
พระราชบัญญัติสหกรณ 
พ.ศ.๒๕๑๑ 

-----------------  
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วนัที ่๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๑ 
เปนปที ่๒๓ ในรัชกาลปจจุบัน  

  
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ให

ประกาศวา โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยสหกรณ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ 
ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนาํ และยินยอมของสภารางรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา 
ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๑๑" 
มาตรา ๒* พระราชบัญญัตินี้ใหใชบงัคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป *[รก.๒๕๑๑/๕๕/๑พ/๑๙ มิถุนายน ๒๕๑๑] 
มาตรา ๓ ใหยกเลิก 
(๑) พระราชบญัญัติสหกรณ พทุธศักราช ๒๔๗๑ 
(๒) พระราชบญัญัติสหกรณแกไขเพิ่มเติม พุทธศกัราช ๒๔๗๖ 
(๓) พระราชบญัญัติสหกรณแกไขเพิ่มเติม พุทธศกัราช ๒๔๗๗ 
(๔) พระราชบญัญัติสหกรณแกไขเพิ่มเติม พุทธศกัราช ๒๔๗๗ (ฉบับที ่๒) 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญตัินี้ 
"สหกรณ" หมายความวา คณะบุคคลซึ่งรวมกนัดําเนินกจิการเพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

และไดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี ้
"สมาชกิ" หมายความวา สมาชิกของสหกรณจํากัดหรือสหกรณไมจํากดั 
"คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณจํากัด หรือสหกรณ

ไมจํากัด คณะกรรมการดําเนินการของชุมนุมสหกรณในกรณีชุมนุมสหกรณ หรือคณะกรรมการ
ดําเนนิการของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยในกรณีสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย     
แลวแตกรณี 

"ขอบังคับ" หมายความวา ขอบังคับของสหกรณจํากัดหรือสหกรณไมจํากัด 
"พนักงานเจาหนาที"่ หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
"รัฐมนตร"ี หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้



มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพัฒนาการแหงชาติรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  
และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที ่และออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญตัินี้ กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบงัคับได 

มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีแตงตั้งขาราชการในสังกัดกระทรวงพัฒนาการแหงชาต ิซึ่งมี
ตําแหนงไมต่ํากวาอธบิดีหรือเทียบเทาหนึ่งคนเปนนายทะเบียนสหกรณ มีอํานาจหนาที่ตามที่
บัญญัติไวในพระราชบัญญตัินี้ และขาราชการในสงักัดกระทรวงพฒันาการแหงชาติ ซึ่งมีตาํแหนง
ไมต่ํากวาหวัหนากองหรือเทยีบเทาคนหนึง่หรือหลายคน เปนรองนายทะเบยีนสหกรณ มีอํานาจ
หนาที่ตามทีบ่ญัญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือตามทีน่ายทะเบียนสหกรณมอบหมายการแตงตัง้
ตามวรรคหนึ่งใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๗ สหกรณมีสองชนดิ 
(๑) สหกรณจํากัด คือสหกรณซึ่งสมาชกิมคีวามรับผิดจาํกัดเพยีงไมเกนิจํานวนเงินคาหุนที่

ยังสงใชไมครบมูลคาหุนที่ตนถือ 
๒) สหกรณไมจํากัด คือสหกรณซึ่งสมาชกิทุกคนมีความรับผิดรวมกันเพื่อหนี้ทัง้ปวงของ

สหกรณโดยไมจํากัด 
มาตรา ๘ รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนคราว ๆ วา จะรับจด

ทะเบียน สหกรณประเภทใด ในทองที่ใดและอาชีพของผูซ่ึงจะเปนสมาชิกของสหกรณประเภทของ
สหกรณที่จะรับจดทะเบียนใหกําหนดโดยกฎกระทรวง 

มาตรา ๙ ถาสหกรณเกี่ยวของในกิจการใดที่กฎหมายกําหนดใหจดทะเบียนสาํหรบัการ
ไดมา การจําหนาย การยกขึ้นเปนขอตอสูหรือการยึดหนวงซึ่งกรรมสิทธิ์ในอสงัหารมิทรัพยหรือ
ทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกบัอสังหาริมทรัพย การจดทะเบียนเชนวานัน้ใหไดรับยกเวนไมตองเสีย
คาธรรมเนียม 

มาตรา ๑๐ หามมิใหผูใดนอกจากสหกรณที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ และ
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยใชคําวาสหกรณเปนชือ่หรือสวนหนึง่แหงชื่อในธุรกิจ 
 
 

 
 
 
 



สวนที ่๑ 
สหกรณจาํกดั 
----------------- 
หมวด ๑ 

การจดทะเบยีนสหกรณจาํกัด  
มาตรา ๑๑ คณะบุคคลซึ่งมจีํานวนไมนอยกวาสิบคนจะจดทะเบยีนเปน 

สหกรณจํากัด ตามมาตรา ๗ (๑) ได ตอง 
(๑) มีกิจการรวมกนัตามประเภทของสหกรณที่ขอจดทะเบียนและในการดําเนนิกิจการ

รวมกันนัน้มีวตัถุประสงคเพือ่ชวยเหลือซึ่งกันและกนั 
(๒) เปนบุคคลธรรมดา บรรลุนิติภาวะ มีคุณสมบัติตามที่กําหนดในขอบังคับประกอบ

อาชีพตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดและสมัครใจเปนสมาชิกของสหกรณ 
(๓) มีทนุซึง่แบงเปนหุนมีมลูคาเทา ๆ กัน และผูซึ่งจะเปนสมาชิกแตละคนตองถือหุนอยาง

นอยหนึง่หุน แตตองไมเกินหนึ่งในหาของจาํนวนหุนทัง้หมด 
(๔) มีขอบังคบัถูกตองตามมาตรา ๑๔ 
มาตรา ๑๒ การขอจดทะเบยีนสหกรณจํากัด ใหผูซึ่งจะเปนสมาชิกของสหกรณจาํกดั   

เลือกตั้งคณะผูจัดตั้งสหกรณจํากัดขึ้นไมนอยกวาสิบคนเพื่อลงลายมอืชื่อยื่นคําขอจดทะเบียนตอ 
นายทะเบียนสหกรณพรอมกับบัญชีรายชือ่ของผูซึ่งจะเปนสมาชิกของสหกรณจาํกดัทั้งหมดและ 
รายการอืน่ตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด และสําเนารายงานการประชมุของผูซึ่งจะเปน 
สมาชิกของสหกรณจํากัดหนึ่งฉบับ และขอบังคับสองฉบบั 

มาตรา ๑๓ นายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบยีนสหกรณ หรือพนกังานเจา 
หนาที่ซึง่นายทะเบียนสหกรณมอบหมายมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวของ 
มาชี้แจงขอเทจ็จริง หรือใหสงเอกสารมาเพือ่ประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการรับจดทะเบียน 
สหกรณจํากัดได 

มาตรา ๑๔ ขอบังคับของสหกรณจํากัดอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้ 
(๑) ชื่อสหกรณ 
(๒) ประเภทของสหกรณ 
(๓) วัตถุประสงค 
(๔) ที่ตั้งสํานกังาน 
(๕) ทนุซึ่งแบงเปนหุน มูลคาของหุน การชาํระคาหุนดวยเงินหรือทรัพยสินอื่น 

การขายและการโอนหุน ตลอดจนการจายคืนคาหุน 



(๖) การดําเนนิงาน การบัญชี และการเงินของสหกรณ 
(๗) คุณสมบัติของสมาชิก วิธีรับสมาชิกและการขาดจากสมาชกิภาพ 
(๘) การประชมุใหญ 
(๙) การเลือกตั้ง การดํารงตาํแหนง การพนจากตําแหนง และการประชุมของ

คณะกรรมการ 
(๑๐) การแตงตั้ง การดํารงตาํแหนง การพนจากตําแหนงการกาํหนดอาํนาจหนาที ่

และความรับผิดชอบของผูจัดการ 
มาตรา ๑๕ ภายใตบังคับมาตรา ๘ เมื่อนายทะเบียนสหกรณไดรับคําขอจดทะเบยีน และ

ไดพิจารณาแลวเหน็วาคําขอจดทะเบียนถูกตองตามมาตรา ๑๑ และมีเอกสารครบถวนตามมาตรา 
๑๒ และการจดัตั้งสหกรณตามที่ขอจดทะเบียนนั้นจะไมเสียหายแกระบบการจัดสหกรณ ก็ใหนาย
ทะเบียนสหกรณรับจดทะเบยีนในกรณีทีน่ายทะเบียนสหกรณมีคําสัง่ไมรับจดทะเบยีนใหแจงคําสัง่
นั้นเปนหนงัสอืไปยังผูขอจดทะเบียนโดยมชิักชา ผูขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณคําสัง่ไมรับจด
ทะเบียนตอรัฐมนตรีได โดยยื่นอุทธรณตอนายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวนันบัแตวันที่ไดรับ
แจงคําสั่งคาํวนิิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 

มาตรา ๑๖ ในการพิจารณารายการที่เกีย่วกับคําขอหรือรายการในขอบังคับนั้น  
ถานายทะเบยีนสหกรณเหน็วา รายการดังกลาวไมถูกตอง ใหนายทะเบยีนสหกรณมีอํานาจสั่งให 
ผูขอจดทะเบียนแกไขเสียใหมได 

มาตรา ๑๗ เมื่อนายทะเบยีนสหกรณรับจดทะเบียนสหกรณจํากัดแลว ใหคณะบุคคลซึ่ง
ขอจดทะเบียนสหกรณ มีอํานาจหนาที่ดําเนินการเชนเดยีวกับคณะกรรมการสหกรณนั้น จนกวาจะ
มีการเลือกตัง้คณะกรรมการตามมาตรา ๒๔ 

มาตรา ๑๘ สหกรณจํากัดทีไ่ดจดทะเบียนแลวเปนนิติบคุคล และใหนายทะเบียนสหกรณ
ออกใบสําคัญรับจดทะเบียนแกสหกรณจํากัดนั้น และใหถือวาผูลงชื่อขอจดทะเบียนสหกรณจาํกัด 
และผูที่มีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อตามมาตรา ๑๒ เปนสมาชิกสหกรณจาํกัดนับต้ังแตวนัทีน่าย
ทะเบียนสหกรณรับจดทะเบยีนเปนสหกรณจํากัดในกรณีที่มีผูขอเขาเปนสมาชิกสหกรณจํากัด   
ภายหลงัที่สหกรณจํากัดไดจดทะเบียนใหถือวาไดเปนสมาชิกเมื่อไดชําระคาหุนตามขอบังคับของ  
สหกรณจํากัดแลว 

มาตรา ๑๙ สหกรณจํากัดตองมีคําวา "จํากัด" เปนคําสดุทายตอชื่อของสหกรณนั้น 
มาตรา ๒๐ ในการชาํระคาหุน สมาชิกจะหักกลบลบหนีก้ับสหกรณจาํกัดไมได 



 
 

หมวด ๒ 
การดําเนินงานของสหกรณจํากัด 

มาตรา ๒๑ เพือ่ปฏิบัติใหเปนไปตามวัตถุประสงค ใหสหกรณจํากัดกระทาํการดังตอไปนี้ได 
(๑) จัดใหไดมา ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิครอบครอง กูหรือยืม เชา เชาซื้อ 

รับโอนสิทธกิารเชาหรือสิทธิการเชาซื้อ จํานองหรือจํานํา ขายหรือจาํหนายดวยวธิีอ่ืนใด ซึ่งทรัพยสิน 
(๒) ใหกู ใหยืม ใหเชา ใหเชาซื้อ ใหสินเชื่อ โอน รับจํานองหรือรับจํานําซึ่งทรพัยสินแก

สมาชิกหรือของสมาชกิ 
(๓) ใหสหกรณอ่ืนกูยืมเงนิโดยไดรับความเหน็ชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 
(๔) ค้ําประกนัเงินกูหรือสินเชื่อของสมาชกิ รวมทั้งการค้ําประกันการใหเชาซื้อ หรือใหยืม

ทรัพยสินอื่นแกสมาชกิ 
(๕) รับฝากเงนิประเภทออมทรัพยหรือฝากประจําจากสมาชิกไดตามระเบียบของสหกรณ

ที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 
(๖) ซื้อหุนของธนาคารซึ่งมวีตัถุประสงคเพือ่ใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ 
(๗) ซื้อหุนหรอืหุนกูของชุมนุมสหกรณ 
(๘) ซื้อหุนของสหกรณอ่ืน หรือของสถาบันซึ่งประกอบธุรกิจอันทําใหเกดิความสะดวกหรือ

สงเสริมความเจริญแกกิจการของสหกรณ โดยไดรับความเหน็ชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 
(๙) ดําเนนิธุรกิจและการคาเพื่อประโยชนของสมาชิก 
(๑๐) ใหการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัวที่ตองภัยพิบัติเกี่ยวกับอาชีพ 
(๑๑) ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก 
(๑๒) ขอหรือรับความชวยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หนวยงานของตางประเทศ

หรือบุคคลอื่นใด ทั้งนี้ใหเปนไปตามนโยบายหรือแนวทางดําเนนิงานตามที่นายทะเบยีนสหกรณ
กําหนด 

(๑๓) ดําเนนิกจิการอยางอืน่บรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดใหสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของสหกรณ 

มาตรา ๒๒ การกูยืมเงินหรอืการค้ําประกนัของสหกรณจํากัด จะตองจํากัดอยูภายใน
วงเงินซึง่นายทะเบียนสหกรณเห็นชอบ 



มาตรา ๒๓ การรับเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินจากทางราชการ หนวยงานของตางประเทศ
หรือบุคคลอื่นใด ถาการใหเงินอุดหนนุหรอืทรัพยสินนัน้กําหนดไวเพื่อการใดใหใชเพือ่การนัน้ แตถา
มิไดกําหนดไว ใหจัดสรรเงนิอุดหนนุหรือทรัพยสินนั้นเปนเงนิสํารองของสหกรณจาํกัด 

มาตรา ๒๔ ใหมีคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณจํากัดคณะหนึง่ประกอบดวย
กรรมการซึ่งทีป่ระชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก เปนผูดําเนนิกิจการและเปนผูแทนสหกรณจํากัด 
ในกิจการอันเกี่ยวกบับุคคลภายนอก เพื่อการนี้คณะกรรมการจะมอบหมายใหกรรมการคนหนึง่
หรือหลายคนทําการแทนก็ได 

มาตรา ๒๕ สหกรณจํากัดอาจมีผูตรวจสอบกิจการคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งที่ประชุมใหญ
เลือกตั้งจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก เพื่อดําเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณจํากัดแลวทาํ
รายงานเสนอตอที่ประชุมใหญ 

มาตรา ๒๖ สหกรณจํากัดใดที่มีสมาชิกเกินกวาหารอยคนจะกาํหนดในขอบังคับใหมีการ
ประชุมใหญประกอบดวยผูแทนสมาชิกกไ็ดวิธีการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก จํานวนผูแทนสมาชิก 
และการดํารงตําแหนงใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับ 

มาตรา ๒๗ ใหคณะผูจัดตั้งสหกรณจํากัดนัดสมาชกิมาประชุมกันเปนการ 
ประชุมใหญสามัญครั้งแรกภายในเกาสิบวันนับแตวันทีจ่ดทะเบียนสหกรณจํากัดเพื่อต้ังคณะ 
กรรมการและมอบหมายการทั้งปวงใหแกคณะกรรมการการประชุมใหญสามัญครัง้ตอไป ให   
คณะกรรมการเรียกประชุมอยางนอยปละหนึง่ครั้งภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวนัสิ้นปทาง
บัญชีของสหกรณนั้น 

มาตรา ๒๘ คณะกรรมการจะเรียกประชุมใหญวิสามัญเมื่อใดก็สุดแตจะเหน็สมควร แต
ถานายทะเบยีนสหกรณมีหนังสือแจงใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ หรือในกรณีที่สหกรณจํากัด
ขาดทุนเกินกึ่งของจํานวนทนุเรือนหุนที่ชําระแลวตองเรียกประชุมใหญวิสามัญโดยมชิักชา สมาชิก
ซึ่งมีจาํนวนไมนอยกวาหนึง่ในหาของจาํนวนสมาชิกทัง้หมด หรือไมนอยกวาหาสิบคน หรือผูแทน
สมาชิกในกรณีที่มีผูแทนสมาชิกตามมาตรา ๒๖ ซึ่งมจีํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวน       
ผูแทนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวายี่สิบหาคนลงลายมือชื่อทาํหนงัสือรองขอเพือ่การใดการหนึ่ง
ตอคณะกรรมการใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเมื่อใดก็ได ในกรณีที่สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกของ  
สหกรณจํากัดเปนผูรองขอใหเรียกประชมุใหญวิสามัญ ใหคณะกรรมการเรียกประชุมใหญวิสามญั
ภายในสามสบิวันนับแตวันที่รับคํารองขอถาคณะกรรมการไมเรียกประชุมใหญวิสามัญภายใน
กําหนดระยะเวลาดังกลาว ใหนายทะเบียนสหกรณหรือผูที่นายทะเบยีนสหกรณมอบหมายมี
อํานาจเรียกประชุมใหญวิสามัญไดภายในระยะเวลาตามที่เหน็สมควร 



มาตรา ๒๙ การประชุมใหญของสหกรณจํากัดตองมีสมาชิกมาประชมุไมนอยกวากึ่ง
จํานวนของสมาชิกทั้งหมดหรอืไมนอยกวาหนึ่งรอยคน แตถาที่ประชุมใหญประกอบดวยผูแทนสมาชกิ
ตองมีผูแทนสมาชิกมาประชมุไมนอยกวากึ่งจํานวนของผูแทนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวา     
หาสิบคน จึงจะเปนองคประชุม 

มาตรา ๓๐ ในการประชมุใหญของสหกรณจํากัด ถาสมาชิกหรือผูแทนสมาชิก แลวแต
กรณี มาประชมุไมครบองคประชุม ใหนัดประชุมใหญอีกครั้งหนึ่งภายในสิบส่ีวนันับแตวันที ่
นัดประชุมคร้ังแรก ในการประชุมคร้ังหลงันี ้ถามิใชการประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิกรองขอให
เรียกประชุมแลว เมื่อมีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิก แลวแตกรณี มาประชุมไมนอยกวาหนึง่ในสิบของ 
จํานวนสมาชกิหรือผูแทนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาสิบคน ก็ใหถอืเปนองคประชุมสมาชกิคน
หนึง่แมจะถือหุนจาํนวนเทาใดก็ตาม ใหมีเสียงหนึง่ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ให
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสยีงหนึง่เปนเสยีงชี้ขาด การวนิิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม
ใหญใหถือเสยีงขางมาก เวนแตในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือเสียงสองในสาม 
ของจํานวนสมาชิกที่มาประชุม 

(๑) การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ 
(๒) การเลิกสหกรณจํากัด 
(๓) การอื่นใดที่ขอบังคับกาํหนดใหใชเสียงสองในสามของจํานวนสมาชิกที่มาประชมุ 

ในการประชมุใหญ สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกจะมอบอาํนาจใหผูอ่ืนมาประชุมแทนตนไมได 
มาตรา ๓๑ ในการจัดสรรกาํไรสุทธิประจําปของสหกรณจํากัด ใหจดัสรรเปนเงินสํารอง 

ไมนอยกวารอยละสิบของกาํไรสุทธ ิและเปนคาบาํรุงสนันิบาตสหกรณแหงประเทศไทย รอยละหา
ของกําไรสุทธ ิแตตองไมเกินหาพันบาท กําไรสุทธิประจําปที่เหลือจากการจัดสรรเปนเงินสาํรอง
และคาบํารุงสนันิบาตสหกรณแหงประเทศไทยแลว ที่ประชุมใหญอาจจัดสรรไดดังตอไปนี้ 

(๑) จายเปนเงนิปนผลตามหุนที่ชาํระแลวตามทีก่ําหนดในขอบังคับแตไมเกินอัตรารอยละ
แปดตอป 

(๒) จายเปนเงนิเฉลี่ยคนืใหแกสมาชกิตามสวนธุรกจิที่สมาชิกไดทาํไวกับสหกรณจาํกัด 
ในระหวางปตามทีก่ําหนดในขอบังคับ 

(๓) จายเปนเงนิโบนัสแกกรรมการและเจาหนาที่ของสหกรณจํากัดตามที่กาํหนดใน        
ขอบังคับแตไมเกินรอยละสบิของกําไรสุทธิ 

(๔) จายเปนทนุสะสมไวเพื่อดําเนนิการอยางหนึง่อยางใดของสหกรณจํากัดตามที่กาํหนด
ในขอบังคับ 



มาตรา ๓๒ เงนิสํารองตามมาตรา ๓๑ จะถอนจากบัญชเีงินสาํรองไดเพื่อชดเชยการ
ขาดทุนเทานัน้ 

 
 
 
มาตรา ๓๓ เงนิของสหกรณจํากัดนัน้ สหกรณอาจฝากหรือลงทุนไดดังตอไปนี้ 
(๑) ฝากในธนาคารซึ่งมวีัตถปุระสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงนิแกสหกรณ หรือใน

ธนาคารออมสนิหรือชุมนุมสหกรณ 
(๒) ฝากในสหกรณอ่ืน หรือในธนาคารใด ๆ ในกรณีที่ไมมีธนาคารตาม (๑) ในทองทีน่ั้น 

โดยไดรับความเหน็ชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 
(๓) ซื้อหลักทรัพยของรัฐบาล 
มาตรา ๓๔ ใหสหกรณจํากดัซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อการขายผลิตผลการเกษตรที่สมาชิก

ผลิตขึ้น ซื้อหรือรวบรวมผลิตผลจากสมาชกิกอนผูอ่ืน 
 
 

หมวด ๓ 
การควบคุมสหกรณจํากัด 

 
มาตรา ๓๕ นายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบยีนสหกรณ ผูตรวจการสหกรณ 

ผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบยีนสหกรณมอบหมาย มีอํานาจออกคําสั่งเปน 
หนงัสือใหคณะกรรมการ ผูตรวจสอบกิจการ พนกังานอื่น สมาชิกหรอืผูแทนสมาชกิของสหกรณ 
จํากัด มาชี้แจงขอเท็จจริงเกีย่วกับกิจการของสหกรณจาํกัด หรือใหสงเอกสารเกี่ยวกบัการดําเนิน 
งานหรือรายงานการประชุมของสหกรณจาํกัดได 

มาตรา ๓๖ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบยีน 
สหกรณ ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบยีนสหกรณ
มอบหมาย มอํีานาจเขาไปตรวจสอบในสาํนักงานของสหกรณจํากัด ในระหวางเวลาทํางานของ
สหกรณจํากัดได ใหผูซึ่งเกี่ยวของอํานวยความสะดวกหรือชวยเหลือ หรือใหคําชี้แจงแกผู
ปฏิบัติการตามสมควร 
ใหผูปฏิบัติการตามวรรคหนึง่ แสดงบัตรประจําตัวตอผูซึง่เกี่ยวของบัตรประจําตัวตามวรรคสองให
เปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกาํหนด 



มาตรา ๓๗ ใหสหกรณจํากดัจัดทําทะเบียนดังตอไปนี ้
(๑) ทะเบียนสมาชิกซึง่อยางนอยตองมีรายการ 
      (ก) ชื่อ ประเภท และที่ตัง้สํานักงานของสหกรณจาํกดั 
      (ข) ชื่อ สัญชาติ และที่อยูของสมาชกิ 
      (ค) วันที่เขาเปนสมาชิก 
 
(๒) ทะเบยีนหุนซึ่งอยางนอยตองมีรายการ 
      (ก) ชื่อ ประเภท และที่ตัง้สํานักงานของสหกรณจาํกดั 
      (ข) ชื่อของสมาชกิซึ่งถือหุน มูลคาหุน จํานวนหุน และเงนิคาหุนที่ชาํระแลว 
      (ค) วันที่ถอืหุน 
ใหสหกรณจาํกัดเก็บรักษาทะเบียนตาม (๑) และ (๒) ไวที่สํานกังานของสหกรณ 

จํากัด และใหสงสําเนาทะเบียนนั้นแกนายทะเบยีนสหกรณภายในเกาสิบวนันับแตวันที่จดทะเบยีน 
เมื่อมีการเปลีย่นแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุน ใหแจงการเปลีย่นแปลงตอ    
นายทะเบียนสหกรณภายในเกาสิบวนันบัแตวันทีม่ีการเปลี่ยนแปลง 

มาตรา ๓๘ ใหสหกรณจํากดัจัดทํางบดุลอยางนอยครั้งหนึง่ทกุรอบสิบสองเดือน อันจัดวา
เปนรอบปทางบัญชีของสหกรณจํากัดงบดลุนั้นตองมีรายการแสดงทรพัยสินและหนี้สินของสหกรณ
จํากัด กับทัง้บญัชีกําไรขาดทุนตามแบบทีน่ายทะเบียนสหกรณกําหนดงบดุลนั้นตองทาํใหแลว
เสร็จและจัดใหมีผูสอบบัญชีตรวจสอบ แลวนาํเสนอเพือ่อนุมัติในที่ประชุมใหญของสหกรณจาํกดั
ภายในหนึง่รอยหาสิบวนันับแตวันสิ้นปทางบัญช ี

มาตรา ๓๙ ใหสหกรณจํากดัจัดทํารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ
จํากัดเสนอตอที่ประชุมใหญในคราวที่เสนองบดุล และใหสงสาํเนารายงานกับงบดลุไปยัง          
นายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวนันบัแตวันทีม่ีการประชุม 

มาตรา ๔๐ ใหสหกรณจํากดัเก็บรักษารายงานประจาํปแสดงผลการดําเนนิงานของ
สหกรณจํากัด งบดุล พรอมทั้งขอบังคับ และกฎหมายวาดวยสหกรณไวที่สํานักงานของสหกรณ
จํากัด เพื่อใหสมาชิกขอตรวจดูได 

มาตรา ๔๑ ในกรณีที่มกีารแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ ใหสหกรณจํากัดจดทะเบียน การแกไข
เพิ่มเติมขอบังคับนั้นตอนายทะเบยีนสหกรณภายในสามสิบวันนับแตวนัที่ประชุมใหญลงมต ิแตถา
นายทะเบียนสหกรณเหน็วาการแกไขเพิม่เติมขอบังคบัขอใดขัดตอมาตรา ๑๑ ก็ใหนายทะเบียน 
สหกรณส่ังใหแกไข ถาไมแกไขก็ใหส่ังไมรับจดทะเบียนการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับขอนั้น ในกรณีที่



มีการแกไขเพิม่เติมขอบังคบัโดยการเปลีย่นชื่อใหสหกรณจํากัดนัน้คืนใบสําคัญรับจดทะเบียนตาม
มาตรา ๑๘ และใหนายทะเบียนสหกรณออกใบสําคัญรับจดทะเบียนการเปลี่ยนชื่อใหแก  สหกรณ
จํากัดดวยการเปลี่ยนชื่อของสหกรณจํากัดนั้น ยอมไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิหรือความ 
รับผิดใด ๆ ของสหกรณจาํกดั 

 
 
 
มาตรา ๔๒ สหกรณจํากัดอาจเปลี่ยนประเภทของสหกรณไดโดยการแกไขเพิ่ม 

เติมขอบังคับเมื่อที่ประชุมใหญไดมีมติใหเปลี่ยนประเภทของสหกรณแลว ใหสหกรณจํากัด 
แจงเปนหนงัสอืไปยังเจาหนีท้ั้งปวงของสหกรณจํากัด และใหปดประกาศหนงัสือดังกลาวไวที่
สํานักงานของสหกรณจํากัด ทีท่ําการสหกรณและที่วาการอําเภอแหงทองที่ที่สหกรณจํากัดนัน้     
ตั้งอยู ถาเจาหนี้มีขอคัดคาน ก็ใหสงคําคัดคานไปยงัสหกรณจํากัดภายในหกสิบวนันับแตวนัที่
ไดรับแจงถาไมมีเจาหนี้คัดคานภายในกาํหนดเวลาดังกลาว ก็ใหถือวาไมมีการคัดคานและสหกรณ
จํากัดอาจจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับตามมาตรา ๔๑ ไดถามีเจาหนี้คัดคาน สหกรณจํากัด
จะ        จดทะเบียนแกไขเพิม่เติมขอบังคบัเมื่อไดชําระหนีห้รือไดใหประกันการชําระหนี้รายนั้นแลว  
ในการขอจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับตามมาตรา ๔๑ ใหสหกรณจํากัด ยื่นหนงัสือรับรอง
ดวยวา ไดแจงไปยังเจาหนี้ทัง้ปวงนัน้แลวไมมีผูใดคัดคานภายในเวลาที่กําหนด หรือในกรณีที่มี
เจาหนี้คัดคาน สหกรณจาํกดัไดชําระหนีห้รือไดใหประกันการชาํระหนีร้ายนัน้แลว 

มาตรา ๔๓ ในกรณีทีก่รรมการ ผูจัดการ หรือพนกังานอื่นของสหกรณจํากัดทาํใหสหกรณ
จํากัดเสียหาย ถาสหกรณจํากัดไมรองทกุขหรือฟองคด ีใหนายทะเบียนสหกรณรองทุกข หรือฟอง
คดีไดและใหพนักงานอัยการรับวาตางใหสหกรณจํากัดและใหสหกรณจํากัดชดใชคาใชจายที ่  
เกี่ยวกับการรองทุกข ฟองคดีหรือการวาตางแกนายทะเบียนสหกรณหรือพนกังานอัยการแลว 
แตกรณี 

มาตรา ๔๔ ใหนายทะเบียนสหกรณแตงตั้งผูสอบบัญชีเพื่อตรวจสอบบัญชีของสหกรณ
อยางนอยปละครั้ง การตรวจสอบบัญชีนัน้ ใหปฏิบัติตามระเบียบที่นายทะเบยีนสหกรณกําหนด 
และใหเสนอรายงานการสอบบัญชีตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณกาํหนด 

มาตรา ๔๕ ใหนายทะเบียนสหกรณแตงตั้งผูตรวจการสหกรณเพื่อตรวจสอบกิจการและ
ภาวะการเงนิของสหกรณไดตามทีน่ายทะเบียนสหกรณกําหนด เมือ่ตรวจสอบแลวใหเสนอ 
รายงานการตรวจสอบตอนายทะเบียนสหกรณ 



มาตรา ๔๖ ถาที่ประชุมใหญของสหกรณจํากัดลงมติอันเปนการฝาฝนกฎหมายหรอื
ขอบังคับของสหกรณ ใหนายทะเบยีนสหกรณมีอํานาจสั่งเพกิถอนมตินั้นได 

มาตรา ๔๗ ในกรณีที่คณะกรรมการกระทําการไมถูกตองในการปฏิบัติหนาที่ของตนจน 
ทําใหเสื่อมเสยีผลประโยชนของสหกรณจาํกัด หรือสมาชิก หรือสหกรณจํากัดมีขอบกพรอง     
เกี่ยวกับการเงนิหรือการบัญชีตามรายงานการสอบบัญชตีามมาตรา ๔๔ หรือกิจการหรือภาวะ    
การเงนิตามรายงานการตรวจสอบตามมาตรา ๔๕ ใหนายทะเบียนสหกรณ ผูสอบบัญชี หรือ 
ผูตรวจการสหกรณ แลวแตกรณี ซึ่งเปนผูรูหรือพบขอบกพรองนัน้แจงเปนหนังสือ ส่ังให         
คณะกรรมการดําเนินการแกไขขอบกพรองตามวิธีการทีน่ายทะเบียนสหกรณกําหนดใหแลวเสร็จ 
ภายในสามสบิวันนับแตวันที่ไดรับแจง ถาไมแกไขใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมม ี
เหตุผลพอสมควรและนายทะเบียนสหกรณเห็นวายังไมสมควรจะสั่งใหเลิกสหกรณจํากัดตาม 

มาตรา ๕๑ แลว ใหนายทะเบียนสหกรณมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหปฏิบัติการ      
ดังตอไปนี้ได 

(๑) ใหคณะกรรมการออกจากตําแหนงกรรมการทัง้คณะหรือใหกรรมการซึ่งเกี่ยวของกับ
การนัน้ออกจากตําแหนงกรรมการ 

(๒) ใหระงับการปฏิบัติบางสวนที่เปนเหตใุหเกิดขอบกพรองหรือเสื่อมเสียผลประโยชนของ
สหกรณจํากัดหรือสมาชกิ 

(๓) ใหหยุดดําเนินการชัว่คราวเพื่อปฏิบัติการแกไขขอบกพรองนั้นใหแลวเสร็จตามวธิีการ
ภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณกาํหนด 

มาตรา ๔๘ ใหกรณีทีน่ายทะเบียนสหกรณส่ังใหคณะกรรมการออกจากตําแหนง
กรรมการทัง้คณะ ใหนายทะเบียนสหกรณตั้งคณะกรรมการชั่วคราวขึ้นคณะหนึง่ มีอํานาจและหนาที่
เชนเดียวกับคณะกรรมการ และใหอยูในตําแหนงไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันทีแ่ตงตั้งให
คณะกรรมการ      ชั่วคราวไดรับคาตอบแทนเชนเดียวกบัที่คณะกรรมการไดรับกอนที่จะพนจาก
ตําแหนงกรรมการใหคณะกรรมการชั่วคราวจัดใหมีการประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งกรรมการขึ้นใหม
ทั้งคณะตามวธิีการทีก่ําหนดในขอบังคับ 

มาตรา ๔๙ ในกรณีทีน่ายทะเบียนสหกรณส่ังใหกรรมการบางคนออกจากตาํแหนง
กรรมการ ใหนายทะเบียนสหกรณตั้งสมาชิกเปนกรรมการแทน และใหผูซึ่งเปนกรรมการใหมนี้
ดํารงตําแหนงกรรมการเทาระยะเวลาของผูซึ่งตนแทน 
 
 



หมวด ๔ 
การเลิกสหกรณจํากัด 

 
มาตรา ๕๐ สหกรณจํากัดยอมเลิกดวยเหตุหนึง่เหตุใดดงัตอไปนี ้
(๑) ถามีขอบังคับกําหนดใหเลิกในกรณีใด เมื่อมีกรณีนัน้ 
(๒) เมื่อสหกรณจํากัดมีจาํนวนสมาชิกเหลอืนอยกวาสิบคน 
(๓) เมื่อที่ประชุมใหญลงมติใหเลิก 
(๔) เมื่อลมละลาย 
(๕) เมื่อนายทะเบียนสหกรณส่ังใหเลิกตามมาตรา ๕๑ ใหสหกรณจาํกัดที่เลิกตาม (๑) 

(๒) (๓) หรือ (๔) แจงใหนายทะเบยีนสหกรณทราบภายในสิบหาวนันับแตวันที่เลกิใหนายทะเบยีน
สหกรณปดประกาศการเลิกสหกรณนัน้ และใหนาํความในมาตรา ๔๒ วรรคสอง เกีย่วกับการปด
ประกาศมาใชบังคับโดยอนโุลมมาตรา ๕๑ นายทะเบียนสหกรณมีอํานาจสั่งเลกิสหกรณจํากัดได
เมื่อปรากฏวา 

(๑) สมาชิกเกนิกวากึง่หนึง่ของจํานวนสมาชิกทัง้หมดแจงเปนหนังสือตอนายทะเบยีน  
สหกรณขอใหเลิกสหกรณจาํกัดโดยแสดงเหตุผลที่ขอใหเลิกอยางละเอยีด 

(๒) สหกรณจาํกัดไมเร่ิมดําเนินกิจการภายในหนึง่ปนับแตวันที่จดทะเบียน หรือหยุด
ดําเนนิกิจการติดตอกันเปนเวลาสองป นับแตวันทีห่ยุดดาํเนนิกิจการ 

(๓) สหกรณจาํกัดไมอาจดําเนินกิจการใหเปนผลดีหรือการดําเนนิการของสหกรณจาํกัด  
กอใหเกิดความเสียหายแกสหกรณหรือประโยชนสวนรวมมาตรา ๕๒ สหกรณจํากัดที่ถูกสัง่เลิก
ตามมาตรา ๕๑ (๒) หรือ (๓) มีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีโดยยื่นอทุธรณตอนายทะเบียนสหกรณ
ภายในสามสบิวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่งคาํวนิิจฉัยของรฐัมนตรีใหเปนที่สุดมาตรา ๕๓ เมื่อ  
สหกรณจํากัดใดเลิกไปดวยเหตุหนึ่งเหตุใดตามที่ระบุไวใน มาตรา ๕๐ ใหจัดการชาํระบัญชีตาม  
บทบัญญัติในสวนที ่๕ วาดวยการชําระบญัชี 

 
สวนที ่๒ 

สหกรณไมจาํกัด 
-----------------  
หมวด ๑ 

การจดทะเบยีนสหกรณไมจํากัด การดําเนินงาน 



และการควบคุมสหกรณไมจํากัด 
 

มาตรา ๕๔ คณะบุคคลซึ่งมจีํานวนไมนอยกวาสิบคนจะจดทะเบยีนเปนสหกรณไมจํากัด
ตามมาตรา ๗ (๒) ได ตอง 

(๑) มีกิจการรวมกนัตามประเภทสหกรณที่ขอจดทะเบยีนและในการดําเนนิกิจการรวมกนั
นั้นมวีัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

(๒) เปนบุคคลธรรมดาบรรลุนิติภาวะมีคุณสมบัติตามที่กําหนดในขอบังคับประกอบอาชีพ
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด และสมัครใจเปนสมาชิกสหกรณ 

(๓) มีขอบังคบัถูกตองตามมาตรา ๕๕ 
มาตรา ๕๕ ขอบังคับสหกรณไมจํากัดอยางนอยตองมีรายการตามมาตรา ๑๔ (๑) (๒) 

(๓) (๔) (๖) (๗) (๘) และ (๙) 
มาตรา ๕๖ ใหนาํความในมาตรา ๑๒ มาใชบังคับโดยอนุโลมแกการขอจดทะเบียน

สหกรณไมจํากัด 
มาตรา ๕๗ การรับจดทะเบยีนสหกรณไมจํากัด จะกระทําไดตอเมื่อสมาชิกทุกคนมถีิ่นที่

อยูในตําบลเดยีวกนัหรือตําบลใกลเคียงกนั ตามทีน่ายทะเบียนสหกรณเห็นสมควร และใหนาํ
ความในมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ มาใชบงัคับแกการรับจดทะเบียนและการอุทธรณของ
สหกรณ    ไมจํากัดโดยอนุโลม 

มาตรา ๕๘ สหกรณไมจํากดัที่จดทะเบยีนแลวเปนนิตบิุคคล และใหนายทะเบียนสหกรณ
ออกใบสําคัญรับจดทะเบียนนั้นแกสหกรณไมจํากัด และใหถือวาผูลงชือ่ขอจดทะเบียนสหกรณ    
ไมจํากัดและผูที่มีชื่ออยูในบญัชีรายชื่อตามมาตรา ๕๖ เปนสมาชิกสหกรณไมจํากัดนับต้ังแตวนัที่
นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนเปนสหกรณไมจํากดัในกรณีที่มีผูขอเขาเปนสมาชิกสหกรณ   
ไมจํากัดภายหลังที่สหกรณไมจํากัดไดจดทะเบียนแลว ใหถือวาไดเปนสมาชิกเมื่อที่ประชุมใหญ
ไดรับรองการเปนสมาชกิ 

มาตรา ๕๙ การประชุมใหญสามัญ และการประชุมใหญวิสามัญของสหกรณไมจํากัด ให
นําความในมาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแตการประชุมใหญสามัญให
คณะกรรมการเรียกประชุมอยางนอยปละสองครั้ง การประชุมใหญของสหกรณไมจํากัดตองมี
สมาชิกมาประชุมไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

มาตรา ๖๐ ในการประชมุใหญของสหกรณไมจํากัด ถามีสมาชกิมาประชมุไมครบ         
องคประชุมใหนัดประชุมใหญอีกครั้งหนึง่ ภายในสิบส่ีวนันับแตวนัที่นดัประชุมคร้ังแรก ในการ 



ประชุมคร้ังหลงันี ้ถามิใชการประชุมใหญวสิามัญที่สมาชกิรองขอใหเรียกประชุมแลว เมื่อมีสมาชกิ 
มาประชุมไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวาสิบคน ก็ใหถอืเปน    องค
ประชุมสมาชกิคนหนึง่ใหมีเสียงหนึง่ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่
ประชุมออกเสยีงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึง่เปนเสียงชี้ขาด การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหญใหถือเสยีง
ขางมาก เวนแตในกรณีดังตอไปนี้ใหถือเสยีงสองในสามของจํานวนสมาชิกที่มาประชุม 

(๑) การรับสมาชิกใหม 
(๒) การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ 
(๓) การเลิกสหกรณไมจํากดั 
(๔) การอื่นใดที่ขอบังคับกาํหนดใหใชเสียงสองในสามของจํานวนสมาชิกที่มาประชมุ 

ในการประชมุใหญ สมาชิกจะมอบอํานาจใหผูอ่ืนมาประชุมแทนตนไมได 
มาตรา ๖๑ ในการจัดสรรกาํไรสุทธปิระจําปของสหกรณไมจํากัด ใหจัดสรรดังตอไปนี ้
(๑) รอยละหา เปนทนุเพื่อสาธารณประโยชนของสหกรณไมจํากัด 
(๒) รอยละหา สมทบทนุกลางของบรรดาสหกรณไมจํากัด 
(๓) รอยละหา เปนคาบํารุงสนันิบาตสหกรณแหงประเทศไทย แตตองไมเกินหาพันบาท 

สวนที่เกนิหาพันบาทใหนาํไปสมทบเงนิสาํรองของสหกรณไมจํากัด 
(๔) ไมนอยกวารอยละแปดสิบหา เปนเงนิสํารองของสหกรณไมจํากัด 
มาตรา ๖๒ เงินสาํรองตามมาตรา ๖๑ (๔) จะถอนจากบัญชีเงนิสํารองไดเพื่อชดเชยการ  

ขาดทุนเทานัน้ 
มาตรา ๖๓ ทุนเพื่อสาธารณประโยชนของสหกรณไมจํากัดตามมาตรา ๖๑ (๑) นั้น จะ

จายไดเฉพาะเพื่อการอนัเปนสาธารณประโยชนในทองถิน่ การสงเสริมกิจการสหกรณหรือ
การศึกษาอบรมทางสหกรณ ทัง้นี้ตามที่ไดรับอนุมตัิจากที่ประชุมใหญ และไดรับความเหน็ชอบ
จาก 
นายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณหรือพนกังานเจาหนาที่ซึ่งไดรับมอบหมายจาก 
นายทะเบียนสหกรณ 

มาตรา ๖๔ ทนุกลางของบรรดาสหกรณไมจํากัดตามมาตรา ๖๑ (๒) นั้น ใหกระทรวง
พัฒนาการแหงชาติจัดการฝากไวที่ธนาคารตามมาตรา ๓๓ (๑) หรือลงทนุตามระเบยีบที่กระทรวง
พัฒนาการแหงชาติกาํหนด หากปรากฏวาสหกรณไมจํากัดรายใดมีหนี้สินมากและเมื่อพิจารณา
มูลเหตุของหนีสิ้นและฐานะความเปนอยูของสมาชกิไมสมควรใหสมาชิกออกสวนสมทบทัง้หมด
หรือบางสวนเขาในทรพัยสินของสหกรณไมจํากัดเพื่อชาํระหนี้สิน ใหนายทะเบียนสหกรณมีอํานาจ



ถอนเงินสวนใดสวนหนึง่จากทนุนี ้เพื่อชําระหนี้สินของสหกรณไมจํากัดนั้นแกเจาหนี้ไดตาม 
ที่เหน็สมควร แตตองไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีกอน ดอกผลที่เกิดขึน้จากทุนกลางใหสมทบเปน
ทุนกลางดวยทุนสหกรณกลางที่ไดตั้งไวแลวตามมาตรา ๑๙ ตรี (๒) แหงพระราชบญัญัติสหกรณ 
พุทธศกัราช ๒๔๗๑ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ แกไขเพิ่มเติม พุทธศกัราช 
๒๔๗๗  รวมทัง้ดอกผลที่เกิดขึ้นนัน้ ใหถือเปนทนุกลางตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๖๕ เงินของสหกรณไมจํากัดนัน้ อาจฝากหรือลงทนุตามที่กาํหนดไวในมาตรา 
๓๓ 

มาตรา ๖๖ ใหสหกรณไมจํากัดซึ่งมีวัตถปุระสงคเพื่อการขายผลิตผลการเกษตรที่สมาชิก
ผลิตขึ้นซื้อหรือรวบรวมผลิตผลจากสมาชกิกอนผูอ่ืน 

มาตรา ๖๗ ใหสหกรณไมจํากัดจัดทาํทะเบียนสมาชิกและใหนาํความในมาตรา ๓๗       
เกี่ยวกับทะเบยีนสมาชิกและการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกมาใชบังคบัโดยอนุโลม 
 
 

มาตรา ๖๘ สหกรณไมจํากดัอาจเปลี่ยนเปนสหกรณจํากัดได โดยดําเนินการดังตอไปนี ้
(๑) แกไขเพิ่มเติมขอบังคับใหมีรายการตามที่มาตรา ๑๔ กําหนด 
(๒) ใหทีป่ระชุมใหญลงมตกิาํหนดเงนิสํารองของสหกรณไมจํากัดเปนเงนิสํารองของ  

สหกรณจํากัด เมื่อไดดําเนนิการตาม (๑) และ (๒) แลว ใหสหกรณไมจํากัดแจงไปยงัเจาหนี้เพื่อให
เจาหนี้คัดคานและใหนาํความในมาตรา ๔๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม  

มาตรา ๖๙ นอกจากที่บัญญัติไวในหมวดนี้แลว การจดทะเบียน การดําเนินงานและการ
ควบคุมของสหกรณไมจํากดั ใหนาํบทบญัญัติในสวนที ่๑ วาดวยสหกรณจํากัดมาใชบังคับโดย
อนุโลม 

 
หมวด ๒ 

การเลิกสหกรณไมจํากัด 
 

มาตรา ๗๐ สหกรณไมจํากดัยอมเลิกดวยเหตุหนึ่งเหตุใดตามที่ระบุไวในมาตรา๕๐ หรือ
นายทะเบียนสหกรณส่ังใหเลิกตามเหตุที่ระบุไวในมาตรา ๕๑ 

มาตรา ๗๑ ใหนาํความในมาตรา ๕๐ วรรคสอง และมาตรา ๕๒ เกี่ยวกับการเลิกและการ
อุทธรณของสหกรณจํากัดมาใชบังคับโดยอนุโลมแกสหกรณไมจํากัด สวนการชําระบัญชีนั้นให
เปนไปตามบทบัญญัติในสวนที ่๕ วาดวยการชาํระบญัชี 



 
 

สวนที ่๓ 
ชุมนุมสหกรณ 

 
มาตรา ๗๒ สหกรณตั้งแตสามสหกรณข้ึนไป ที่ประสงคจะรวมกนัดําเนินกิจการ 

เพื่อใหเกิดประโยชนตามวัตถุประสงคของสหกรณที่เขารวมกนันัน้ อาจรวมกันจัดตั้งเปน        
ชุมนุมสหกรณได 

มาตรา ๗๓ การจัดตั้งชุมนมุสหกรณจะกระทําไดตอเมือ่ที่ประชุมใหญของสหกรณแตละ  
สหกรณไดมีมติใหเขารวมในการจัดตั้งชมุนมุสหกรณนัน้ได 

มาตรา ๗๔ การจัดตั้ง การจดทะเบียน การดําเนินงาน การประชุมใหญ การควบคมุ        
การเลือกตั้งและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการและการเลิกชุมนุมสหกรณ ใหนาํบทบัญญัติใน
สวนที ่๑ วาดวยสหกรณจํากัด มาใชบังคบัโดยอนุโลม 

มาตรา ๗๕ ในการดําเนนิการจัดตั้งชุมนมุสหกรณ ใหคณะกรรมการของแตละสหกรณ    
ตั้งผูแทนขึน้สหกรณละหนึง่คนประกอบเปนคณะผูจัดตั้งชุมนมุสหกรณเพื่อดําเนนิการจัดตั้งชุมนมุ
สหกรณ 

มาตรา ๗๖ การขอจดทะเบยีนชุมนุมสหกรณนั้น ใหคณะผูจัดตั้งชุมนมุสหกรณอยางนอย
สามคนลงลายมือชื่อยืน่คําขอตอนายทะเบียนสหกรณ 

มาตรา ๗๗ ใหชุมนุมสหกรณที่ไดจดทะเบียนแลวเปนนิติบุคคล และเปนสหกรณจํากัด
ตามพระราชบญัญัตินี้ 

มาตรา ๗๘ การประชุมใหญชุมนุมสหกรณตองประกอบดวยผูแทนสหกรณ ซึ่ง           
คณะกรรมการของสหกรณแตละสหกรณเลือกตั้งขึ้นมจีาํนวนตามทีก่าํหนดในขอบังคับของ 
ชุมนุมสหกรณและตองมีผูแทนสหกรณมาประชุมไมนอยกวากึง่หนึ่งของจํานวนผูแทนสหกรณ   
ทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุมในการประชมุใหญชุมนุมสหกรณ ใหมีเสยีงในการลงคะแนนสหกรณ
ละหนึง่เสยีง การออกเสียงลงคะแนนใหแตละสหกรณตั้งผูแทนคนหนึ่งเปนผูลงคะแนนเสียง 

มาตรา ๗๙ ในการเลือกตั้งคณะกรรมการ ใหที่ประชุมใหญชุมนุมสหกรณเลือกตั้งจาก
บรรดาผูแทนสหกรณที่เปนสมาชิกของชมุนุมสหกรณเปนกรรมการ ตามจํานวน หลักเกณฑ  
และวิธีการที่กาํหนดในขอบังคับของชุมนมุสหกรณ 



มาตรา ๘๐ เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามวัตถุประสงคใหชุมนุมสหกรณกระทําการตาม
มาตรา ๒๑ ได และจะกระทาํการออกหุนกูเพื่อประโยชนของชุมนุมสหกรณก็ไดในการออกหุนกูนี ้
ใหนาํบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยอันวาดวยหุนกูมาใชบังคบัโดยอนุโลม 

 
สวนที ่๔ 

การควบสหกรณเขากนั 
 

มาตรา ๘๑ สหกรณชนิดเดยีวกนัตามมาตรา ๗ ตั้งแตสองสหกรณอาจควบเขากันเปน  
สหกรณเดียวไดโดยมติแหงที่ประชุมใหญของแตละสหกรณ และตองไดรับความเหน็ชอบ 
จากนายทะเบยีนสหกรณ มติของที่ประชุมใหญตองมีคะแนนเสยีงดงัตอไปนี้ 

(๑) ไมต่ํากวาสองในสามของสมาชกิทีม่าประชุม สําหรบัการควบสหกรณจํากัด 
(๒) เปนเอกฉนัทของสมาชกิที่มาประชุม สําหรับการควบสหกรณไมจาํกัดในการขอ

ความเห็น ชอบของนายทะเบียนสหกรณ ใหสงสาํเนารายงานการประชุมใหญของสหกรณซึ่งลงมติ
ใหควบเขากันไปดวย 

มาตรา ๘๒ เมื่อนายทะเบยีนสหกรณใหความเห็นชอบตามมาตรา ๘๑ แลวใหสหกรณ
แจงเปนหนงัสอืไปยังเจาหนีท้ั้งปวงของสหกรณเพื่อใหทราบรายการที่ประสงคจะควบสหกรณเขา
กัน และขอใหเจาหนี้ผูมีขอคดัคานอยางใดอยางหนึ่งในการควบสหกรณเขากันนั้น สงคําคัดคานไป
ยัง สหกรณภายในหกสิบวนันับแตวันที่แจงถาไมมีเจาหนี้คัดคานภายในกําหนดเวลาดังกลาวนั้น ก็
ใหถือวาไมมีคาํคัดคาน และสหกรณอาจควบเขากนัไดถามีเจาหนี้คัดคาน สหกรณจะควบเขากนั
มิได จนกวาจะไดชําระหนี้หรือไดใหประกันเพื่อหนี้รายนัน้ 

มาตรา ๘๓ ใหคณะกรรมการของแตละสหกรณที่ควบเขากันตัง้ผูแทนของตนขึน้สหกรณ
ละไมเกินสามคนเพื่อดําเนนิการจดทะเบียนตามมาตรา ๘๔ 

มาตรา ๘๔ สหกรณซึ่งตัง้ขึ้นใหมโดยควบเขากันนัน้ ตองจดทะเบียนเปนสหกรณใหมตาม
ชนดิของสหกรณที่เปนอยูเดิมโดยยื่นคําขอจดทะเบียนตอนายทะเบียนสหกรณตามแบบที่นายทะเบียน  
สหกรณกําหนดในคําขอจดทะเบียนสหกรณใหม ตองมผูีแทนของสหกรณที่ควบเขากันลงลาย 
มือชื่ออยางนอยสหกรณละสองคนแทนทกุสหกรณ คําขอจดทะเบียนสหกรณใหม ตองมีเอกสาร
ดังตอไปนี้ยื่นพรอมกันดวย 

(๑) หนงัสือของทุกสหกรณทีค่วบเขากนันัน้รับรองวาไดแจงไปยังเจาหนี้ทัง้ปวง ตาม
มาตรา ๘๒ วรรคหนึ่งแลวไมมีเจาหนี้คัดคานภายในกําหนดหรือในกรณีที่มีเจาหนี้คดัคาน 
สหกรณก็ไดชาํระหนี ้หรือไดใหประกันเพือ่หนี้รายนัน้แลว 



(๒) ขอบังคับของสหกรณใหมที่ขอจดทะเบียนสองฉบบั 
(๓) สําเนารายงานการประชุมผูแทนของสหกรณที่ควบเขากันหนึ่งฉบบัเอกสารตาม (๒) 

และ (๓) นั้น ผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการชุดแรกของสหกรณใหมตองลงลายมือชื่อรับรองสองคน 
มาตรา ๘๕ เมื่อไดจดทะเบยีนสหกรณที่ควบเขากนัเปนสหกรณใหมแลว ใหนายทะเบียน 

สหกรณขีดชื่อสหกรณเดิมทีไ่ดควบเขากันนั้นออกจากทะเบียน 
มาตรา ๘๖ สหกรณใหมนี้ยอมไดไปทั้งทรพัยสิน หนี้สิน สิทธ ิและความรับผิดของ  

สหกรณเดิมทีไ่ดควบเขากันนั้นทั้งสิน้ 
 
 
 
 
 
 

สวนที ่๕ 
การชาํระบัญชี 

 
มาตรา ๘๗ การชําระบัญชีสหกรณซึ่งลมละลายนัน้ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย

ลมละลาย 
มาตรา ๘๘ การชําระบัญชสีหกรณซึ่งเลกิเพราะเหตุอ่ืนนอกจากลมละลายใหที่ประชุม

ใหญเลือกตั้งผูชําระบัญชีโดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณข้ึนทําการชําระบัญชี
สหกรณภายในสามสิบวนันบัแตวันที่เลกิสหกรณ หรือนับแตวันที่รัฐมนตรีมีคําสัง่ใหยกอทุธรณ 
แลวแตกรณี ในกรณีทีท่ี่ประชุมใหญไมเลือกตั้งผูชําระบญัชีภายในกาํหนดเวลาดังกลาว หรือนาย
ทะเบียน  สหกรณไมใหความเหน็ชอบในการเลือกตั้งผูชาํระบัญช ีใหนายทะเบียนสหกรณตั้งผู
ชําระบัญชีข้ึนทําการชาํระบญัชีสหกรณไดเมื่อนายทะเบยีนสหกรณเหน็สมควรหรือเมื่อสมาชิก
สหกรณมีจํานวนไมนอยกวาสองในสามของสมาชกิทัง้หมดรองขอตอนายทะเบียนสหกรณ นาย
ทะเบียนสหกรณจะแตงตั้งผูชําระบัญชีคนใหมแทนผูชําระบัญชีที่ไดรับเลือกตั้งหรือทีไ่ดตั้งไวก็ได 
ใหนายทะเบียน  สหกรณจดทะเบียนผูชาํระบัญชีทีน่ายทะเบียนสหกรณใหความเหน็ชอบตาม
วรรคหนึง่ หรือ           ผูชําระบัญชีที่ไดรับแตงตั้งตามวรรคสองหรือวรรคสาม และใหปดประกาศ
ชื่อผูชําระบัญชีไวที่สํานักงานของสหกรณนั้น ที่ทําการสหกรณ และที่วาการอําเภอแหงทองที่ที่



สหกรณนัน้ตั้งอยู      ภายในสิบส่ีวันนับแตวันที่จดทะเบยีนผูชาํระบัญชีผูชําระบัญชอีาจไดรับ
คาตอบแทนตามที ่           นายทะเบียนสหกรณกําหนด 

มาตรา ๘๙ สหกรณนัน้แมจะไดเลิกไปแลวก็ใหพึงถือวายังคงดาํรงอยูตราบเทาเวลาที ่      
จําเปนเพื่อการชําระบัญชี 

มาตรา ๙๐ ใหผูชําระบัญชมีีหนาที่ชําระสะสางกิจการของสหกรณ จัดการชําระหนีแ้ละ
จําหนายทรพัยสินของสหกรณนั้นใหเสร็จไป 

มาตรา ๙๑ เมื่อสหกรณเลกิ ใหคณะกรรมการและเจาหนาที่ของสหกรณมีหนาที่จดัการ
รักษาทรัพยสินทัง้หมดของสหกรณไวจนกวาผูชาํระบญัชีจะเรียกใหสงมอบผูชําระบัญชีจะเรียกให
คณะกรรมการหรือเจาหนาที่ของสหกรณสงมอบทรพัยสินตามวรรคหนึ่งพรอมดวยสมุดบัญชี
เอกสารและสิง่อื่นเมื่อใดก็ได 

มาตรา ๙๒ ภายในสามสิบวนันับแตวนัที่นายทะเบียนสหกรณจดทะเบียนผูชาํระบญัชี 
ให  ผูชําระบญัชีประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพรายวนัอยางนอยสองวนัติดตอกัน และแจงเปน
หนงัสือไปยังเจาหนี้ทกุคนซึง่มีชื่อปรากฏในสมุดบัญช ีเอกสารของสหกรณ หรือปรากฏจากทางอืน่ 
เพื่อใหทราบวาสหกรณนั้นเลิก และใหเจาหนีย้ื่นคําทวงหนี้แกผูชาํระบัญชี 

มาตรา ๙๓ ผูชําระบัญชีตองทาํงบดุลของสหกรณโดยมชิักชา และใหนายทะเบยีน
สหกรณตั้งผูสอบบัญชีเพื่อตรวจสอบงบดลุนั้นเมื่อผูสอบบัญชีรับรองงบดุลแลว ใหผูชําระบัญชี
เสนองบดุลตอที่ประชุมใหญเพื่ออนุมัติแลวเสนองบดุลนัน้ตอนายทะเบียนสหกรณ 

มาตรา ๙๔ ผูชําระบัญชีมีอํานาจดังตอไปนี ้
(๑) ดําเนินกิจการของสหกรณตามแตจําเปนเพื่อระวังรักษาผลประโยชนของสหกรณใน

ระหวางที่ยงัชาํระบัญชีไมเสร็จ 
(๒) ดําเนนิกิจการของสหกรณตามแตจําเปนเพื่อชาํระสะสางกิจการใหเสร็จไปดวยดี 
(๓) เรียกประชุมใหญ 
(๔) ดําเนนิการทั้งปวงเกีย่วกับคดีแพงหรอืคดีอาญาและประนีประนอมยอมความในเรื่อง

ใด ๆ ในนามของสหกรณ 
(๕) จําหนายทรัพยสินของสหกรณ 
(๖) เรียกใหสมาชิกหรือทายาทของสมาชกิผูตายชาํระคาหุนทีย่ังชาํระไมครบมูลคาของหุน

ทั้งหมดหรือออกสวนสมทบเขาในทรพัยสินของสหกรณตามความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณซึง่
สมาชิกนั้นมีอยู ทั้งนี้สําหรับสหกรณไมจํากัดใหเรียกตอเมื่อไมไดรับการชําระจากทนุกลางทั้งหมด
หรือบางสวนตามมาตรา ๖๔ 



(๗) รองขอตอศาลเพื่อส่ังใหสหกรณลมละลายในกรณีที่เงินคาหุนหรือเงินลงทนุไดใชเสร็จ
แลวแตทรัพยสินก็ยงัไมเพยีงพอแกการชําระหนี้สิน 

(๘) ดําเนนิการอยางอืน่ตามแตจําเปนเพื่อใหการชาํระบญัชีเสร็จไปดวยดี 
มาตรา ๙๕ ขอจํากัดอํานาจของผูชําระบญัชีอยางใด ๆ หามมิใหยกขึน้เปนขอตอสู

บุคคลภายนอก ผูกระทําการโดยสุจริต 
มาตรา ๙๖ คาธรรมเนยีม คาภารติดพัน และคาใชจายซึง่ตองเสียตามสมควรในการ

ชําระบัญชีนัน้ ผูชําระบัญชีตองจัดการชาํระกอนหนี้รายอื่น 
มาตรา ๙๗ ถาเจาหนี้คนใดมิไดทวงถามใหชําระหนี ้ผูชําระบัญชีตองวางเงินเทาจาํนวน

หนีน้ั้นไวตอนายทะเบียนสหกรณเพื่อประโยชนแกเจาหนี ้และใหผูชําระบัญชีมีหนงัสือแจงการทีไ่ด
วางเงนิไปยังเจาหนี้โดยมชิกัชา ถาเจาหนี้ไมรับเงนิไปจนพนกาํหนดสองปนับแตวนัที่ผูชาํระบัญชี
วางเงนิไวตอนายทะเบียนสหกรณเจาหนีย้อมหมดสทิธใินเงนิจํานวนนั้น และใหนายทะเบยีน   
สหกรณจัดสงเขาเปนเงินสาํรองของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยใหเสร็จภายในเวลา          
อันสมควร 

 
 
มาตรา ๙๘ ใหผูชําระบัญชเีสนอรายงานตอนายทะเบยีนสหกรณทุกระยะหกเดือนวาได   

จัดการไปอยางใดบาง และแสดงใหเห็นความเปนไปของบัญชีที่ชําระอยูนัน้ รายงานดังกลาวนี้ให
ทําตามแบบทีน่ายทะเบียนสหกรณกําหนดรายงานตามวรรคหนึง่ใหสมาชิก ทายาทของสมาชิก
ผูตายและเจาหนีท้ั้งหลายของสหกรณตรวจดูไดโดยไมตองเสียคาธรรมเนียม ถาปรากฏ
ขอบกพรองในการชําระบัญชี นายทะเบียนสหกรณมีอํานาจสัง่ใหผูชาํระบัญชีแกไขขอบกพรอง 
และรายงานตอนายทะเบยีนสหกรณภายในเวลาทีก่ําหนด 

มาตรา ๙๙ เมื่อไดชําระหนีสิ้นของสหกรณจํากัดแลว ถามทีรัพยสินเหลืออยูเทาใด ให         
ผูชําระบัญชีจายตามลาํดับดังตอไปนี้ 

(๑) จายคืนเงนิคาหุนใหแกสมาชิกไมเกินมูลคาหุนทีช่ําระแลว 
(๒) จายเปนเงนิปนผลตามหุนที่ชาํระแลวตามทีก่ําหนดในขอบังคับ แตไมเกินอัตรารอย

ละแปดตอป 
(๓) จายเปนเงนิเฉลี่ยคนืใหแกสมาชกิตามสวนธุรกจิที่สมาชิกไดทาํไวกับสหกรณจาํกัดใน

ระหวางปตามที่กําหนดในขอบังคับ ถายงัมีทรัพยสินเหลืออยูอีก ใหผูชําระบัญชีโอนใหแกสหกรณ
อ่ืนหรือสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยตามมติของทีป่ระชุมใหญ หรือดวยความเห็นชอบของ



นายทะเบียนสหกรณในกรณีที่ไมอาจเรียกประชุมใหญไดภายในสามเดือนนับแตวนัชําระบัญชี
เสร็จ 

มาตรา ๑๐๐ เมื่อไดชําระหนี้สินของสหกรณไมจํากัดแลวถามีทรัพยสินเหลืออยูเทาใด ให   
ผูชําระบัญชีจายคืนทุนแกสมาชิกทั้งหมดหรือตามสวนที่นาํทรพัยสินมารวมกันเปนทุนดําเนนิการ
เทาที่จะจายไดถามทีรัพยสินเหลืออยูอีกใหโอนใหแกสหกรณอ่ืนหรอืสันนิบาตสหกรณแหง 
ประเทศไทยตามมติของที่ประชุมใหญหรือดวยความเหน็ชอบของนายทะเบยีนสหกรณ ในกรณทีี่
ไมอาจเรียกประชุมใหญไดภายในสามเดอืนนับแตวนัชาํระบัญชีเสร็จ 

มาตรา ๑๐๑ เมื่อไดชําระบญัชีกิจการของสหกรณเสร็จแลวใหผูชําระบัญชีทํารายงานการ
ชําระบัญชีพรอมทั้งรายการยอของบัญชีทีช่ําระนัน้ แสดงวาไดดําเนนิการชําระบัญชี และจัดการ
ทรัพยสินของสหกรณไปอยางใด รวมทัง้คาใชจายในการชําระบัญชีและจํานวนทรพัยสิน 
ที่จายตามมาตรา ๙๙ หรือมาตรา ๑๐๐ และเสนอตอผูสอบบัญชีเมื่อผูสอบบัญชีตรวจสอบและรับ 
รองบัญชีที่ชาํระนั้นแลว ใหผูชําระบัญชีเสนอตอนายทะเบียนสหกรณภายในสามสบิวันนับแตวันที่
ผูสอบบัญชีรับรองบัญชีที่ชาํระนั้น เมื่อนายทะเบยีนสหกรณเห็นชอบดวยแลวใหถือวาเปนที่สุด
แหงการชําระบัญชี และใหนายทะเบียนสหกรณขีดชื่อสหกรณออกจากทะเบียน 

 
 
มาตรา ๑๐๒ เมื่อนายทะเบยีนสหกรณใหความเห็นชอบในการชาํระบญัชีตามมาตรา 

๑๐๑ แลว ใหผูชําระบัญชีมอบบรรดาสมุดบัญชี และเอกสารทัง้หลายของสหกรณซึง่ไดชําระบัญชี
เสร็จแลวนั้นแกนายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวันนับแตวันทีน่ายทะเบยีนสหกรณใหความ
เห็นชอบ ใหนายทะเบียนสหกรณรักษาสมุดบัญชีและเอกสารเหลานีไ้วอีกสองปนับแตวันที่ขีดชื่อ
สหกรณนัน้ออกจากทะเบยีนสมุดบัญชีและเอกสารตามวรรคหนึ่ง ใหผูมีสวนไดเสียตรวจดูไดโดย  
ไมตองเสียคาธรรมเนียม 

มาตรา ๑๐๓ ในคดีฟองเรียกหนี้สินซึง่สหกรณ หรือสมาชิก หรือผูชําระบัญชีเปนลกูหนี้อยู
ในฐานะเชนนัน้ หามมิใหฟองเมื่อพนกาํหนดสองปนับแตวันทีน่ายทะเบียนสหกรณขีดชื่อสหกรณ
ออกจากทะเบยีน 

สวนที ่๖ 
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 

 



มาตรา ๑๐๔ ใหมีสถาบันขึน้สถาบนัหนึง่ เรียกวา "สันนบิาตสหกรณแหงประเทศไทย" 
ประกอบดวยสมาชิกซึง่เปนสหกรณมีวัตถปุระสงคเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาแกกิจการ  
สหกรณทกุประเภททัว่ราชอาณาจักร อันมิใชเปนการหาผลกําไรหรือรายไดแบงปนกนั 

มาตรา ๑๐๕ ใหสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยเปนนิติบุคคลสันนบิาตสหกรณแหง 
ประเทศไทยมสํีานักงานแหงใหญในจงัหวดัพระนคร และจะตั้งสาํนักงานสาขาขึ้น ณ ที่อ่ืนใดก็ได 
มาตรา ๑๐๖ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยมีอํานาจกระทาํการตาง ๆ ภายในขอบเขต แหง    
วัตถุประสงคตามที่ระบุไวในมาตรา ๑๐๔ และอํานาจเชนวานี้ใหรวมถงึ 
 (๑) สงเสริมและเผยแพรกิจการสหกรณ ตลอดจนทาํการวิจัยและรวบรวมสถิติเกี่ยวกับ     
กิจการสหกรณ 

(๒) แนะนําชวยเหลือทางวิชาการแกสหกรณ และอํานวยความสะดวกในการติดตอ
ประสานงานระหวางสหกรณกับสวนราชการหรือบุคคลอ่ืน 

(๓) ใหการศึกษาฝกอบรมวชิาการเกี่ยวกบักิจการสหกรณ 
(๔) สงเสริมสัมพันธภาพระหวางสหกรณ สันนิบาตสหกรณของตางประเทศหรือองคการ

ตางประเทศซึง่ มีวัตถุประสงคทํานองเดียวกัน 
(๕) ซื้อ จัดหา จําหนาย ถือกรรมสิทธิ ์ครองครอง หรือทาํนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพยสินใด ๆ 
(๖) ดําเนินการอื่นเพื่อใหเปนไปตามวัตถปุระสงคหรือตามที่สวนราชการมอบหมาย 

 
มาตรา ๑๐๗ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยอาจมีรายไดจากทรพัยสินดัง ตอไปนี ้
(๑) คาบํารุงสนันิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
(๒) เงนิอุดหนนุจากรัฐบาล 
(๓) เงนิหรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศให 
(๔) เงนิที่ไดจากการจําหนายหนังสือวิชาการ เอกสารหรือส่ิงอื่น 
(๕) เงนิหรือทรัพยสินที่ไดรับเปนคาตอบแทนในการใหบริการ 
(๖) ผลประโยชนที่ไดจากทรพัยสินของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
มาตรา ๑๐๘ ใหมีคณะกรรมการดําเนินการของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย        

คณะหนึง่ประกอบดวยผูแทนของสหกรณซึ่งที่ประชุมใหญของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
เลือกตั้งไมนอยกวาสิบสองคน และผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งไมเกินหาคน เปนกรรมการใหคณะกรรมการ 
เลือกตั้งกรรมการเปนประธานกรรมการคนหนึ่ง และรองประธานกรรมการ คนหนึ่งหรือหลายคน 



ใหคณะกรรมการแตงตั้งผูทีเ่ห็นสมควรเปนผูอํานวยการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และให
ผูอํานวยการเปนกรรมการดําเนนิการของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยโดยตําแหนง 

มาตรา ๑๐๙ ใหคณะกรรมการมีหนาที่บริหารกิจการของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศ
ไทย อํานาจหนาที่เชนวานี้ใหรวมถงึ 

(๑) ออกขอบังคับเกี่ยวกับการตาง ๆ ตามมาตรา ๑๐๖ 
(๒) ออกขอบังคับวาดวยการประชุมใหญของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 

และวธิีการจัดสงผูแทนสหกรณมารวมประชุมใหญ 
(๓) ออกขอบังคับวาดวยการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการของสันนิบาตสหกรณแหง

ประเทศไทย การประชุมและดําเนนิกิจการของคณะกรรมการ 
(๔) ออกขอบังคับวาดวยอาํนาจหนาที่ของผูอํานวยการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
(๕) ออกขอบังคับวาดวยพนกังานของสนันบิาตสหกรณแหงประเทศไทยขอบังคับตาม (๒) 

และ (๓) ตองไดรับความเหน็ชอบจากที่ประชุมใหญจงึจะใชบังคับได 
มาตรา ๑๑๐ ใหกรรมการดาํเนนิการของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยอยูในตําแหนง

คราวละสองปกรรมการทีพ่นจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งอีกได 
มาตรา ๑๑๑ ใหคณะกรรมการจัดใหมกีารประชุมใหญอยางนอยปละหนึง่ครั้งภายในหก

สิบวัน นับแตวันสิ้นปทางบญัชีของสันนบิาตสหกรณแหงประเทศไทยคณะกรรมการจะเรียกประชมุ
ใหญวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเหน็สมควรหรือเมื่อสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึง่ในสิบของ  
จํานวนสมาชกิทั้งหมดรองขอ 
 
 

มาตรา ๑๑๒ ใหผูอํานวยการบริหารกิจการของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยตาม    
ขอบังคับ และมีอํานาจบงัคับบัญชาพนักงานของสนันิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ในสวน 
กิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ใหผูอํานวยการมีอํานาจกระทาํการแทนสนันบิาตสหกรณแหง
ประเทศไทย 

มาตรา ๑๑๓ ใหนาํบทบัญญัติในสวนที ่๑ วาดวยสหกรณจํากัด และบทบัญญัติในสวนที ่
๕  
วาดวยการชาํระบัญชี มาใชบังคับแกสันนบิาตสหกรณแหงประเทศไทยโดยอนุโลม 

สวนที ่๗ 
บทกําหนดโทษ 

 



มาตรา ๑๑๔ ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๐ ตองระวางโทษจาํคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกิน 
หนึง่พนับาทหรือทั้งจําทัง้ปรับ 

มาตรา ๑๑๕ สหกรณจํากัดใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๙ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพัน
บาท 

มาตรา ๑๑๖ ผูใดไมมาชี้แจงขอเท็จจริงหรอืไมสงเอกสารมาเพื่อประกอบการพิจารณา  
เกี่ยวกับการรับจดทะเบียนสหกรณจํากัด สหกรณไมจาํกัดหรือชุมนมุสหกรณตามคาํสั่งของ       
นายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ หรือพนักงานเจาหนาที ่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ 
มอบหมาย ทีส่ั่งการตามพระราชบัญญัตินี้แลวแตกรณี ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

มาตรา ๑๑๗ ผูใดไมมาชี้แจงขอเท็จจริงหรอืไมสงเอกสารเกี่ยวกับการดําเนนิงานหรอื      
รายงานการประชุมของสหกรณจํากัดสหกรณไมจํากัด หรือชุมนุมสหกรณตามคําสั่งของ 
นายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญชี หรือพนักงาน     
เจาหนาที ่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย ที่ส่ังการตามพระราชบัญญัตินี้ แลวแตกรณี ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหนึง่พนับาท 

มาตรา ๑๑๘ ผูใดขัดขวางไมอํานวยความสะดวก ไมชวยเหลือหรือไมใหคําชี้แจงแก      
นายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญชีหรือพนักงาน 
เจาหนาที่ซึง่นายทะเบียนสหกรณมอบหมาย ซึ่งเขาไปตรวจสอบในสาํนักงานของสหกรณ จํากัด 
สํานกังานสหกรณไมจํากัดหรือสํานกังานชุมนุมสหกรณ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

 
 
 
 
 

บทเฉพาะกาล 
 

มาตรา ๑๑๙ นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
(๑) ใหสหกรณที่ไดจดทะเบียนอยูกอนวนัทีพ่ระราชบญัญัตินี้ใชบังคับเปนสหกรณตาม

พระราชบัญญตัินี้ 
(๒) เมื่อไดออกกฎกระทรวงกําหนดประเภทสหกรณตามมาตรา ๘ แลวใหนายทะเบียน  

สหกรณจัดสหกรณตาม (๑) ใหเขาประเภทสหกรณทีก่ําหนดไวในกฎกระทรวง 
(๓) ใหชุมนุมสหกรณที่ไดจดทะเบียนอยูกอนวนัที่พระราชบัญญัตนิี้ใชบังคับเปน 

ชุมนุมสหกรณตามพระราชบญัญัตินี้ 



(๔) ใหกรรมการดําเนนิการของสหกรณหรือชุมนุมสหกรณที่ไดจดทะเบียนอยูกอนวนัที่
พระราชบัญญตัินี้ใชบังคับ เปนกรรมการของสหกรณหรือชุมนุมสหกรณ ตามพระราชบัญญัตินี้   
ตอไปจนกวาจะครบวาระตามขอบังคับของสหกรณหรือชุมนุมสหกรณนั้น ทั้งนี้ไมกระทบกระทั่งถึง
การพนจากตําแหนงดวยเหตอ่ืุน 

(๕) ชุมนมุสหกรณใดที่ไดจดทะเบียนอยูกอนวนัที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และมีสมาชิก
ซึ่งมิไดเปนสหกรณหรือขาดคุณสมบัติตามที่กาํหนดไวในขอบังคับใหสมาชิกนั้นยังคงเปนสมาชิก
ตอไปได แตไมมีสิทธทิี่จะไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการในคราวตอไป 

(๖) สหกรณใดที่ไดจดทะเบยีนอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และมีวัตถุประสงค
รับฝากเงนิจากบุคคลอื่นซึ่งไมไดเปนสมาชิกสหกรณ ใหคงรับฝากเงินที่สหกรณไดรับฝากไวแลว
จากบุคคลดังกลาวตอไปไดจนกวาจะสิน้สุดระยะเวลาการรับฝากเงนิตามสัญญาระหวางสหกรณ
กับผูฝาก 

(๗) ใหสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยจํากัดสินใชที่ไดจดทะเบียนอยูกอนวันที ่       
พระราชบัญญตัินี้ใชบังคับ เปนสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยตามพระราชบัญญตัินี้ 

(๘) ใหคณะกรรมการดําเนนิการสนันิบาตสหกรณแหงประเทศไทยจาํกัดสินใชที่ได       
จดทะเบียนอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนคณะกรรมการดําเนนิการของสันนบิาต 
สหกรณแหงประเทศไทยตอไปจนกวาจะครบวาระ ตามขอบังคับของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศ
ไทยจํากัดสินใช ทัง้นี้ไมกระทบกระทั่งถึงการพนจากตาํแหนงดวยเหตุอ่ืนผูรับสนองพระบรมราช
โองการ 
 

 
จอมพล ถนอม กิตติขจร 

นายกรัฐมนตรี 
 

หมายเหต ุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ กิจการของสหกรณได
ขยายตัวขึน้เปนลําดับ แตกฎหมายวาดวยสหกรณที่ใชอยูในปจจุบนัเปนกฎหมายทีใ่ชมาตั้งแต 
พ.ศ. ๒๔๗๑ และแกไขครั้งสุดทายเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๗ จึงสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยสหกรณ
ข้ึนใหมใหเหมาะสมแกกาลสมัย เพื่อสงเสริมการดําเนินงานของสหกรณใหดีข้ึน 
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