรพิจำรณำรับว่ำต่ำงให้สหกรณ์  และให้
สหกรณ์เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการร้องทุกข์ ฟ้องคดีหรือการว่าต่างแก่นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียน
สหกรณ์ หรือพนักงานอัยการแล้วแต่กรณี    
        มาตรา ๒๒ ในกรณีที่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์กระท าการ หรืองดเว้นกระท าการในการปฏิบัติหน้าที่
ของตนอันอำจท าให้เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก หรือสหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน การ
บัญชี หรือกิจการหรือฐานะการเงิน ตามรายงานการสอบบัญชี หรือตามรายงานการตรวจสอบ ให้นายทะเบียน
สหกรณ์มีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้ปฏิบัติการ ดังต่อไปนี้ 
         (๑) ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่องตามวิิีการและระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์
ก าหนด 
         (๒) ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ระงับการปฏิบัติที่เป็นเหตุให้เกิดข้อบกพร่อง หรืออำจท ำให้เสื่อมเสีย
ผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก 
         (๓) ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์หยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว  จนกว่ำจะมีกำรแก้ไขข้อบกพร่อง
นั้นให้แล้วเสร็จ  
         (๔) ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์พ้นจากต าแหน่งทั้งคณะ หรือให้กรรมการซึ่งเกี่ยวข้องกับการนั้นพ้น
จากต าแหน่งกรรมการ 
         มาตรา ๒๓ สหกรณ์ใดจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นยังไม่เกินสามปีหรือมีผลการด าเนินงานขาดทุนติดต่อกันเกินสองปี 
เมื่อสหกรณ์ร้องขอ หรือนายทะเบียนสหกรณ์ หรือคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติเห็นว่าจ าเป็นต้องแก้ไข 
นายทะเบียนสหกรณ์จะสั่งให้ผู้ตรวจการสหกรณ์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายเข้า
ช่วยเหลือด าเนินกิจการของสหกรณ์นั้นทั้งหมด หรือบางส่วนก็ได้ 
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         การช่วยเหลือด าเนินกิจการของสหกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ 
         มำตรำ ๒๓/๑ ในกรณีที่นำยทะเบียนสหกรณ์มีค ำสั่งตำมมำตรำ ๒๒ (๓) ให้นำยทะเบียนสหกรณ์สั่งให้
ผู้ตรวจกำรสหกรณ์หรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ซึ่งนำยทะเบียนสหกรณ์มอบหมำยด ำเนินกำรแทนคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรสหกรณ์    เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จ ตำมวิธีกำรและภำยในระยะเวลำที่นำยทะเบียนสหกรณ์
ก ำหนด และด ำเนินกิจกำรแทนสหกรณ์นั้น  โดยให้ถือว่ำผู้ได้รับมอบหมำยดังกล่ำวเป็นผู้แทนสหกรณ์ในกิจกำร
อันเกี่ยวกับบุคคลภำยนอก จนกว่ำจะแก้ไขข้อบกพร่องนั้นให้แล้วเสร็จโดยให้ด ำเนินกำรได้เท่ำที่จ ำเป็น 
        มาตรา ๒๔ ในกรณีที่นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์พ้นจากต าแหน่งทั้งคณะ             
ให้นายทะเบียนสหกรณ์ตั้งคณะกรรมการชั่วคราว มีอ านาจหน้าที่และสิทิิเช่นเดียวกับคณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ และให้อยู่ในต าแหน่งไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่แต่งตั้ง 
        ก่อนที่จะพ้นจากต าแหน่งให้คณะกรรมการชั่วคราวจัดให้มีการประชุมใหญ่ เพ่ือเลือกตั้งกรรมการขึ้นใหม่        
ทั้งคณะตามวิิีการที่ก าหนดในข้อบังคับ 
        มาตรา ๒๕ ในกรณีที่นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้กรรมการบางคนพ้นจากต าแหน่ง ให้คณะกรรมการ ส่วนที่
เหลือเรียกประชุมใหญ่เลือกตั้งผู้ เป็นกรรมการแทนภายในเวลาสามสิบวัน นับแต่วันที่กรรมการพ้นจากต าแหน่ง ถ้า
มิได้เลือกตั้งหรือเลือกตั้งผู้เป็นกรรมการไม่ได้ตามก าหนดเวลาให้นายทะเบียนสหกรณ์ตั้งสมาชิกเป็นกรรมการแทนใน
การนี้ให้ผู้ซึ่งได้รับเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งนั้นอยู่ในต าแหน่งกรรมการเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
        มำตรำ ๒๖ ค ำสั่งใด ๆ ตำมมำตรำ ๒๐ มำตรำ ๒๒ มำตรำ ๒๔ และมำตรำ ๒๕ ให้ผู้มีส่วนได้เสียอุทธรณ์
ต่อคณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติได้ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทรำบค ำสั่ง 
       ค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติให้เป็นที่สุด 
** ยกเลิกมำตรำ ๒๖ 

ส่วนที่ ๔ 
กองทุนพัฒนาสหกรณ ์

 

       มาตรา ๒๗ ให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาสหกรณ์ขึ้นในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรียกโดยย่อว่า "กพส." เพ่ือเป็น
ทุนส่งเสริมกิจการของสหกรณ์ ประกอบด้วยเงินและทรัพย์สินตามมาตรา ๒๘ 
       มาตรา ๒๘ กพส. ประกอบด้วย 
       (๑) เงินอุดหนุนที่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดิน 
       (๒) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้ 
       (๓) เงินและทรัพย์สินที่ตกเป็นของ กพส. 
       (๔) เงินที่ได้จากการจ าหน่ายทรัพย์สินที่ได้รับมาตาม (๒) และ (๓) 
       (๕) ดอกผล รายได้ หรือประโยชน์อื่นใดของ กพส. 
      เงินและทรัพย์สินของ กพส. ตามวรรคหนึ่งให้น าส่งเข้าบัญชี กพส. โดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
      มาตรา ๒๙ การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์ การจัดการ และการจ าหน่าย
ทรัพย์สินของ กพส. ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติ 
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พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 
ข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 

      มาตรา ๓๐ ให้มีคณะกรรมการบริหาร กพส. ประกอบด้วย อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประิานกรรมการ 
อิิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  อิิบดีกรมประมง อิิบดีกรมปศุสัตว์ อิิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้แทน
กรมบัญชีกลาง ผู้แทนส านักงบประมาณ เป็นกรรมการโดยต าแหน่งกรรมการอ่ืนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้แทนของ
สหกรณ์ประเภทละหนึ่งคนและผู้แทนกลุ่มเกษตรกรหนึ่งคนเป็นกรรมการ  
       ให้รองอิิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ซึ่งอิิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์มอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ 
       การเลือกผู้แทนของสหกรณ์และผู้แทนกลุ่มเกษตรกรเพ่ือให้รัฐมนตรีแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก าหนด 
       ให้คณะกรรมการบริหาร กพส. มีอ านาจหน้าที่บริหาร กพส. ตลอดจนตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลงานของ
สหกรณ์ท่ีได้รับการส่งเสริมกิจการจาก กพส. ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
       มาตรา ๓๑ ให้น าความในมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใช้บังคับแก่การด ารงต าแหน่งของกรรมการบริหาร 
กพส.    ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้แทนของสหกรณ์และผู้แทนกลุ่มเกษตรกร โดยอนุโลม 
       มาตรา ๓๒ ให้น าความในมาตรา ๑๓ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการบริหาร กพส. โดยอนุโลม 

 

หมวด ๓ 
สหกรณ ์
ส่วนที่ ๑ 

การจัดตั้งและการจดทะเบียนสหกรณ์ 
 

       มาตรา ๓๓ สหกรณ์จะตั้งขึ้นได้โดยการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้  และต้องมีวัตถุประสงค์  เพ่ือส่งเสริม
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิิีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ และต้อง 
       (๑) มีกิจการร่วมกันตามประเภทของสหกรณ์ท่ีขอจดทะเบียน 
       (๒) มีสมาชิกเป็นบุคคลิรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 
       (๓) มีทุนซึ่งแบ่งเป็นหุ้นมีมูลค่าเท่า ๆ กัน และสมาชิกแต่ละคนจะต้องถือหุ้นอย่างน้อยหนึ่งหุ้น แต่ไม่เกินหนึ่งใน
ห้าของหุ้นที่ช าระแล้วทั้งหมด 
       (๔) มีสมาชิกซึ่งมีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดในข้อบังคับภายใต้บทบัญญัติมาตรา ๔๓(๗) 
       ประเภทของสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียนให้ก ำหนดโดยกฎกระทรวง  **ยกเลิก 
       มำตรำ ๓๓/๑  สหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียนตำมมำตรำ ๓๓ แบ่งประเภทได้ดังต่อไปนี้ 
      (๑) สหกรณ์กำรเกษตร     
      (๒) สหกรณ์ประมง 
      (๓) สหกรณ์นิคม 
      (๔) สหกรณ์ร้ำนค้ำ 
      (๕) สหกรณ์บริกำร 
      (๖) สหกรณ์ออมทรัพย์ 
      (๗) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
      (๘) สหกรณ์อ่ืนตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
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พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 
ข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 

      ลักษณะของสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และขอบเขตแห่งกำรด ำเนินกิจกำรที่จะพึงด ำเนินกำร
ได้ของสหกรณ์แต่ละประเภทตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
      มาตรา ๓๔ ผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกของสหกรณ์ที่จะขอจัดตั้งขึ้นต้องประชุมกันเพ่ือคัดเลือกผู้ที่มาประชุมให้
เป็นคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์จ านวนไม่น้อยกว่าสิบคน เพ่ือด าเนินการจัดตั้งสหกรณ์ โดยให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ด าเนินการ 
ดังต่อไปนี้ 
       (๑) พิจารณาเลือกประเภทของสหกรณ์ท่ีจะจัดตั้งตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงและพิจารณาก าหนด
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ท่ีจะจัดตั้งนั้น 
       (๒) ก าหนดแผนด าเนินการเกี่ยวกับิุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์ที่จะจัดตั้งขึ้นตามหลักเกณฑ์ และวิิีการที่นายทะเบียน
สหกรณ์ก าหนด 
       (๓) ท าบัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกพร้อมด้วยจ านวนหุ้นที่แต่ละคนจะถือเมื่อจัดตั้งสหกรณ์แล้ว 
       (๔) ด าเนินการร่างข้อบังคับภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา ๔๓ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิก
พิจารณาก าหนดเป็นข้อบังคับของสหกรณ์ ที่จะจัดตั้งขึ้น 
       มาตรา ๓๕ การขอจดทะเบียนสหกรณ์ ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ลงลายมือชื่อในค าขอจดทะเบียนตามแบบที่ 
นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด ยื่นต่อนายทะเบียนสหกรณ์พร้อมเอกสาร ดังต่อไปนี้ 
       (๑) ส าเนารายงานการประชุมตามมาตรา ๓๔ จ านวนสองชุด 
       (๒) แผนด าเนินการตามมาตรา ๓๔(๒) จ านวนสองชุด 
       (๓) บัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกพร้อมลายมือชื่อและจ านวนหุ้นที่แต่ละคนจะถือเมื่อจัดตั้งสหกรณ์แล้วจ านวน
สองชุด 
       (๔) ข้อบังคับตามมาตรา ๓๔(๔) จ านวนสี่ชุด 
       มาตรา ๓๖ นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์
มอบหมาย มีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้บุคคลใด ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริง หรือให้ส่งเอกสารมาเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการรับจดทะเบียนสหกรณ์ได้ 
       ในการพิจารณารายการที่เก่ียวกับค าขอ หรือรายการในข้อบังคับของสหกรณ์ท่ีจะจัดตั้งขึ้น ถ้านายทะเบียน
สหกรณ์เห็นว่ารายการดังกล่าวไม่ถูกต้อง หรือยังมิได้ด าเนินการตามมาตรา ๓๔ นายทะเบียนสหกรณ์มีอ านาจสั่งให้
คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์แก้ไข หรือด าเนินการให้ถูกต้องได้ 
       มาตรา ๓๗ เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่า สหกรณ์ตามที่ขอจดทะเบียน มีวัตถุประสงค์ตาม
มาตรา ๓๓ ค าขอจดทะเบียนมีเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามมาตรา ๓๕ และการจัดตั้งสหกรณ์ตามที่ขอจดทะเบียนจะ
ไม่เสียหายแก่ระบบสหกรณ์ให้นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนและออกใบส าคัญรับจดทะเบียนให้แก่สหกรณ์นั้น  
         ให้สหกรณ์ท่ีได้จดทะเบียนแล้วมีฐานะเป็นนิติบุคคล 
         มาตรา ๓๘ ในกรณีที่นายทะเบียนสหกรณ์มีค าสั่งไม่รับจดทะเบียนให้แจ้งค าสั่งพร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนังสือ
ไปยังคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์โดยไม่ชักช้า 
         คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์มีสิทธิยื่นค ำอุทธรณ์ค ำสั่งไม่รับจดทะเบียนต่อคณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์
แห่งชำติ โดยยื่นค ำอุทธรณ์ต่อนำยทะเบียนสหกรณ์ภำยในหก สิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค ำสั่ง 
         ค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติให้เป็นที่สุด **ยกเลิก   
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ข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 

         มาตรา ๓๙ เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนสหกรณ์แล้ว ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ มีอ านาจหน้าที่และ
สิทิิเช่นเดียวกับคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์นั้นจนกว่าจะ มีการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ตาม
มาตรา ๔๐ 
         ให้ผู้ซึ่งมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้จะเป็นสมาชิกตามมาตรา ๓๔(๓) เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่วันที่นายทะเบียน
สหกรณ์รับจดทะเบียนสหกรณ์และได้ ช าระค่าหุ้นตามจ านวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว 
         ในกรณีที่มีผู้ขอเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ภายหลังวันที่นายทะเบียนสหกรณ์ รับจดทะเบียนสหกรณ์ ให้ถือว่าเป็น
สมาชิกเม่ือได้ช าระค่าหุ้นตามจ านวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว 
         มาตรา ๔๐ ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์นัดสมาชิกมาประชุมกันเป็นการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก ภายใน      
เก้าสิบวัน นับแต่วันที่จดทะเบียนสหกรณ์ เพ่ือตั้งคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์และมอบหมายการทั้งปวงให้แก่
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
         มาตรา ๔๑ สหกรณ์ตำมมำตรำ ๓๓/๑  อำจรับสมำชิกสมทบได้ 
         สมำชิกสมทบต้องเป็นบุคคลธรรมดำซึ่งบรรลุนิติภำวะ  เว้นแต่สหกรณ์ตำม มำตรำ ๓๓/๑ (๔) (๖) หรือ 
(๗)   ที่ตั้งอยู่ในสถำนศึกษำอำจรับผู้ศึกษำในสถำนศึกษำนั้นซึ่งยังไม่บรรลุนิติภำวะให้เป็นสมำชิกสมทบได้     
        สมำชิกสมทบต้องมีควำมสัมพันธ์กับสหกรณ์หรือสมำชิกสหกรณ์ตำมหลักเกณฑ์ที่นำยทะเบียนสหกรณ์
ประกำศก ำหนด   
        คุณสมบัติอ่ืน วิิีรับสมัคร และการขาดจากสมาชิกภาพ ตลอดจนสิทิิและหน้าที่ของสมาชิกสมทบ ให้เป็นไป
ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับโดยควำมเห็นชอบของนำยทะเบียนสหกรณ์   
        ห้ามมิให้สหกรณ์ให้สิทิิแก่สมาชิกสมทบในการนับชื่อของสมาชิกสมทบเข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่ 
การออกเสียงในเรื่องใด ๆ หรือเป็นกรรมการด าเนินการ หรือกู้ยืมเงินเกินกว่ำเงินฝำกและทุนเรือนหุ้นของตนเอง
จำกสหกรณ์  
        มาตรา ๔๒ ในการช าระค่าหุ้น สมาชิกจะน าค่าหุ้นหักกลบลบหนี้กับสหกรณ์ไม่ได้และสมาชิกมีความรับผิด
เพียงไม่เกินจ านวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ 
        ในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ้นสุดลง ห้ามมิให้เจ้าหนี้ของสมาชิกใช้สิทิิเรียกร้องหรืออำยัดค่าหุ้น
ของสมาชิกผู้นั้น และ เมื่อสมำชิกภำพของสมำชิกสิ้นสุดลง สหกรณ์มีสิทธิ์น ำเงินตำมมูลค่ำหุ้นที่สมำชิกมีอยู่มำหักกลบ
ลบหนี้ที่สมำชิกผูกพันต้องช ำระหนี้แก่สหกรณ์ได้ และให้สหกรณ์มีสถำนะเป็นเจ้ำหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินค่ำหุ้นนั้น 
        มำตรำ ๔๒/๑ เมื่อสมำชิกได้ท ำควำมยินยอมเป็นหนังสือไว้กับสหกรณ์ ให้ผู้บังคับบัญชำในหน่วยงำนของรัฐ 
หรือนำยจ้ำงในสถำนประกอบกำร หรือหน่วยงำนอื่นใดที่สมำชิกปฏิบัติหน้ำที่อยู่หักเงินเดือนหรือค่ำจ้ำง หรือเงินอื่นใด 
ที่ถึงก ำหนดจ่ำยแก่สมำชิกนั้น เพื่อช ำระหนี้หรือภำระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ ให้แก่สหกรณ์ตำมจ ำนวนที่สหกรณ์แจ้ง
ไปให้หน่วยงำนนั้นหักเงินดังกล่ำวและส่งเงินที่หักไว้นั้นให้แก่สมำชิกโดยพลัน 
       กำรแสดงเจตนำยินยอมตำมวรรคหนึ่ง มิอำจจะถอนคืนได้ เว้นแต่สหกรณ์จะให้ควำมยินยอมกำรหักเงินตำม
วรรคหนึ่ง ต้องหักให้สหกรณ์เป็นล ำดับแรก ถัดจำกหนี้ภำษีอำกรและกำรหักเงินเข้ำกองทุนที่สมำชิกต้องถูกหักตำม
กฎหมำยว่ำ ด้วยกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร กฎหมำยว่ำด้วยกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ กฎหมำยว่ำด้วยกำร
คุ้มครองแรงงำน และกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกันสังคม 
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       มำตรำ ๔๒/๒ สมำชิกอำจท ำหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลำยคนเป็นผู้รับโอนประโยชน์ในเงินค่ำ หุ้น เงินฝำก 
หรือเงินอ่ืนใดจำกสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ควำมตำย โดยมอบไว้ให้แก่สหกรณ์เป็นหลักฐำน 

 

ส่วนที่ ๒ 
ข้อบังคับและการแก้ไขเพ่ิมเติม 

 

        มาตรา ๔๓ ข้อบังคับของสหกรณ์อย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้ 
        (๑) ชื่อสหกรณ์ ซึ่งต้องมีค าว่า "จ ากัด" อยู่ท้ายชื่อ 
        (๒) ประเภทของสหกรณ์ 
        (๓) วัตถุประสงค์ 
        (๔) ที่ตั้งส านักงานใหญ่และที่ตั้งส านักงานสาขา 
        (๕) ทุนซึ่งแบ่งเป็นหุ้น มูลค่าของหุ้น การช าระค่าหุ้นด้วยเงินหรือทรัพย์สินอ่ืน การขาย และการโอนหุ้น 
ตลอดจนการจ่ายคืนค่าหุ้น 
        (๖) ข้อก าหนดเกี่ยวกับการด าเนินงาน การบัญชี และการเงินของสหกรณ์ 
        (๗) คุณสมบัติของสมาชิก วิิีรับสมาชิก การขาดจากสมาชิกภาพ ตลอดจนสิทิิหน้าที่ของสมาชิก 
        (๘) ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการประชุมใหญ่ 
        (๙) การเลือกตั้ง การด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่งและการประชุมของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
        (๑๐) การแต่งตั้ง การด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง การก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
ผู้จัดการ 
        มาตรา ๔๔ การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ จะกระท าได้ก็แต่โดยมติของที่ประชุมใหญ่ และต้องน าข้อบังคับที่ได้
แก้ไขเพ่ิมเติมไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ เมื่อนายทะเบียน
สหกรณไ์ด้จดทะเบียนแล้วให้มีผลใช้บังคับได้ 
        ในกรณีที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับโดยการเปลี่ยนชื่อสหกรณ์ ให้สหกรณ์คืนใบส าคัญรับจดทะเบียน และให้        
นายทะเบียนสหกรณ์ออกใบส าคัญรับจดทะเบียนการเปลี่ยนชื่อให้แก่สหกรณ์ด้วย 
        การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับและการเปลี่ยนชื่อของสหกรณ์นั้น ย่อมไม่กระทบกระเทือนถึงสิทิิ หรือความรับผิด
ใดๆ ของสหกรณ ์
        ให้น าความในมาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ มาใช้บังคับแก่การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับโดยอนุโลม 
        มาตรา ๔๕ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับ ให้สหกรณ์ขอค าวินิจฉัยจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
และให้สหกรณ์ถือปฏิบัติตามค าวินิจฉัยนั้น 
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ส่วนที่ ๓ 
การด าเนินงานของสหกรณ์ 

 

        มาตรา ๔๖ เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ให้สหกรณ์มีอ านาจกระท าการ ดังต่อไปนี้ได ้
        (๑) ด าเนินิุรกิจ การผลิต การค้า การบริการ และอุตสาหกรรม เพ่ือประโยชน์ของสมาชิก 
        (๒) ให้สวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว 
        (๓) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก 
        (๔) ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ หรือบุคคลอื่นใด 
        (๕) รับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจ าจากสมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืน  หรือสมำคมฌำปนกิจ
สงเครำะห์ซึ่งมีสมำชิกของสมำคมนั้นไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งเป็นสมำชิกของสหกรณ์ผู้รับฝำกเงิน  หรือนิติบุคคลซึ่งมี
บุคลำกรหรือลูกจ้ำงไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้น เป็นสมำชิกของสหกรณ์ผู้รับฝำกเงิน  ทั้งนี้ตามระเบียบของ
สหกรณ์ท่ีได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ ์
        (๖) ให้กู้ ให้สินเชื่อ ให้ยืม ให้เช่า ให้เช่าซื้อ โอน รับจ านองหรือรับจ าน า ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของสมาชิก 
        (๗) จัดให้ได้มา ซื้อ ถือกรรมสิทิิ์หรือทรัพยสิทิิ ครอบครอง กู้ ยืม เช่า เช่าซื้อ รับโอนสิทิิการเช่าหรือสิทิิการ
เช่าซื้อ จ านอง หรือจ าน า ขาย หรือจ าหน่ายด้วยวิิีอ่ืนใดซึ่งทรัพย์สิน 
        (๘) ให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืมเงินได้ตามระเบียบของสหกรณ์ท่ีได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
        (๙) ด าเนินกิจการอย่างอ่ืนบรรดาที่เก่ียวกับ หรือเนื่องในการจัดให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
        มาตรา ๔๗ การกู้ยืมเงินหรือการค้ าประกันของสหกรณ์ จะต้องจ ากัดอยู่ภายในวงเงินที่นายทะเบียนสหกรณ์
เห็นชอบ 
        มาตรา ๔๘ ให้สหกรณ์ด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์และวิิีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
        มาตรา ๔๙ การรับเงินอุดหนุน หรือทรัพย์สินจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศหรือบุคคลอ่ืนใด ถ้า
การให้เงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินนั้น ก าหนดไว้เพ่ือการใดให้ใช้เพ่ือการนั้น แต่ถ้ามิได้ก าหนดไว้ ให้จัดสรรเงินอุดหนุน
หรือทรัพย์สินนั้นเป็นทุนส ารองของสหกรณ์ 
        มาตรา ๕๐ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วย ประิานกรรมการหนึ่งคน และ
กรรมการอื่นอีกไม่เกินสิบสี่คนซึ่งท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก 
        คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเมื่อ
ครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้ง ให้กรรมการด าเนินการสหกรณ์ออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหนึ่งในสองของกรรมการ 
ด าเนินการสหกรณ์ท้ังหมดโดยวิิีจับฉลาก และให้ถือว่าเป็นการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
        กรรมการด าเนินการสหกรณ์ ซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
        ในกรณีที่มีการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการสหกรณ์แทนต าแหน่งที่ว่างให้ กรรมการ ด าเนินการสหกรณ์ที่ได้รับ
เลือกตั้ง    อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของ ผู้ที่ตนแทน 
        มาตรา ๕๑ ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินกิจการ และเป็นผู้แทนสหกรณ์ในกิจการอัน
เกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพ่ือการนี้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์จะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน 
หรือผู้จัดการท าการแทนก็ได้ 
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       มำตรำ ๕๑/๑  ในกำรด ำเนินกิจกำรของสหกรณ์ คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ กรรมกำร หรือผู้จัดกำร        
ต้องปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ขอบเขตแห่งกำรด ำ เนินกิจกำรที่จะพึงด ำเนินกำรได้ของ
สหกรณ์ ข้อบังคับของสหกรณ์ และมติที่ประชุมใหญ่   ทั้งนี้  ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษำ
ผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมำชิก   
       มำตรำ ๕๑/๒  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ กรรมกำร หรือผู้จัดกำร   ต้องรับผิดร่วมกันในควำม
เสียหำยต่อสหกรณ์ในกรณีดังต่อไปนี้    
       (๑) แสวงหำผลประโยชน์โดยมิชอบ  
       (๒) ไม่ปฏิบัติหน้ำที่ตำมค ำสั่งของนำยทะเบียนสหกรณ์    
       (๓) ด ำเนินกิจกำรนอกขอบวัตถุประสงค์ หรือขอบเขตแห่งกำรด ำเนินกิจกำร ที่จะพึงด ำเนินกำรได้ของ
สหกรณ์     
       เจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์ผู้ใดมีส่วนร่วมในกำรกระท ำของคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ กรรมกำร หรือ
ผู้จัดกำร อันเป็นเหตุให้ เกิดควำมเสียหำยแก่สหกรณ์  เจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์ผู้นั้นต้องรับผิดร่วมกันกับ
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ กรรมกำร  หรือผู้จัดกำร ในควำมเสียหำยต่อสหกรณ์ 
       มำตรำ ๕๑/๓  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ กรรมกำร หรือผู้จัดกำร  ไม่ต้องรับผิดตำมมำตรำ ๕๑/๒ 
ในกรณีดังต่อไปนี้     
      (๑) พิสูจน์ได้ว่ำตนมิได้ร่วมกระท ำกำรอันเป็นเหตุให้เกิดควำมเสียหำยแก่สหกรณ์  
      (๒) ได้คัดค้ำนในที่ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์โดยปรำกฏในรำยงำนกำรประชุมหรือได้ท ำค ำ
คัดค้ำนเป็นหนังสือยื่นต่อประธำนที่ประชุมภำยในสำมวันนับแต่สิ้นสุดกำรประชุม 
      มาตรา ๕๒ ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือท าหน้าที่กรรมการหรือผู้จัดการ 
      (๑) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำท
หรือควำมผิดลหุโทษ 
      (๒) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ฐานทุจริตต่อ
หน้าที่ 
      (๓) เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือมีค าวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการตามมาตรา ๒๒(๔) 
      (๔) เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 
      (๕) เคยถูกส่ังให้พ้นจำกต ำแหน่งกรรมกำรหรือผู้จัดกำรตำมมำตรำ ๘๙/๓ วรรคสอง 
      (๖) เป็นกรรมกำรหรือผู้จัดกำรในสหกรณ์ที่ถูกสั่งเลิกตำมมำตรำ ๘๙/๓ วรรคสอง 
      (๗) เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ำมตำมระเบียบท่ีนำยทะเบียนสหกรณ์ก ำหนด 
      มาตรา ๕๓ ให้สหกรณ์มีผู้ตรวจสอบกิจการ ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก เพ่ือ
ด าเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์แล้วท ารายงานเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ 
      จ านวน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม วิธีกำรรับสมัคร และกำรขำดจำกกำรเป็นผู้ตรวจสอบกิจกำร 
ตลอดจนอ ำนำจหน้ำที่ของผู้ตรวจสอบกิจกำรตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำมระเบียบที่นำยทะเบียนสหกรณ์ก ำหนด 
โดยอำจก ำหนดให้แตกต่ำงกันตำมขนำดและประเภทของสหกรณ์ก็ได้ 
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      มาตรา ๕๔ ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่สามัญปีละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน
นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์นั้น 
      มาตรา ๕๖ สหกรณ์ใดมีสมาชิกเกินกว่าห้าร้อยคน จะก าหนดในข้อบังคับให้มีการประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิกก็
ได้ จ านวนผู้แทนสมาชิกจะมีน้อยกว่าหนึ่งร้อยคนไม่ได้ 
      วิิีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก จ านวนผู้แทนสมาชิกและการด ารงต าแหน่งให้เป็นไปตามที่ก าหนดในข้อบังคับ 
      มาตรา ๕๗ การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมด
หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนในกรณีเป็นการประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก ต้องมีผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจ านวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนจึงจะเป็นองค์ประชุม 
      ในการประชุมใหญ่ สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกจะมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนมาประชุมแทนตนไม่ได้ 
      มาตรา ๕๘ ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ถ้าสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกแล้วแต่กรณีมาประชุมไม่ครบองค์
ประชุม ให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่นัดประชุมใหญ่ครั้งแรก ในการประชุมครั้งหลังนี้     
ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุมแล้ว เมื่อมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก 
แล้วแต่กรณีมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก ทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าสามสิบคน 
ก็ให้ถือว่าเป็นองค์ประชุม 
      มาตรา ๕๙ สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประิาน            
ในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหญ่ให้ถือเสียงข้างมาก เว้นแต่
ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซ่ึงมาประชุม 
      (๑) การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
      (๒) การควบสหกรณ์ 
      (๓) การแยกสหกรณ ์
      (๔) การเลิกสหกรณ ์
      (๕) การอ่ืนใดที่ข้อบังคับก าหนดให้ใช้เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมา
ประชุม 
      มาตรา ๖๐ ในการจัดสรรก าไรสุทิิประจ าปีของสหกรณ์ ให้จัดสรรเป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของก าไร
สุทิิ และเป็นค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตำมอัตรำที่ก ำหนดในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่เกินร้อยละห้า 
ของก าไรสุทิิ 
      ก าไรสุทิิประจ าปีที่เหลือจากการจัดสรรเป็นทุนส ารองและค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ที่ประชุม
ใหญ่ อาจจัดสรรได้ภายใต้ข้อบังคับ ดังต่อไปนี้ 
      (๑) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ช าระแล้ว แต่ต้องไม่เกินอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง ส าหรับสหกรณ์แต่ละ
ประเภท 
      (๒) จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนิุรกิจที่สมาชิกได้ท าไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปี 
      (๓) จ่ายเป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทิิ 
      (๔) จ่ายเป็นทุนสะสมไว้ เพื่อด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดของสหกรณ์ตามท่ีก าหนดในข้อบังคับ 
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      มาตรา ๖๑ ทุนส ารองตามมาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง จะถอนจากบัญชีทุนส ารองได้เพ่ือชดเชยการขาดทุนหรือเพ่ือ
จัดสรร   เข้าบัญชีเงิน ส ารองให้แก่สหกรณ์ใหม่ที่ได้จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิมตามมาตรา ๑๐๐ 
      มาตรา ๖๒ เงินของสหกรณ์นั้น สหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ ดังต่อไปนี้ 
      (๑) ฝากในชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน 
      (๒) ฝากในินาคาร หรือฝากในสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 
      (๓) ซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
      (๔) ซื้อหุ้นของินาคารที่วัตถุประสงค์เพ่ือให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 
      (๕) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน 
      (๖) ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบิุรกิจอันท าให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์
โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
       (๗) ฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืนตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก าหนด 
       มาตรา ๖๓ ให้สหกรณ์ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการขายหรือแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรที่ สมาชิ กผลิตขึ้น 
พิจารณาซื้อหรือรวบรวมผลิตผลจากสมาชิกก่อนผู้อ่ืน 
       มาตรา ๖๔ ให้สหกรณ์จัดท าทะเบียน ดังต่อไปนี้ 
       (๑) ทะเบียนสมาชิกซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการ 
           (ก) ชื่อ ประเภท และท่ีตั้งส านักงานของสหกรณ์ 
           (ข) ชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ของสมาชิก 
           (ค) วันที่เข้าเป็นสมาชิก 
       (๒) ทะเบียนหุ้นซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการ 
           (ก) ชื่อ ประเภท และท่ีตั้งส านักงานของสหกรณ์ 
           (ข) ชื่อของสมาชิกซ่ึงถือหุ้น มูลค่าหุ้น จ านวนหุ้น และเงินค่าหุ้นที่ช าระแล้ว 
           (ค) วันที่ถือหุ้น 
        ให้สหกรณ์เก็บรักษาทะเบียนตาม (๑) และ (๒) ไว้ที่ส านักงานของสหกรณ์และให้ส่งส าเนาทะเบียนนั้น        
แก่นายทะเบียนสหกรณ์ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียน 
        ให้สหกรณ์รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปี
ทางบัญชีของสหกรณ ์
       มาตรา ๖๕ ให้สหกรณ์จัดให้มีการท าบัญชีตามแบบและรายการที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดให้ถูกต้องตาม
ความเป็นจริง และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ที่ส านักงานสหกรณ์ภายในระยะเวลาที่        
นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
       เมื่อมีเหตุต้องบันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ให้บันทึก รายการในวันที่เกิดเหตุนั้น 
ส าหรับเหตุอ่ืนที่ไม่เกี่ยวกับกระแสเงินสด ให้บันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนั บแต่วันที่มีเหตุอันจะต้อง
บันทึกรายการนั้น 
       การลงรายการบัญชีต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณ์โดยครบถ้วน 
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       มำตรำ ๖๖  ให้สหกรณ์จัดท ำงบกำรเงินประจ ำปีทุกรอบปีทำงบัญชีของสหกรณ์     
      งบกำรเงินประจ ำปีต้องเป็นไปตำมแบบที่นำยทะเบียนสหกรณ์ก ำหนด   
      งบกำรเงินประจ ำปีนั้นต้องท ำให้แล้วเสร็จและให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วน ำเสนอเพื่ ออนุมัติในที่ประชุม
ใหญ่ของสหกรณ์ภำยในหนึ่งร้อยห้ำสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทำงบัญชี 
      มาตรา ๖๗  ให้สหกรณ์จัดท ารายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ในคราว
ที่เสนองบกำรเงินประจ ำปี และให้ส่งส าเนารายงานประจ าปีกับงบกำรเงินประจ ำปีไปยังนายทะเบียนสหกรณ์ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุม 
       มาตรา ๖๘ ให้สหกรณ์เก็บรักษารายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์และ งบกำรเงิน
ประจ ำปี  พร้อมทั้งข้อบังคับและกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้ที่ส านักงานของสหกรณ์เพ่ือให้สมาชิกของตรวจดูได้ 
 

ส่วนที่๔ 
การสอบบัญชี 

 

        มาตรา๖๙  ให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์  ในกำรนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์อำจ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญำต หรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ ตำมขนำดของสหกรณ์ก็ได้   ทั้งนี้ ตำม
ระเบียบท่ีอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก ำหนด 
       กำรสอบบัญชีนั้น ให้ปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีและตำมระเบียบที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ก ำหนด 

 

ส่วนที่ ๕ 
การเลิกสหกรณ์ 

 

       มาตรา ๗๐ สหกรณ์ย่อมเลิกด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด ดังต่อไปนี้ 
       (๑) มีเหตุตามท่ีก าหนดในข้อบังคับ 
       (๒) สหกรณ์มีจ านวนสมาชิกน้อยกว่าสิบคน 
       (๓) ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้เลิก 
       (๔) ล้มละลาย 
       (๕) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้เลิกตามมาตรา ๗๑ 
       ให้สหกรณ์ที่เลิกตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) แจ้งให้นายทะเบียนสหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เลิกให้         
นายทะเบียนสหกรณ์ปิดประกาศการเลิกสหกรณ์ไว้ที่ส านักงานของสหกรณ์ที่ท าการ สหกรณ์อ าเภอ หรือหน่วยส่งเสริม
สหกรณ ์และท่ีว่าการอ าเภอหรือส านักงานเขตแห่งท้องที่ที่สหกรณ์นั้นตั้งอยู่ 
       มาตรา ๗๑ นายทะเบียนสหกรณ์มีอ านาจสั่งเลิกสหกรณ์ได้เมื่อปรากฏว่า 
       (๑) สหกรณ์ไม่เริ่มด าเนินกิจการภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่จดทะเบียน หรือหยุดด าเนินกิจการติดต่อกันเป็นเวลา
สองปีนับแต่วันที่หยุดด าเนินกิจการ 
      (๒) สหกรณ์ไม่ส่งส ำเนำรำยงำนประจ ำปีกับงบกำรเงินประจ ำปีต่อนำยทะเบียนสหกรณ์เป็นเวลำสำมปี
ติดต่อกัน 
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      (๓) สหกรณ์ไม่อาจด าเนินกิจการให้เป็นผลดี หรือการด าเนินกิจการของสหกรณ์ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
สหกรณ์ หรือประโยชน์ส่วนรวม 
      มำตรำ ๗๒ สหกรณ์ที่ถูกสั่งเลิกตำมมำตรำ ๗๑ มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติ 
โดยท ำเป็นหนังสือยื่นต่อนำยทะเบียนสหกรณ์ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค ำสั่ง และให้นำยทะเบียน
สหกรณ์ส่งค ำอุทธรณ์ต่อไปยังคณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติโดยไม่ชักช้ำ 
     ค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติให้เป็นที่สุด ** ยกเลิก 
       มาตรา ๗๓ เมื่อสหกรณ์ใดเลิกไปด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๗๐ ให้จัดการช าระบัญชีตาม
บทบัญญัติในหมวด ๔ ว่าด้วยการช าระบัญชี 
 

หมวด ๔ 
การช าระบัญชี 

 

       มาตรา ๗๔ การช าระบัญชีสหกรณ์ท่ีล้มละลายนั้น ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย 
       มาตรา ๗๕ การช าระบัญชีสหกรณ์ที่เลิกเพราะเหตุอ่ืนนอกจากล้มละลาย  ให้ที่ประชุมใหญ่ตั้งผู้ช าระบัญชีโดย
ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ขึ้นท าการช าระบัญชีสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เลิกสหกรณ์ 
หรือนับแต่วันที่คณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ มีค าสั่งให้ยกอุทิรณ์ แล้วแต่กรณีในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ไม่เลือกตั้งผู้
ช าระบัญชีภายในก าหนดเวลาดังกล่าว หรือนายทะเบียนสหกรณ์ ไม่ให้ความเห็นชอบในการเลือกตั้งผู้ช าระบัญชี ให้
นายทะเบียนสหกรณ์ตั้งผู้ช าระบัญชีขึ้นท าการช าระบัญชีสหกรณ์ได้ 
       เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์เห็นสมควรหรือเมื่อสมาชิกมีจ านวนไม่น้อยกว่าสองในสาม ของสมาชิกทั้งหมดร้องขอ          
ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์จะแต่งตั้งผู้ช าระบัญชีคนใหม่แทนผู้ช าระบัญชีซึ่งได้รับ เลือกตั้งหรือซึ่งได้
ตั้งไว้ก็ได้ 
       ให้นายทะเบียนสหกรณ์จดทะเบียนผู้ช าระบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง หรือผู้
ช าระบัญชีซึ่งได้รับแต่งตั้งตามวรรคสองหรือวรรคสาม และให้ปิดประกาศชื่อผู้ช าระบัญชีไว้ที่ส านักงานของสหกรณ์นั้น 
ส านักงานสหกรณ์อ าเภอหรือหน่วยส่งเสริมสหกรณ์ และที่ว่าการอ าเภอหรือส านักงานเขตแห่งท้องที่ที่สหกรณ์นั้นตั้งอยู่
ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่จดทะเบียนผู้ช าระบัญชี 
       ผู้ช าระบัญชีอาจได้รับค่าตอบแทนตามท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
       มาตรา ๗๖ สหกรณ์นั้นแม้จะได้เลิกไปแล้วก็ให้พึงถือว่ายังคงด ารงอยู่ตราบเท่าเวลาที่จ าเป็นเพ่ือการช าระบัญชี 
       มาตรา ๗๗ ให้ผู้ช าระบัญชีมีหน้าที่ช าระสะสางกิจการของสหกรณ์ จัดการช าระหนี้และจ าหน่ายทรัพย์สินของ
สหกรณ์นั้นให้เสร็จไป 
       มาตรา ๗๘ เมื่อสหกรณ์เลิก ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์มีหน้าที่จัดการ
รักษา ทรัพย์สินทั้งหมดของสหกรณ์ไว้จนกว่าผู้ช าระบัญชีจะเรียกให้ส่งมอบ 
       ผู้ช าระบัญชีจะเรียกให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ส่งมอบทรัพย์สินตามวรรค
หนึ่งพร้อมด้วยสมุดบัญชี เอกสาร และสิ่งอ่ืนเมื่อใดก็ได้ 
       มาตรา ๗๙ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่นายทะเบียนสหกรณ์จดทะเบียนผู้ช าระบัญชีให้ผู้ช าระบัญชีประกาศ
โฆษณาทางหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยสองวันติดต่อกัน หรือประกาศโฆษณาทางอ่ืนว่าสหกรณ์ได้เลิก และแจ้งเป็น
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หนังสือไปยังเจ้าหนี้ทุกคน ซึ่งมีชื่อปรากฏในสมุดบัญชี เอกสารของสหกรณ์หรือปรากฏจากทางอ่ืน เพ่ือให้ทราบว่า
สหกรณ์นั้นเลิก และให้เจ้าหนี้ยื่นค าทวงหนี้แก่ผู้ช าระบัญชี 
       มาตรา ๘๐ ผู้ช าระบัญชีต้องท างบกำรเงินของสหกรณ์ ณ วันที่เลิกสหกรณ์ โดยไม่ชักช้า และให้นายทะเบียน
สหกรณ์ตั้งผู้สอบบัญชีเพ่ือตรวจสอบงบกำรเงินนั้น 
       เมื่อผู้สอบบัญชีแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินแล้ว ให้ผู้ช าระบัญชีเสนองบกำรเงิน ต่อที่ประชุมใหญ่เพ่ืออนุมัติ
แล้วเสนองบกำรเงินนั้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์ 
       ในกรณีที่การประชุมใหญ่ไม่ครบองค์ประชุม ให้ผู้ช าระบัญชีเสนองบกำรเงิน ต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพ่ืออนุมัติผู้
ช าระบัญชีต้องท างบดุลของสหกรณ์โดยไม่ชักช้า และให้นายทะเบียนสหกรณ์ตั้งผู้สอบบัญชีเพ่ือตรวจสอบงบดุลนั้น 
       มาตรา ๘๑ ผู้ช าระบัญชีมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
       (๑) ด าเนินกิจการของสหกรณ์เท่าที่จ าเป็นเพ่ือระวังรักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์ในระหว่างที่ยังช าระบัญชีไม่
เสร็จ 
       (๒) ด าเนินกิจการของสหกรณ์เท่าที่จ าเป็นเพื่อช าระสะสางกิจการให้เสร็จไปด้วยดี 
       (๓) เรียกประชุมใหญ ่
       (๔) ด าเนินการทั้งปวงเกี่ยวกับคดีแพ่งหรือคดีอาญา และประนีประนอมยอมความในเรื่ องใด ๆในนามของ
สหกรณ ์
       (๕) จ าหน่ายทรัพย์สินของสหกรณ์ 
       (๖) เรียกให้สมาชิกหรือทายาทของสมาชิกผู้ตายช าระค่าหุ้นที่ยังช าระไม่ครบมูลค่าของหุ้นทั้งหมด 
       (๗) ร้องขอต่อศาลเพ่ือสั่งให้สหกรณ์ล้มละลายในกรณีที่เงินค่าหุ้นหรือเงินลงทุน ได้ใช้เสร็จแล้วแต่ทรัพย์สิน                 
ก็ยังไม่เพียงพอแก่การช าระหนี้สิน 
       (๘) ด าเนินการอย่างอ่ืนเท่าที่จ าเป็นเพื่อให้การช าระบัญชีเสร็จสิ้น 
       มาตรา ๘๒ ข้อจ ากัดอ านาจของผู้ช าระบัญชีอย่างใด ๆ ห้ามมิให้ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอก ผู้กระท าการโดย
สุจริต 
       มาตรา ๘๓ ค่าิรรมเนียม ค่าภาระติดพัน และค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียตามสมควรในการช าระบัญชีนั้น ผู้ช าระบัญชี
ต้องจัดการช าระก่อนหนี้รายอื่น 
        มาตรา ๘๔ ถ้าเจ้าหนี้คนใดมิได้ทวงถามให้ช าระหนี้ ผู้ช าระบัญชีต้องวางเงินส าหรับจ านวนหนี้นั้นไว้ต่อ      
นายทะเบียนสหกรณ์เพ่ือประโยชน์แก่เจ้าหนี้ และให้ผู้ช าระบัญชีมีหนังสือแจ้งการที่ได้วางเงินไปยังเจ้าหนี้โดยไม่ชักช้า 
        ถ้าเจ้าหนี้ไม่รับเงินไปจนพ้นก าหนดสองปีนับแต่วันที่ผู้ช าระบัญชีวางเงินไว้ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ เจ้าหนี้ย่อม
หมดสิทิิในเงินจ านวนนั้น และให้นายทะเบียนสหกรณ์จัดส่งเป็นรายได้ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยให้เสร็จ
ภายในเวลาอันสมควร 
       มาตรา ๘๕ ให้ผู้ช าระบัญชีเสนอรายงานต่อนายทะเบียนสหกรณ์ทุกระยะหกเดือนว่าได้จัดการไป อย่างใดบ้าง
และแสดงให้เห็นความเป็นไปของบัญชีที่ช าระอยู่นั้นรายงานดังกล่าวนี้ให้ท าตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
        รายงานตามวรรคหนึ่งให้สมาชิก ทายาทของสมาชิกผู้ตาย และเจ้าหนี้ทั้งหลายของสหกรณ์ตรวจดูได้โดยไม่ต้อง
เสียค่าิรรมเนียม 
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        ถ้าปรากฏข้อบกพร่องในการช าระบัญชี นายทะเบียนสหกรณ์มีอ านาจสั่งให้ผู้ช าระบัญชีแก้ไขข้อบกพร่อง และ
รายงานต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในเวลาที่ก าหนด 
        มาตรา ๘๖ เมื่อได้ช าระหนี้ของสหกรณ์แล้ว ถ้ามีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใดให้ผู้ช าระบัญชีจ่ายตามล าดับ 
ดังต่อไปนี้ 
        (๑) จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ช าระแล้ว 
        (๒) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ช าระแล้วแต่ต้องไม่เกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดตามความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติส าหรับสหกรณ์แต่ละประเภท 
        (๓) จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนิุรกิจที่สมาชิกได้ท าไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปีตามที่ก าหนดใน
ข้อบังคับ 
        ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีก ให้ผู้ช าระบัญชีโอนให้แก่สหกรณ์อ่ืน หรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ตาม
มติของที่ประชุมใหญ่ หรือด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ในกรณีท่ีไม่อาจเรียกประชุมใหญ่ได้ ภายในสาม
เดือนนับแต่วันที่ช าระบัญชีเสร็จ 
        มาตรา ๘๗ เมื่อได้ช าระบัญชีกิจการของสหกรณ์เสร็จแล้ว ให้ผู้ช าระบัญชีท ารายงานการช าระบัญชีพร้อมทั้ง
รายการย่อของบัญชีที่ช าระนั้น แสดงว่าได้ด าเนินการช าระบัญชีและจัดการทรัพย์สินของสหกรณ์ไปอย่างใด รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายในการช าระบัญชี และจ านวนทรัพย์สินที่จ่ายตามมาตรา ๘๖ เสนอต่อผู้สอบบัญชี 
        เมื่อผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองบัญชีที่ช าระนั้นแล้ว ให้ผู้ช าระบัญชีเสนอต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ผู้สอบ บัญชีรับรองบัญชีที่ช าระนั้น เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบด้วยแล้ว ให้ถือว่าเป็นที่สุด
แห่งการช าระบัญชี และให้นายทะเบียนสหกรณ์ถอนชื่อสหกรณ์ออกจากทะเบียน 
        มาตรา ๘๘ เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบในการช าระบัญชีตามมาตรา ๘๗ แล้ว ให้ผู้ช าระบัญชี
มอบบรรดาสมุดบัญชีและเอกสารทั้งหลายของสหกรณ์ที่ได้ช าระบัญชีเสร็จแล้วนั้นแก่นายทะเบียนสหกรณ์ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ 
        ให้นายทะเบียนสหกรณ์รักษาสมุดบัญชีและเอกสารเหล่านี้ไว้อีกสองปี นับแต่วันที่ถอนชื่อสหกรณ์นั้น         
ออกจากทะเบียน  
        สมุดบัญชีและเอกสารตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้มีส่วนได้เสียตรวจดูได้โดยไม่ต้องเสียค่าิรรมเนียม 
        มาตรา ๘๙ ในคดีฟ้องเรียกหนี้สินที่สหกรณ์ สมาชิก หรือผู้ช าระบัญชีเป็นลูกหนี้อยู่ในฐานะเช่นนั้น ห้ามมิให้
ฟ้องเมื่อพ้นก าหนดสองปีนับแต่วันที่นายทะเบียนสหกรณ์ถอนชื่อสหกรณ์ ออกจากทะเบียน 

 

หมวด ๔/๑ 
กำรด ำเนินงำนและกำรก ำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 

 

        มำตรำ๘๙/๑  เว้นแต่จะได้บัญญัติไว้เป็นกำรเฉพำะในหมวดนี้ ให้กำรด ำเนินงำน และกำรก ำกับดูแล
สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นไปตำมบทบัญญัติในหมวดอ่ืนด้วย   
        มำตรำ ๘๙/๒  กำรด ำเนินงำนและกำรก ำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในเรื่อง
ดังต่อไปนี้ ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง  ทั้งนี้ อำจก ำหนดให้แตกต่ำงกัน
ไปตำมขนำดของสหกรณ์ก็ได้ 
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        (๑) กำรก ำหนดขนำดของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน    
        (๒) กำรก ำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมอ่ืนของกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์  และผูจ้ัดกำร  
        (๓) กำรก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์    
        (๔) กำรให้กู้และกำรให้สินเชื่อ  
        (๕) กำรรับฝำกเงิน กำรก่อหนี้ และกำรสร้ำงภำระผูกพัน ซึ่งรวมถึงกำรกู้ยืม หรือกำรค้ ำประกัน 
        (๖) กำรด ำรงเงินกองทุน    
        (๗) กำรบริหำรสินทรัพย์และกำรด ำรงสินทรัพย์สภำพคล่อง 
        (๘) กำรฝำกเงินหรือกำรลงทุน   
        (๙) กำรก ำกับดูแลด้ำนธรรมำภิบำล    
        (๑๐) กำรจัดชั้นสินทรัพย์และกำรกันเงินส ำรอง   
        (๑๑) กำรจัดท ำบัญชี กำรจัดท ำและกำรเปิดเผยงบกำรเงิน กำรสอบบัญชี  และกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญช ี 
        (๑๒) กำรจัดเก็บและรำยงำนข้อมูล     
        (๑๓) เรื่องอ่ืน ๆ ท่ีจ ำเป็นต่อกำรก ำกับดูแล   
          ในกำรออกกฎกระทรวงตำมวรรคหนึ่งให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หำรือร่วมกับกระทรวงกำรคลังและ
ธนำคำรแห่งประเทศไทย     
        มำตรำ ๘๙/๓  ในกรณีที่นำยทะเบียนสหกรณ์เห็นว่ำคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ กรรมกำร หรือ
ผู้จัดกำรของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนใดฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎกระทรวงที่ออกตำมควำม
ในมำตรำ ๘๙/๒ ให้นำยทะเบียนสหกรณ์มีอ ำนำจสั่งให้แก้ไขข้อบกพร่อง หรือระงับกำรด ำเนินกำรนั้นได้     
        ในกรณีที่นำยทะเบียนสหกรณ์เห็นว่ำกำรกระท ำตำมวรรคหนึ่งนั้นอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรง
ต่อสหกรณ์หรือสมำชิก ให้นำยทะเบียนสหกรณ์มีอ ำนำจสั่งให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ กรรมกำร หรือ
ผู้จัดกำรนั้น พ้นจำกต ำแหน่ง หรือสั่งให้เลิกสหกรณ์ดังกล่ำวได้  แล้วแต่กรณี และให้น ำมำตรำ ๒๔ มำตรำ ๒๕ 
และมำตรำ ๗๓ มำใช้บังคับโดยอนุโลม   
         มำตรำ ๘๙/๔  เพื่อประโยชน์ในกำรก ำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ให้มี
คณะกรรมกำรคณะหนึ่ง เรียกว่ำ “คณะกรรมกำรที่ปรึกษำกำรก ำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยู
เนี่ยน”  ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้รับ
มอบหมำยเป็นประธำนกรรมกำร ผู้แทนกระทรวงกำรคลัง ผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้แทนธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย และผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์   เป็นกรรมกำรให้อธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์แต่งตั้งข้ำรำชกำรในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นเลขำนุกำร และผู้ช่วยเลขำนุกำร   
        ให้คณะกรรมกำรที่ปรึกษำกำรก ำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน มีอ ำนำจหน้ำที่ให้
ค ำปรึกษำแนะน ำ เสนอมำตรกำรแก้ไขปัญหำ และเสนอให้ปรับปรุงระเบียบหรือค ำสั่ง เกี่ยวกับกำรก ำกับดูแล
สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแก่นำยทะเบียนสหกรณ์ 
        ให้น ำมำตรำ ๑๓ มำใช้บังคับแก่กำรประชุมของคณะกรรมกำรที่ปรึกษำกำรก ำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโดยอนุโลม 
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หมวด ๕ 
การควบสหกรณ์เข้ากัน 

 

       มาตรา ๙๐ สหกรณ์ตั้งแต่สองสหกรณ์อาจควบเข้ากันเป็นสหกรณ์เดียวได้ โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่ของแต่ละ
สหกรณ์ และต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
        ในการขอความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ให้ส่งส าเนารายงานการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ที่ลงมติให้ควบเข้า
กันไปด้วย 
        มาตรา ๙๑ เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๙๐ แล้ว ให้สหกรณ์แจ้งเป็นหนังสือไปยัง
เจ้าหนี้ทั้งปวงของสหกรณ์เพ่ือให้ทราบรายการที่ประสงค์จะควบสหกรณ์เข้ากัน และขอให้เจ้าหนี้ผู้มีข้อคัดค้านในการ
ควบสหกรณ์เข้ากันนั้นส่งค าคัดค้านไปยังสหกรณ์ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  
        ถ้าไม่มีเจ้าหนี้คัดค้านภายในก าหนดเวลาดังกล่าวนั้น ให้ถือว่าไม่มีค าคัดค้าน 
        ถ้ามีเจ้าหนี้คัดค้าน สหกรณ์จะควบเข้ากันมิได้ จนกว่าจะได้ช าระหนี้แล้วได้ให้ประกันเพื่อหนี้รายนั้น 
        มาตรา ๙๒ ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ของแต่ละสหกรณ์ที่ควบเข้ากันตั้งผู้แทนข้ึน  สหกรณ์ละไม่เกิน
สามคนเพ่ือด าเนินการจดทะเบียนตามมาตรา ๙๓ 
        มาตรา ๙๓ สหกรณ์ที่ตั้งขึ้นใหม่โดยควบเข้ากันนั้น ต้องจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ใหม่ โดยยื่นค าขอจดทะเบียน          
ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
        ในค าขอจดทะเบียนสหกรณ์ใหม่ ต้องมีผู้แทนของสหกรณ์ที่ควบเข้ากันลงลายมือชื่ออย่างน้อยสหกรณ์         
ละสองคนทุกสหกรณ ์
        ค าขอจดทะเบียนสหกรณ์ใหม่ ต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ยื่นพร้อมกับค าขอด้วย 
        (๑) หนังสือของทุกสหกรณ์ที่ควบเข้ากันนั้นรับรองว่าได้แจ้งไปยังเจ้าหนี้ทั้งปวง ตามมาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง และ
ไม่มีเจ้าหนี้คัดค้านภายในก าหนด หรือในกรณีที่มีเจ้าหนี้คัดค้านสหกรณ์ได้ช าระหนี้ หรือได้ให้ประกันเพ่ือหนี้รายนั้น
แล้ว 
         (๒) ข้อบังคับของสหกรณ์ใหม่ที่ขอจดทะเบียนสี่ฉบับ 
         (๓) ส าเนารายงานการประชุมผู้แทนของสหกรณ์ท่ีควบเข้ากันหนึ่งฉบับ 
         เอกสารตาม (๒) และ (๓) นั้น ผู้แทนของสหกรณ์ต้องลงลายมือชื่อรับรองสองคน 
         มาตรา ๙๔ เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนสหกรณ์ที่ควบเข้ากันเป็นสหกรณ์ใหม่แล้ว ให้นายทะเบียน
สหกรณ์ถอนชื่อสหกรณ์เดิมที่ได้ควบเข้ากันนั้นออกจากทะเบียน 
         ให้ผู้แทนของสหกรณ์ที่ควบเข้ากันมีอ านาจหน้าที่และสิทิิเช่นเดียวกับคณะ กรรมการด าเนินการสหกรณ์
จนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ตามมาตรา ๔๐ 
         มาตรา ๙๕ สหกรณ์ใหม่นี้ย่อมได้ไปทั้งทรัพย์สิน หนี้สิน สิทิิ และความรับผิดของสหกรณ์เดิมที่ได้ควบเข้ากันนั้น
ทั้งสิ้น 
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หมวด ๖ 
การแยกสหกรณ์ 

 

        มาตรา ๙๖ การแยกสหกรณ์จะกระท ามิได้ แต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเขตการปกครองท้องที่ หรือแบ่งหน่วยงาน       
หรือสถานประกอบการ จะแยกสหกรณ์ก็ได้หากมีความจ าเป็นหรือมีเหตุให้ไม่สะดวกแก่การด าเนินงาน 
         การแยกสหกรณ์ตามวรรคหนึ่งจะกระท าได้โดยสมาชิกของสหกรณ์นั้นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวน
สมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าห้าร้อยคนลงลายมือชื่อท าหนังสือร้องขอแยกสหกรณ์ต่อคณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ ์
         ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าร้องขอตาม      
วรรคสอง เพ่ือพิจารณาเรื่องการแยกสหกรณ์ ถ้าที่ประชุมใหญ่ได้มีมติเห็นชอบให้แยกสหกรณ์ให้พิจารณาแบ่งแยก
ทรัพย์สิน ทุน ทุนส ารอง หนี้สิน สิทิิ และความรับผิดของสหกรณ์ตามวิิีการที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
         การวินิจฉัยชี้ขาดในเรื่องต่าง ๆ ของที่ประชุมใหญ่ตามวรรคสาม ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวน
สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกที่มาประชุม 
         ถ้าคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ไม่เรียกประชุมใหญ่ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสาม ให้นายทะเบียน
สหกรณ์มีอ านาจเรียกประชุมใหญ่ภายในระยะเวลาตามที่เห็นสมควร 
         มาตรา ๙๗ ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ได้มีมติไม่เห็นชอบให้แยกสหกรณ์ ถ้าสมาชิกซึ่งลงลายมือชื่อ ท าหนังสือ
ร้องขอแยกสหกรณ์ตามมาตรา ๙๖ วรรคสอง พิจารณาแล้วไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุมใหญ่นั้น ให้สมาชิกดังกล่าวทุก
คนลงลายมือชื่อท าหนังสือถึงนายทะเบียนสหกรณ์ภายในก าหนดเวลาสามสิบวัน นับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ
เพ่ือให้นายทะเบียนสหกรณ์พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดว่าสมควรแยกสหกรณ์หรือไม่ และเมื่อนายทะเบียนสหกรณ์วินิจฉัย
ชี้ขาดเป็นอย่างไรแล้วให้แจ้งค าวินิจฉัยให้สหกรณ์ทราบ 
         ค าวินิจฉัยของนายทะเบียนสหกรณ์ให้เป็นที่สุด 
         มาตรา ๙๘ เมื่อที่ประชุมใหญ่ได้มีมติเห็นชอบตามมาตรา ๙๖ หรือนายทะเบียนสหกรณ์วินิจฉัยชี้ขาดให้แยก
สหกรณ์ตามมาตรา ๙๗ แล้ว ให้สหกรณ์แจ้งมติที่ประชุมใหญ่ หรือค าวินิจฉัยของนายทะเบียนสหกรณ์เป็นหนังสือไป
ยังเจ้าหนี้ทั้งปวงของสหกรณ์ เพ่ือให้ทราบรายการที่ประสงค์จะแยกสหกรณ์ และให้เจ้าหนี้ผู้มีข้อคัดค้านในการแยก
สหกรณ์นั้นส่งค าคัดค้านไปยังสหกรณ์ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
         มาตรา ๙๙ สหกรณ์ที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่โดยการแยกจากสหกรณ์เดิมนั้น ให้น าบทบัญญัติในหมวด ๓ ส่วนที่ ๑ 
ว่าด้วยการจดทะเบียนสหกรณ์มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
         ค าขอจดทะเบียนสหกรณ์ใหม่ ต้องยื่นพร้อมเอกสาร ดังต่อไปนี้ 
         (๑) ส าเนาหนังสือร้องขอแยกสหกรณ์ และส าเนารายงานการประชุมใหญ่ที่ได้มีมติเห็นชอบให้แยกสหกรณ์ตาม
มาตรา ๙๖ วรรคสี่ หรือส าเนาหนังสือนายทะเบียนสหกรณ์ซึ่งวินิจฉัยชี้ขาดให้แยกสหกรณ์ตามมาตรา ๙๗ แล้วแต่
กรณ ี
         (๒) ส าเนาหนังสือของสหกรณ์ทุกฉบับที่แจ้งไปยังเจ้าหนี้ทั้งปวงของสหกรณ์ตามมาตรา ๙๘ 
         (๓) หนังสือของสหกรณ์ที่รับรองว่าไม่มีเจ้าหนี้คัดค้านภายในก าหนด หรือส าเนาค าคัดค้านของเจ้าหนี้พร้อมทั้ง
หลักฐานที่แสดงว่าสหกรณ์ได้ช าระหนี้ หรือได้ให้ประกันเพื่อหนี้รายนั้นแล้ว 
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         มาตรา ๑๐๐ บรรดาทรัพย์สิน ทุน ทุนส ารอง หนี้สิน สิทิิ และความรับผิดของสหกรณ์เดิมที่ที่ประชุมใหญ่ได้
มีมติให้แบ่งแยกตามมาตรา ๙๖ หรือนายทะเบียนสหกรณ์ได้มีค าวินิจฉัยชี้ขาดให้แบ่งแยกตามมาตรา ๙๗ แล้วแต่กรณี 
ย่อมโอนไปให้แก่สหกรณ์ใหม่ตั้งแต่วันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน 

 

หมวด ๗ 
ชุมนุมสหกรณ ์

 

         มาตรา ๑๐๑ สหกรณ์ตั้งแต่ห้าสหกรณ์ขึ้นไปที่ประสงค์จะร่วมกันด าเนินกิจการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ตาม
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ท่ีเข้าร่วมกันนั้น อาจรวมกันจัดตั้งเป็นชุมนุมสหกรณ์ได้ 
         ชุมนุมสหกรณ์ใดจะมีฐานะเป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศ จะต้องตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ืออ านวยประโยชน์แก่บรรดาสหกรณ์ในภูมิภาคหรือทั่วประเทศท่ีเป็นสหกรณ์ประเภทเดียวกัน หรือต่ำงประเภทกัน 
เพื่อประอบธุรกิจของสหกรณ์ ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่คณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติ
ก ำหนด 
           มาตรา ๑๐๒ การจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์จะกระท าได้ต่อเมื่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์แต่ละสหกรณ์ได้มีมติให้
เข้าร่วมในการจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์นั้นได้ 
           มาตรา ๑๐๓ ในการด าเนินการจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์ ให้คณะกรรมการด าเนินการของแต่ละสหกรณ์ตั้งผู้แทน
ขึ้นสหกรณ์ละหนึ่งคน ประกอบเป็นคณะผู้จัดตั้งชุมนุมสหกรณ์เพ่ือด าเนินการจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์ 
           การจัดตั้งและการจดทะเบียนชุมนุมสหกรณ์ให้น าบทบัญญัติในหมวด ๓ ว่าด้วยสหกรณ์มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 
          มาตรา ๑๐๔ การขอจดทะเบียนชุมนุมสหกรณ์นั้น ให้คณะผู้จัดตั้งชุมนุมสหกรณ์อย่างน้อยห้าคนลงลายมือชื่อ
ยื่นค าขอต่อนายทะเบียนสหกรณ์ 
          มาตรา ๑๐๕ ให้ชุมนุมสหกรณ์ที่ได้จดทะเบียนแล้วเป็นนิติบุคคลและเป็นสหกรณ์ตามพระราชบัญญัตินี้ 
           เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ให้ชุมนุมสหกรณ์มีอ านาจกระท าการได้ตามมาตรา ๔๖ และตามที่ก าหนดไว้          
ในกฎกระทรวง 
           ให้น าบทบัญญัติในหมวด ๓ หมวด ๔ หมวด ๔/๑ หมวด ๕ และหมวด ๖ มาใช้บังคับกับชุมนุมสหกรณ์โดย
อนุโลม 
          มำตรำ ๑๐๕/๑ เพื่อส่งเสริมระบบสวัสดิกำรและคุณภำพชีวิตของสมำชิกสหกรณ์ ให้ชุมนุมสหกรณ์
ระดับประเทศมีอ ำนำจร่วมกับสหกรณ์สมำชิกของตน จัดสวัสดิกำรและกำรสงเครำะห์ของสมำชิกสหกรณ์และ
ครอบครัวตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่นำยทะเบียนสหกรณ์ก ำหนด 
          มาตรา ๑๐๖ การประชุมใหญ่ชุมนุมสหกรณ์ให้ประกอบด้วยผู้แทนสหกรณ์ที่เป็นสมาชิกของชุมนุม สหกรณ์           
ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการของแต่ละสหกรณ์เลือกตั้งขึ้นสหกรณ์ละหนึ่งคน ตามที่ก าหนดในข้อบังคับของชุมนุม
สหกรณ์ ในการประชุมต้องมีผู้แทนสหกรณ์มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้แทนสหกรณ์ทั้งหมด หรือไม่น้อย
กว่าหนึ่งร้อยคนแล้วแต่กรณี จึงจะเป็นองค์ประชุม 
           ผู้แทนสหกรณ์คนหนึ่งให้มีเสียงในการลงคะแนนหนึ่งเสียง หรือจะให้มีเสียงเพ่ิมขึ้นตามระบบสัดส่วน ตามที่
ก าหนดในข้อบังคับของชุมนุมสหกรณ์นั้นก็ได้ 
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           มาตรา ๑๐๗ ในการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการชุมนุมสหกรณ์ให้ที่ประชุมใหญ่ชุมนุม สหกรณ์เลือกตั้ง      
จากผู้แทนสหกรณ์ที่เป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์เป็นกรรมการ ตามจ านวนหลักเกณฑ์และวิิีการที่ก าหนดใน
ข้อบังคับของชุมนุมสหกรณ์ 
 

หมวด ๘ 
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

 

            มาตรา ๑๐๘ ให้มี "สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย" ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์        
เพ่ือส่งเสริมกิจการสหกรณ์ทุกประเภททั่วราชอาณาจักร ให้มีความเจริญก้าวหน้าอันมิใช่เป็นการหาผลก าไร หรือรายได้มา
แบ่งปันกัน 
            มาตรา ๑๐๙ ให้สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเป็นนิติบุคคล 
            สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยมีส านักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และจะตั้งส านักงานสาขาข้ึน ณ ที่อ่ืน
ใดก็ได้ 
            มาตรา ๑๑๐ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย มีอ านาจกระท าการต่าง ๆ ภายในขอบวัตถุประสงค์ตามที่
ระบุไว้ในมาตรา ๑๐๘ และอ านาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง 
            (๑) ส่งเสริมและเผยแพร่กิจการสหกรณ์ ตลอดจนท าการวิจัยและรวบรวมสถิติเก่ียวกับกิจการสหกรณ์ 
            (๒) แนะน าช่วยเหลือทางวิชาการแก่สหกรณ์ และอ านวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานระหว่าง
สหกรณ์กับส่วนราชการหรือบุคคลอ่ืน 
            (๓) ให้การศึกษาฝึกอบรมวิชาการเก่ียวกับกิจการของสหกรณ์ 
            (๔) ส่งเสริมสัมพันิภาพระหว่างสหกรณ์ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ หรือสันนิบาตสหกรณ์ของ
ต่างประเทศ หรือองค์การต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศท่ีมีวัตถุประสงค์ท านองเดียวกัน 
            (๕) ซื้อ จัดหา จ าหน่าย ถือกรรมสิทิิ์ ครอบครอง หรือท านิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินใด ๆ 
            (๖) ส่งเสริมิุรกิจการค้า อุตสาหกรรม หรือบริการของสหกรณ์ 
            (๗) สนับสนุนและช่วยเหลือสหกรณ์เพ่ือแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องที่เกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ ซึ่งเป็นการ
กระท าเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
            (๘) เป็นตัวแทนของสหกรณ์ เพ่ือรักษาผลประโยชน์อันพึงมีพึงได้จากการสนับสนุนของรัฐ องค์การระหว่าง
ประเทศ หรือภาคเอกชนอื่น 
            (๙) ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บรรดาสหกรณ์อย่างแท้จริง 
            (๑๐) ด าเนินการอ่ืนเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
มอบหมาย 

            มาตรา ๑๑๑ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้ 
            (๑) ค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
            (๒) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
            (๓) ดอกผลที่เกิดจากทุนกลางของสหกรณ์ไม่จ ากัดตามมาตรา ๘ 
            (๔) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ 
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            (๕) เงินหรือทรัพย์สินที่เหลือจากการช าระบัญชีสหกรณ์ตามมาตรา ๘๔ และมาตรา ๘๖ วรรคสอง 
            (๖) เงินที่ได้จากการจ าหน่ายหนังสือวิชาการ เอกสาร หรือสิ่งอื่น 
            (๗) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับเป็นค่าตอบแทนในการให้บริการ 
            (๘) ผลประโยชน์ที่ได้จากทรัพย์สินของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
         มาตรา ๑๑๒ ให้มีคณะกรรมการด าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วย  ประธำน 
ด ำเนินกำรชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศประเภทละหนึ่งคน ในกรณีที่สหกรณ์ประเภทใดไม่มีชุมนุมสหกรณ์
ระดับประเทศ ให้มีผู้แทนสหกรณ์ประเภทนั้นจ ำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมกำรโดยต ำแหน่ง และกรรมกำรอ่ืนซึ่งที่ประชุม
ใหญ่ของสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเลือกตั้ง จำกผู้แทนของสหกรณ์ซึ่งเป็นกรรมกำรด ำเนินกำร มีจ ำนวน
เท่ำกับกรรมกำรโดยต ำแหน่ง เป็นกรรมกำร 
         ให้คณะกรรมการด าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเลือกตั้งกรรมการ เป็นประิานกรรมการคน
หนึ่ง และรองประิานกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน 
         ให้คณะกรรมการด าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยแต่งตั้งผู้อ านวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ
ไทย และให้ผู้อ านวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเป็นเลขานุการของคณะกรรมการด าเนินการสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย 
         หลักเกณฑ์และวิธีกำรได้มำซึ่งผู้แทนสหกรณ์ที่ไม่มีชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ ให้เป็นไปตำมระเบียบของ
สันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
        กำรก ำหนดสัดส่วนผู้แทนสหกรณ์ที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมกำรอ่ืนให้เป็นไปตำมระเบียบในมำตรำ ๑๑๓ (๓) 
         ให้น าบทบัญญัติในมาตรา ๕๒ มาใช้บังคับแก่คณะกรรมการด าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และ
ผู้อ านวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย โดยอนุโลม 
        มาตรา ๑๑๓ ให้คณะกรรมการด าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย มีหน้าที่บริหารกิจการ ตลอดจนมี
อ านาจออกระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามวัตถุประสงค์ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
         การออกระเบียบเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทยก่อน จึงใช้บังคับได้ 
         (๑) ระเบียบว่าด้วยการใช้จ่ายและการเก็บรักษาเงิน 
         (๒) ระเบียบว่าด้วยการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์การจัดส่งผู้แทนของ
สหกรณ์เข้าร่วมประชุมใหญ ่
         (๓) ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้ง การประชุม และการด าเนินกิจการของคณะกรรมการด าเนินการสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย 
         มาตรา ๑๑๔ ให้กรรมการด าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี 
         เมื่อครบวาระดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการเลือกตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 
         กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้ แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
         มาตรา ๑๑๕ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๑๔ กรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทยพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 
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         (๑) ตาย 
         (๒) ลาออก 
         (๓) เป็นบุคคลล้มละลาย 
         (๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
        (๕) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท 
หรือความผิดลหุโทษ 
        (๖) พ้นจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ 
        ภำยใต้บังคับตำมวรรคหนึ่ง กรรมกำรด ำเนินกำรสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทยซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งพ้น        
จำกต ำแหน่งเมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจำกต ำแหน่งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนผู้แทน
สหกรณซ์ึ่งมำประชุม 
       เมื่อมีกรณีตำมวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้กรรมกำรเท่ำที่ เหลืออยู่ปฏิบัติหน้ำที่ต่อไปได้ และให้ถือว่ำ
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทยประกอบด้วยกรรมกำรเท่ำที่มีอยู่ เว้นแต่มีกรรมกำร
เหลืออยู่ไม่ถึงสองในสำม 
       ในกรณีที่กรรมกำรด ำเนินกำรสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทยซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งพ้นจากต าแหน่ง     
ก่อนวาระ ให้คณะกรรมการด าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเลือกตัวแทนของสหกรณ์ เป็นกรรมการ
แทน เว้นแต่วำระของกรรมกำรที่พ้นจำกต ำแหน่งเหลืออยู่ไม่ถึงเก้ำสิบวัน จะไม่ด ำเนินกำรเลือกตั้งกรรมกำรแทน
ต ำแหน่งที่ว่ำงก็ได ้และให้ผู้ได้รับเลือกแทนนั้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 
       มาตรา ๑๑๖ ให้คณะกรรมการด าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญปีละ
หนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
       เมื่อมีเหตุอันสมควร คณะกรรมการด าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ 
เมื่อใดก็ได้ หรือเมื่อสมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิกทั้งหมดท าหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ ในหนังสือร้องขอนั้นต้องระบุว่าประสงค์ให้เรียก
ประชุมเพ่ือการใด 
       ในกรณีที่สมาชิกเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ ให้คณะกรรมการด าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทยเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ 
       ในกรณีที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทยไม่เรียกประชุมใหญ่วิสำมัญตำมวรรคสำม 
สมำชิกจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสิบของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมดอำจท ำหนังสือร้องขอ ภำยในหกสิบวันนับแต่วันพ้น
ก ำหนดเวลำตำมวรรคสำม เพ่ือให้รัฐมนตรีเรียกประชุมใหญ่วิสำมัญได้ ในกรณีเช่นนี้ให้รัฐมนตรีเรียกประชุมใหญ่
วิสำมัญภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับหนังสือร้องขอ 
       มาตรา ๑๑๗ ให้ผู้อ านวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยมีหน้าที่บริหารกิจการของสันนิบาตสหกรณ์            
แห่งประเทศไทยตามระเบียบและนโยบายที่คณะกรรมการด าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยก าหนด และมี
อ านาจบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
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        ในส่วนกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้ผู้อ านวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเป็นตัวแทนสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย เพ่ือการนี้ผู้อ านวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยจะมอบอ านาจให้บุคคลใด กระท า
กิจการเฉพาะอย่างแทนตามระเบียบที่คณะกรรมการด าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยก าหนดก็ได้ 
        มำตรำ ๑๑๗/๑ ในกรณีที่มีปัญหำเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรของสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ให้
ประธำนด ำเนินกำรสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย หรือกรรมกำรด ำเนินกำรสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของกรรมกำรด ำเนินกำรสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย หรือสหกรณ์ที่เป็น
สมำชิกไม่น้อยกว่ำหนึ่งร้อยสหกรณ์ ร้องขอให้คณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติวินิจฉัยได้ 
        ค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติให้เป็นที่สุด 
        มาตรา ๑๑๘ ให้น าบทบัญญัติในหมวด ๓ ส่วนที่ ๔ ว่าด้วยการสอบบัญชีมาใช้บังคับแก่สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทยโดยอนุโลม 

 

หมวด ๙ 
กลุ่มเกษตรกร 

 

         มาตรา ๑๑๙ ในกรณีที่คณะบุคคลผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งร่วมกันด าเนินกิจการ โดยมีวัตถุประสงค์          
เพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม แต่ยังไม่อาจรวมกันจัดตั้ งเป็นสหกรณ์ตา ม
พระราชบัญญัตินี้ได้ จะจัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกรขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิิีการที่ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกาก็ได้ 
         พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง ให้ก าหนดการด าเนินการของกลุ่มเกษตรกร การก ากับกลุ่มเกษตรกร การเลิก
กลุ่มเกษตรกร และการควบกลุ่มเกษตรกรเข้ากัน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมแก่ประเภทของกลุ่มเกษตรกรด้วย 
         มาตรา ๑๒๐ กลุ่มเกษตรกรที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๑๑๙ ให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
         มาตรา ๑๒๑ ให้นายทะเบียนสหกรณ์เป็นนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกร และมีอ านาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้                
ในพระราชบัญญัตินี้ และมีรองนายทะเบียนสหกรณ์เป็นผู้ช่วย มีอ านาจหน้าที่ตามท่ีนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
         ให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เป็นนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ าจังหวัดที่กลุ่มเกษตรกรตั้งอยู่ และมี
อ านาจหน้าที่ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
        ส าหรับกรุงเทพมหานครให้นายทะเบียนสหกรณ์เป็นนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรกรุงเทพมหานคร 
        ให้สหกรณ์จังหวัดเป็นนำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ ำจังหวัดที่กลุ่มเกษตรกรตั้งอยู่  และมีอ ำนำจหน้ำที่         
ตำมระเบียบท่ีนำยทะเบียนสหกรณ์ก ำหนด 
        ส าหรับกรุงเทพมหานครให้ผู้อ ำนวยกำรส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร พื้นที่ ๑ และผู้อ ำนวยกำรส่งเสริม
สหกรณ์กรุงเทพมหำนคร พื้นที่ ๒ เป็นนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรกรุงเทพมหานคร 
       มาตรา ๑๒๒ ในกรณีที่กลุ่มเกษตรกร โดยมติของที่ประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกที่มา
ประชุม แสดงความจ านงขอเปลี่ยนฐานะเป็นสหกรณ์ เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์พิจารณาเห็นว่าข้อบั งคับของกลุ่ม
เกษตรกรมีรายการถูกต้องตามมาตรา ๔๓ ให้นายทะเบียนสหกรณ์ รับจดทะเบียน และด าเนินการตาม   
พระราชบัญญัตินี้ 
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พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 
ข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 

       มาตรา ๑๒๓ เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกรเป็นสหกรณ์ให้คณะกรรมการกลุ่มเกษตรกร
มีฐานะเป็นคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์จนกว่าจะมีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้เลือก
ตั้งขึ้นใหม่ตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ 
       สหกรณ์ตามวรรคหนึ่งย่อมได้ไปทั้งทรัพย์สิน หนี้สิน สิทิิ และความรับผิดของกลุ่มเกษตรกรเดิม 
       มาตรา ๑๒๔ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ให้นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกร และพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่ง            
นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรมอบหมายมีอ านาจเข้าไปตรวจสอบในส านักงานของกลุ่มเกษตรกรในเวลาท างานของกลุ่ม
เกษตรกร ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องอ านวยความสะดวก ช่วยเหลือ และให้ค าชี้แจงแก่ผู้เข้าไปตรวจสอบตามสมควร  
        ให้ผู้เข้าไปตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง แสดงบัตรประจ าตัวต่อผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง 
        บัตรประจ าตัวตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีก าหนด 
        มาตรา ๑๒๕ ในคดีฟ้องเรียกหนี้ที่กลุ่มเกษตรกร สมาชิก หรือผู้ช าระบัญชีเป็นลูกหนี้อยู่ในฐานะเช่นนั้น ห้ามมิ
ให้ฟ้องเมื่อพ้นก าหนดสองปีนับแต่วันที่นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรถอนชื่อ กลุ่มเกษตรกรออกจากทะเบียน 
        มาตรา ๑๒๖ ถ้ากลุ่มเกษตรกรเกี่ยวข้องในกิจการใดที่กฎหมายก าหนดให้จดทะเบียนส าหรับการได้มา การ
จ าหน่าย การยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ หรือการยึดหน่วง ซึ่งกรรมสิทิิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทิิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 
ในการจดทะเบียนเช่นว่านั้นให้กลุ่มเกษตรกรได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียค่าิรรมเนียม 
        มาตรา ๑๒๗ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ค าว่า "กลุ่มเกษตรกร" เป็นชื่อหรือส่วนหนึ่งของชื่อในทางิุรกิจ เว้นแต่กลุ่ม
เกษตรกรที่ได้จดทะเบียนตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๑๑๙ 
        มาตรา ๑๒๘ ให้นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรและพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรมอบหมาย มี
อ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้กรรมการ สมาชิกและเจ้าหน้าที่ของกลุ่มเกษตรกรมาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการ
ของกลุ่มเกษตรกร หรือให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับการด าเนินกิจการ หรือรายงานการประชุมของกลุ่มเกษตรกร 

 

หมวด ๙/๑ 
กำรพิจำรณำอุทธรณ์ 

 

         มำตรำ ๑๒๘/๑  ให้มีคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ประกอบด้วย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ซึ่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมำย เป็นประธำนกรรมกำร ผู้แทนกระทรวงกำรคลัง ผู้แทนส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ผู้แทนส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งใน
คณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติที่คณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติมอบหมำย เป็นกรรมกำร 
        ให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์แต่งตั้งข้ำรำชกำรในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นเลขำนุกำร และ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
        มำตรำ ๑๒๘/๒  ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
       (๑) พิจำรณำวินิจฉัยอุทธรณ์ค ำสั่งของนำยทะเบียนสหกรณ์ หรือรองนำยทะเบียนสหกรณ์ที่อุทธรณ์ตำม
มำตรำ ๑๒๘/๔ 
       (๒) มีหนังสือเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมำให้ถ้อยค ำหรือสั่งให้บุคคลดังกล่ำวส่งเอกสำร หรือหลักฐำนอ่ืนที่
เกี่ยวข้องเพื่อประกอบกำรพิจำรณำวินิจฉัยอุทธรณ์ 
       (๓) แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรเพื่อปฏิบัติกำรตำมที่คณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์มอบหมำย 
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พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 
ข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 

       มำตรำ ๑๒๘/๓  ให้น ำมำตรำ ๑๓ มำใช้บังคับแก่กำรประชุมของคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์โดย
อนุโลม 
       มำตรำ ๑๒๘/๔  ค ำสั่งตำมมำตรำ ๒๐ มำตรำ ๒๒ (๓) และ (๔) มำตรำ ๗๑  และมำตรำ ๘๙/๓ วรรคสอง 
รวมถึงค ำสั่งเลิกกลุ่มเกษตรกรตำมพระรำชกฤษฎีกำที่ออกตำมมำตรำ ๑๑๙ วรรคสอง ให้ อุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค ำสั่ง   
      ค ำสั่งไม่รับจดทะเบียนตำมมำตรำ ๓๘ และค ำสั่งตำมมำตรำ ๔๔ ให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำ
อุทธรณ์ภำยในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค ำสั่ง 
       กำรอุทธรณ์ตำมวรรคหนึ่งและวรรคสองไม่เป็นเหตุทุเลำกำรบังคับตำมค ำสั่ง  เว้นแต่คณะกรรมกำร
พิจำรณำอุทธรณ์จะเห็นสมควรให้มีกำรทุเลำกำรบังคับตำมค ำสั่งนั้นไว้ชั่วครำว 
       มำตรำ ๑๒๘/๕  หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไขกำรอุทธรณ์ และวิธีพิจำรณำอุทธรณ์ของคณะกรรมกำร
พิจำรณำอุทธรณ์ให้เป็นไปตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ก ำหนด 
      ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์มีค ำวินิจฉัยอุทธรณ์ภำยในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ แล้วแจ้งค ำ
วินิจฉัยอุทธรณ์พร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนังสือไปยังผู้อุทธรณ์โดยไม่ชักช้ำ 
      ค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด 

 

หมวด ๑๐ 
บทก าหนดโทษ 

 

       มาตรา ๑๒๙ ผู้ใดใช้ค าว่า "สหกรณ์" หรือ "กลุ่มเกษตรกร" ประกอบกับชื่อหรือส่วนหนึ่งของชื่อในทางิุรกิจ 
โดยมิได้เป็นสหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกรที่ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน 
หรือปรับไม่เกินห้ำหม่ืนบำท หรือทั้งจ าท้ังปรับ และปรับอีกวันละไม่เกินห้ำพันบำทจนกว่าจะได้เลิกใช้ 
        มาตรา ๑๓๐ ผู้ใดไม่มาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือไม่ส่งเอกสารเกี่ยวกับการด าเนินงาน หรือรายงานการประชุมของ
สหกรณ์หรือชุมนุมสหกรณ์ตามค าสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบ
บัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายซึ่งสั่งการตามมาตรา ๑๗ หรือไม่มาชี้แจงข้อเท็จจริง 
หรือไม่ส่งเอกสารเกี่ยวกับการด าเนินงานหรือรายงานประชุมของกลุ่มเกษตรกรตามค าสั่งของนายทะเบียนกลุ่ม
เกษตรกร หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรมอบหมายตามมาตรา ๑๒๘ แล้วแต่กรณี ต้องระวาง
โทษจ ำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 
        มาตรา ๑๓๑ ผู้ใดขัดขวาง หรือไม่ให้ค าชี้แจงแก่นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการ
สหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายตามมาตรา ๑๘ หรือขัดขวางหรือไม่ให้ค า
ชี้แจงแก่นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรมอบหมายตามมาตรา ๑๒๔      
 ต้องระวางโทษจ ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบำท  หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 
       มำตรำ ๑๓๒  ผู้ใดฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมที่นำยทะเบียนสหกรณ์สั่งกำร ตำมมำตรำ ๒๒ ต้องระวำงโทษ
จ ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 



32 
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       มำตรำ ๑๓๓  กรรมกำรหรือผู้จัดกำรของสหกรณ์ผู้ใดด ำเนินกิจกำรของสหกรณ์นอกขอบเขตแห่งกำร
ด ำเนินกิจกำรของสหกรณ์ที่จะพึงด ำเนินกำรได้ตำมกฎกระทรวงที่ออกตำมควำม ในมำตรำ ๓๓/๑ วรรคสอง ต้อง
ระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 
        มำตรำ ๑๓๓/๑  กรรมกำรหรือผู้จัดกำรของสหกรณ์ผู้ใดด ำเนินกิจกำรของสหกรณ์โดยผิดวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์ และกำรด ำเนินกิจกำรนั้นเป็นภยันตรำยต่อควำมสงบสุขของประชำชน หรือควำมม่ันคงของรัฐ ต้อง
ระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ   
        มำตรำ ๑๓๓/๒  ผู้ใดฝ่ำฝืนไม่จัดกำรรักษำทรัพย์สินของสหกรณ์ หรือไม่ส่งมอบทรัพย์สิน สมุดบัญชี 
เอกสำร และสิ่งอ่ืนของสหกรณ์ให้แก่ผู้ช ำระบัญชีตำมมำตรำ ๗๘ ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบำท 
        มำตรำ ๑๓๓/๓  ผู้ใดฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎกระทรวงที่ออกตำมควำมในมำตรำ ๘๙/๒ (๔) (๕) (๖) 
(๗) (๘) (๑๐) (๑๑) (๑๒) หรือ (๑๓) ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบำท 
        มำตรำ ๑๓๓/๔  ผู้ใดฝ่ำฝืนไม่แก้ไขข้อบกพร่องหรือระงับกำรด ำเนินกำรตำมที่นำยทะเบียนสหกรณ์สั่งกำร       
ตำมมำตรำ ๘๙/๓ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 
        มำตรำ ๑๓๓/๕  ในกรณีที่สหกรณ์กระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัตินี้  กรรมกำรหรือผู้จัดกำรสหกรณ์              
ซึ่งเป็นผู้ลงมติให้สหกรณ์ด ำเนินกำรหรืองดเว้นกำรด ำเนินกำร หรือเป็นผู้ด ำเนินกำร หรือรับผิดชอบในกำรด ำเนินกำร
นั้นได้กระท ำผิดหน้ำที่ของตนด้วยประกำรใด ๆ โดยทุจริต ต้องระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้ำปี และปรับไม่เกิน     
ห้ำแสนบำท      
(** เพ่ิมเติม มำตรำ ๓๓ – มำตรำ ๔๐ ตำมฉบับท่ี 3 ฉบบัแก้ไข พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเสมือนเป็นบทเฉพำะกำล)    
 ** มำตรำ ๓๓ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
          ให้กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติซึ่งด ำรงต ำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่
พระรำชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้ำที่ไปพลำงก่อนจนกว่ำจะมีกำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิตำม
พระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ต้องด ำเนินกำรแต่งตั้งให้แล้ว
เสร็จภำยในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
** มำตรำ ๓๔ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
          ในกรณีที่ข้อบังคับของสหกรณ์ใดไม่เป็นไปตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตำมควำมในมำตรำ ๓๓/๑ 
วรรค ๒ แห่งพระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัตินี้  ให้สหกรณ์นั้นแก้ไข
ข้อบังคับของสหกรณ์ให้เป็นไปตำมกฎกระทรวงดังกล่ำวภำยในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงใช้
บังคับ 
** มำตรำ ๓๕ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
          ให้สหกรณ์แก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์ที่ เกี่ยวกับสมำชิกสมทบให้ เป็นไปตำมมำตรำ ๔๑ แห่ง
พระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัตินี้  ให้แล้วเสร็จภำยในหนึ่งร้อยแปดสิบ
วันนับแต่วันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
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พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 
ข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 

** มำตรำ ๓๖ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
          สหกรณ์ที่มีสมำชิกซึ่งมิได้มีสัญชำติไทยอยู่ในวันก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้สหกรณ์
ด ำเนินกำรปรับปรุง แก้ ไข ให้ เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระรำชบัญญัตินี้ ให้แล้วเสร็จภำยในหนึ่งปีวันนับแต่วันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
        ในกำรด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ง หำกสมำชิกผู้ใดมีนิติกรรมกับสหกรณ์ แต่ได้พ้นจำกสมำชิก โดยฝ่ำยใด
ฝ่ำยหนึ่งมิได้บอกเลิกนิติกรรมนั้น ให้นิติกรรมนั้นยังคงมีอยู่ต่อไปจนกว่ำจะสิ้นสุดไปตำมเง่ือนไขหรือเง่ือนเวลำที่ตกลง
กัน แต่จะท ำกำรใดก่อผลผูกพันขึ้นใหม่มิได้ 
** มำตรำ ๓๗ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
        บรรดำค ำอุทธรณ์ที่ได้ยื่นและยังอยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติ   
ก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คณะกรรมกำรดังกล่ำวมีอ ำนำจพิจำรณำต่อไปตำมพระรำชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ก่อนกำรแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัตินี้ จนกว่ำจะแล้วเสร็จ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อย
แปดสิบวันนับแต่วันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
** มำตรำ ๓๘ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
          บรรดำกฎหรือค ำสั่งที่ออกตำมพระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระรำชบัญญัตินี้ ใช ้บ ังค ับ ให ้ยังคงใช้บ ังค ับได ้ต ่อไปเท่ำที ่ไม ่ข ัดหรือแย้งกับพระรำชบัญญัต ิสหกรณ์           
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ ่งแก้ไขเพิ ่มเติม โดยพระรำชบัญญัตินี้  จนกว่ำจะมีกฎหรือค ำสั่งที่ออกตำมพระรำชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขโดยพระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
** มำตรำ ๓๙ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
          ในกำรด ำเนินกำรออกกฎกระทรวงและระเบียบ เพื่อปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสหกรณ์             
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัตินี้  ให้ด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในสองปีนับแต่วันที่
พระรำชบัญญัติใช้บังคับ หำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ ให้รัฐมนตรีรำยงำนเหตุผลที่ไม่อำจด ำเนินกำรได้ต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทรำบ 
** มำตรำ ๔๐ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
         ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
 
   ผู้รับสนองพระบรมรำชโองกำร 
   พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ 
         นำยกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 





 

   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 


