ร่างฯ ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว
เรื่องเสร็จที่ ../….
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
หลักการ
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังต่อไปนี้
(๑) แก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๙ วรรคสาม)
(๒) แก้ไขเพิ่มเติมอานาจหน้าที่ของนายทะเบียนสหกรณ์เกี่ยวกับการกาหนด
ระบบบัญชี และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี อานาจของนายทะเบียนสหกรณ์ในการร้องทุกข์หรือฟ้องคดีแทน
สหกรณ์ รวมทั้งอานาจสั่งการเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
และเพิ่มอานาจในการมอบหมายผู้มีอานาจดาเนินการแทนคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
และดาเนินกิจการแทนสหกรณ์ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๖ (๒) และ (๓) มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒
และเพิ่มมาตรา ๒๓/๑)
(๓) ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ โดยกาหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การพิจารณาอุทธรณ์ให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เพื่อทาหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
(ยกเลิกมาตรา ๒๖ มาตรา ๓๘ วรรคสองและวรรคสาม และมาตรา ๗๒ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๗๕
วรรคหนึ่ง และเพิ่มหมวด ๙/๑ การพิจารณาอุทธรณ์ มาตรา ๑๒๘/๑ มาตรา ๑๒๘/๒ มาตรา ๑๒๘/๓
มาตรา ๑๒๘/๔ และมาตรา ๑๒๘/๕)
(๔) กาหนดประเภทของสหกรณ์ ลักษณะของสหกรณ์ วัตถุประสงค์ และขอบเขต
แห่งการดาเนินกิจการที่จะพึงดาเนินการได้ของสหกรณ์แต่ละประเภท (ยกเลิกมาตรา ๓๓ วรรคสอง
และเพิ่มมาตรา ๓๓/๑)
(๕) ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับสมาชิกสมทบของสหกรณ์ และแก้ไขเพิ่มเติมอานาจ
กระทาการของสหกรณ์โดยกาหนดกรณีเรื่องการรับฝากเงินจากนิติบุคคล (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๑
และมาตรา ๔๖ (๕))
(๖) กาหนดหน้าที่และความรับผิดของคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ กรรมการ
หรือผู้จัดการของสหกรณ์เกี่ยวกับการดาเนินกิจการของสหกรณ์ และเพิ่มลักษณะต้องห้ามของกรรมการ
หรือผู้จัดการ (เพิ่มมาตรา ๕๑/๑ มาตรา ๕๑/๒ มาตรา ๕๑/๓ และมาตรา ๕๒ (๕) (๖) และ (๗))
(๗) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบกิจการ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๓
วรรคสอง)
(๘) กาหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับงบการเงิน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ มาตรา ๖๘
มาตรา ๗๑ (๒) และมาตรา ๘๐)
(๙) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการสอบบัญชี (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖๙)

๒
(๑๐) กาหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการดาเนินงานและการกากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน (เพิ่มหมวด ๔/๑ การดาเนินงานและการกากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน มาตรา ๘๙/๑ มาตรา ๘๙/๒ มาตรา ๘๙/๓ และมาตรา ๘๙/๔)
(๑๑) กาหนดให้นาบทบัญญัตเิ กี่ยวกับการดาเนินงานและการกากับดูแลสหกรณ์
ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน มาใช้บังคับกับชุมนุมสหกรณ์โดยอนุโลม (แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๑๐๕ วรรคสาม)
(๑๒) แก้ไขเพิ่มเติมให้สหกรณ์จังหวัดเป็นนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจาจังหวัด
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๒๑ วรรคสอง)
(๑๓) ปรับปรุงบทกาหนดโทษและอัตราโทษให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น (แก้ไขเพิ่มเติม
หมวด ๑๐ บทกาหนดโทษ)
เหตุผล
เนื่องจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน
ทาให้มีบทบัญญัตบิ างประการไม่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาและคุ้มครองระบบสหกรณ์ สมควรปรับปรุง
บทบัญญัติของพระราชบัญญัตดิ ังกล่าวเพื่อการพัฒนา คุ้มครอง และสร้างเสถียรภาพให้แก่ระบบสหกรณ์
ให้มปี ระสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเพิ่มการกาหนดคุณสมบัติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติมอานาจหน้าที่ของนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
กาหนดประเภท ลักษณะ วัตถุประสงค์ และขอบเขตแห่งการดาเนินกิจการของสหกรณ์ ปรับปรุงบทบัญญัติ
เกี่ยวกับสมาชิกสมทบของสหกรณ์แต่ละประเภท กาหนดหน้าที่และความรับผิดของคณะกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ กรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์เกี่ยวกับการดาเนินกิจการของสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม
บทบัญญัติเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบกิจการ กาหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับงบการเงิน และแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการสอบบัญชี เพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการดาเนินงานและการกากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่ดาเนินกิจการในทานองเดียวกันกับสถาบันการเงินไว้เป็นการเฉพาะ
และกาหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เพื่อให้การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
รวมถึงกาหนดให้สหกรณ์จังหวัดเป็นนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจาจังหวัดเพื่อประสิทธิภาพในการกากับ
ดูแลกลุ่มเกษตรกร และปรับปรุงบทกาหนดโทษและอัตราโทษให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจาเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้

ร่าง
พระราชบัญญัติ
สหกรณ์ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๔๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้
โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจาเป็นในการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้
เพื่อการพัฒนาและการสร้างเสถียรภาพให้แก่ระบบสหกรณ์ และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์สหกรณ์
และสมาชิก ให้เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะเกิดประโยชน์ต่อระบบสหกรณ์ของประเทศ
ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดเก้าสิบวันนับแต่
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์
พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ให้กรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติซึ่งเป็นกรรมการ
โดยตาแหน่งคัดเลือกผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการเงิน การตลาด การเกษตร กฎหมาย หรือดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเสนอให้รัฐมนตรีแต่งตั้ง”

๒
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความใน (๒) และ (๓) ของมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๒) กาหนดระบบบัญชี ตลอดจนสมุดและแบบรายงานต่าง ๆ ที่สหกรณ์ต้องยื่น
ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ รวมทั้งแบบพิมพ์อื่น ๆ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามมาตรา ๘๐ ผู้ตรวจการสหกรณ์ และผู้ชาระบัญชี”
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์
พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๑ ในกรณีที่คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ กรรมการ ผู้จัดการ
หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ทาให้สหกรณ์เสียหาย ถ้าสหกรณ์ไม่ร้องทุกข์หรือฟ้องคดี ให้นายทะเบียน
สหกรณ์หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ร้องทุกข์หรือฟ้องคดีแทนสหกรณ์ได้ โดยส่งเรื่องให้พนักงาน
อัยการพิจารณารับว่าต่างให้สหกรณ์ และให้สหกรณ์เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการร้องทุกข์
ฟ้องคดีหรือการว่าต่างแก่นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ หรือพนักงานอัยการ
แล้วแต่กรณี
มาตรา ๒๒ ในกรณีที่คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์กระทาการหรืองดเว้น
กระทาการในการปฏิบัติหน้าที่ของตนอันอาจทาให้เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก
หรือสหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรือกิจการหรือฐานะการเงิน ตามรายงาน
การสอบบัญชีหรือตามรายงานการตรวจสอบ ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอานาจออกคาสั่งเป็นหนังสือ
ให้ปฏิบัติการ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่องตามวิธีการและระยะเวลา
ทีน่ ายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
(๒) ให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ระงับการปฏิบัติที่เป็นเหตุให้เกิดข้อบกพร่อง
หรืออาจทาให้เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก
(๓) ให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์หยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว
จนกว่าจะมีการแก้ไขข้อบกพร่องนั้นให้แล้วเสร็จ
(๔) ให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์พ้นจากตาแหน่งทั้งคณะ หรือให้กรรมการ
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการนั้นพ้นจากตาแหน่งกรรมการ”
พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์

“มาตรา ๒๓/๑ ในกรณีทนี่ ายทะเบียนสหกรณ์มีคาสั่งตามมาตรา ๒๒ (๓)
ให้นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ผู้ตรวจการสหกรณ์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์
มอบหมายดาเนินการแทนคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จ
ตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด และดาเนินกิจการแทนสหกรณ์นั้น
โดยให้ถือว่าผู้ได้รับมอบหมายดังกล่าวเป็นผู้แทนสหกรณ์ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก
จนกว่าจะแก้ไขข้อบกพร่องนั้นให้แล้วเสร็จโดยให้ดาเนินการได้เท่าที่จาเป็น”
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๘ ให้ยกเลิกวรรคสองของมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒

๓
มาตรา ๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์
พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๓๓/๑ สหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียนตามมาตรา ๓๓ แบ่งประเภทได้
ดังต่อไปนี้
(๑) สหกรณ์การเกษตร
(๒) สหกรณ์ประมง
(๓) สหกรณ์นิคม
(๔) สหกรณ์ร้านค้า
(๕) สหกรณ์บริการ
(๖) สหกรณ์ออมทรัพย์
(๗) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
(๘) สหกรณ์อื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ลักษณะของสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และขอบเขตแห่งการดาเนินกิจการ
ที่จะพึงดาเนินการได้ของสหกรณ์แต่ละประเภทตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง”
มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกวรรคสองและวรรคสามของมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๑ สหกรณ์ตามมาตรา ๓๓/๑ (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๖) อาจรับสมาชิก
สมทบได้
สมาชิกสมทบต้องเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งบรรลุนิติภาวะ เว้นแต่สหกรณ์ตาม
มาตรา ๓๓/๑ (๔) หรือ (๖) ในสถานศึกษาอาจรับผู้ศึกษาในสถานศึ กษานั้นซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ให้เป็นสมาชิกสมทบได้
สมาชิกสมทบต้องมีความสัมพันธ์กับสหกรณ์หรือสมาชิกสหกรณ์ตามหลักเกณฑ์
ที่นายทะเบียนสหกรณ์ประกาศกาหนด
คุณสมบัติอื่น วิธีรับสมัคร และการขาดจากสมาชิกภาพ ตลอดจนสิทธิและหน้าที่
ของสมาชิกสมทบ ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับโดยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์
ห้ามมิให้สหกรณ์ให้สิทธิแก่สมาชิกสมทบในการนับชื่อของสมาชิกสมทบเข้าเป็น
องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การออกเสียงในเรื่องใด ๆ หรือเป็นกรรมการดาเนินการ หรือกู้
หรือยืมเงินจากสหกรณ์”
มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความใน (๕) ของมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“(๕) รับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจาจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น
หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์

๔
ผู้รับฝากเงิน หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคลากรหรือลูกจ้างไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้น
เป็นสมาชิกของสหกรณ์ผู้รับฝากเงิน ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบ
จากนายทะเบียนสหกรณ์”
มาตรา ๑๓ ให้เพิม่ ความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๕๑/๑ มาตรา ๕๑/๒ และมาตรา ๕๑/๓
แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๕๑/๑ ในการดาเนินกิจการของสหกรณ์ คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
กรรมการ หรือผู้จัดการ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบเขตแห่งการดาเนิน
กิจการที่จะพึงดาเนินการได้ของสหกรณ์ ข้อบังคับของสหกรณ์ และมติที่ประชุมใหญ่ ทั้งนี้
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก
มาตรา ๕๑/๒ คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ กรรมการ หรือผู้จัดการ
ต้องรับผิดร่วมกันในความเสียหายต่อสหกรณ์ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(๑) แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
(๒) ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามคาสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์
(๓) ดาเนินกิจการนอกขอบวัตถุประสงค์ หรือขอบเขตแห่งการดาเนินกิจการ
ที่จะพึงดาเนินการได้ของสหกรณ์
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ผู้ใดมีส่วนร่วมในการกระทาของคณะกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ กรรมการ หรือผู้จัดการ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ผู้นั้น
ต้องรับผิดร่วมกันในความเสียหายต่อสหกรณ์เช่นเดียวกับคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ กรรมการ
หรือผู้จัดการ
มาตรา ๕๑/๓ คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ กรรมการ หรือผู้จัดการ
ไม่ต้องรับผิดตามมาตรา ๕๑/๒ ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) พิสูจน์ได้ว่าตนมิได้ร่วมกระทาการอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์
(๒) ได้คัดค้านในที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์โดยปรากฏในรายงาน
การประชุมหรือได้ทาคาคัดค้านเป็นหนังสือยื่นต่อประธานที่ประชุมภายในสามวันนับแต่สิ้นสุด
การประชุม”
มาตรา ๑๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๕) (๖) และ (๗) ของมาตรา ๕๒
แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒
“(๕) เคยถูกสั่งให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการตามมาตรา ๘๙/๓ วรรคสอง
(๖) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการในสหกรณ์ที่ถูกสั่งเลิกตามมาตรา ๘๙/๓ วรรคสอง
(๗) เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด”
มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์
พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“จานวน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วิธีการรับสมัคร และการขาดจากการเป็น
ผู้ตรวจสอบกิจการ ตลอดจนอานาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด โดยอาจกาหนดให้แตกต่างกันตามขนาดและประเภทของสหกรณ์ก็ได้”

๕
มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ มาตรา ๖๘ และมาตรา ๖๙
แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๖๖ ให้สหกรณ์จัดทางบการเงินประจาปีทุกรอบปีทางบัญชีของสหกรณ์
งบการเงินประจาปีต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
งบการเงินประจาปีนั้นต้องทาให้แล้วเสร็จและให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วนาเสนอ
เพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี
มาตรา ๖๗ ให้สหกรณ์จัดทารายงานประจาปีแสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์
เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ในคราวที่เสนองบการเงินประจาปี และให้ส่งสาเนารายงานประจาปีกับงบการเงิน
ประจาปีไปยังนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุม
มาตรา ๖๘ ให้สหกรณ์เก็บรักษารายงานประจาปีแสดงผลการดาเนินงาน
ของสหกรณ์และงบการเงินประจาปี พร้อมทั้งข้อบังคับและกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้ที่สานักงาน
ของสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกขอตรวจดูได้
มาตรา ๖๙ ให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ ในการนี้
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์อาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ก็ได้
การสอบบัญชีนั้น ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีและตามระเบียบที่อธิบดี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กาหนด”
มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์
พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๒) สหกรณ์ไม่ส่งสาเนารายงานประจาปีกับงบการเงินประจาปีตอ่ นายทะเบียน
สหกรณ์เป็นเวลาสามปีติดต่อกัน”
มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๑๙ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์
พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๗๕ การชาระบัญชีสหกรณ์ที่เลิกเพราะเหตุอื่นนอกจากล้มละลาย
ให้ที่ประชุมใหญ่ตั้งผู้ชาระบัญชีโดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ขึ้นทาการชาระบัญชี
สหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เลิกสหกรณ์หรือนับแต่วันที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
มีคาสั่งให้ยกอุทธรณ์ แล้วแต่กรณี”
มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๘๐ ผู้ชาระบัญชีต้องทางบการเงินของสหกรณ์ ณ วันที่เลิกสหกรณ์
โดยไม่ชักช้า และให้นายทะเบียนสหกรณ์ตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบงบการเงินนั้น
เมื่อผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินแล้ว ให้ผู้ชาระบัญชีเสนองบการเงิน
ต่อที่ประชุมใหญ่เพื่ออนุมัติ แล้วเสนองบการเงินนั้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์
ในกรณีที่การประชุมใหญ่ไม่ครบองค์ประชุม ให้ผู้ชาระบัญชีเสนองบการเงิน
ต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื่ออนุมัติ”

๖
มาตรา ๒๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๔/๑ การดาเนินงานและการกากับดูแล
สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน มาตรา ๘๙/๑ มาตรา ๘๙/๒ มาตรา ๘๙/๓
และมาตรา ๘๙/๔ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒
“หมวด ๔/๑
การดาเนินงานและการกากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
มาตรา ๘๙/๑ เว้นแต่จะได้บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะในหมวดนี้ ให้การดาเนินงาน
และการกากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นไปตามบทบัญญัติในหมวดอื่นด้วย
มาตรา ๘๙/๒ การดาเนินงานและการกากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนในเรื่องดังต่อไปนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
ทั้งนี้ อาจกาหนดให้แตกต่างกันไปตามขนาดของสหกรณ์ก็ได้
(๑) การกาหนดขนาดของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
(๒) การกาหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอื่นของกรรมการดาเนินการสหกรณ์
และผู้จัดการ
(๓) การกาหนดอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
(๔) การให้กู้และการให้สินเชื่อ
(๕) การรับฝากเงิน การก่อหนี้ และการสร้างภาระผูกพัน ซึ่งรวมถึงการกู้ยืม
หรือการค้าประกัน
(๖) การดารงเงินกองทุน
(๗) การบริหารสินทรัพย์และการดารงสินทรัพย์สภาพคล่อง
(๘) การฝากเงินหรือการลงทุน
(๙) การกากับดูแลด้านธรรมาภิบาล
(๑๐) การจัดชั้นสินทรัพย์และการกันเงินสารอง
(๑๑) การจัดทาบัญชี การจัดทาและการเปิดเผยงบการเงิน การสอบบัญชี
และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
(๑๒) การจัดเก็บและรายงานข้อมูล
(๑๓) เรื่องอื่น ๆ ที่จาเป็นต่อการกากับดูแล
ในการออกกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือร่วมกับ
กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย
มาตรา ๘๙/๓ ในกรณีที่นายทะเบียนสหกรณ์เห็นว่าคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
กรรมการ หรือผู้จัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๘๙/๒ ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอานาจสั่งให้แก้ไขข้อบกพร่อง
หรือระงับการดาเนินการนั้นได้
ในกรณีทนี่ ายทะเบียนสหกรณ์เห็นว่าการกระทาตามวรรคหนึ่งนั้นอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสหกรณ์หรือสมาชิก ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอานาจสั่งให้คณะกรรมการ
ดาเนินการสหกรณ์ กรรมการ หรือผู้จัดการ นั้น พ้นจากตาแหน่ง หรือสั่งให้เลิกสหกรณ์ดังกล่าว
แล้วแต่กรณีได้ และให้นามาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ และมาตรา ๗๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

๗
มาตรา ๘๙/๔ เพื่อประโยชน์ในการกากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยน ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการที่ปรึกษาการกากับดูแลสหกรณ์
ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน” ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือรองปลัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง
ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เป็นกรรมการ
ให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์แต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นเลขานุการ
และผู้ชว่ ยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการที่ปรึกษาการกากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
มีอานาจหน้าที่ให้คาปรึกษาแนะนา เสนอมาตรการแก้ไขปัญหา และเสนอให้ปรับปรุงระเบียบหรือคาสั่ง
เกี่ยวกับการกากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแก่นายทะเบียนสหกรณ์
ให้นามาตรา ๑๓ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการที่ปรึกษาการกากับดูแล
สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโดยอนุโลม”
มาตรา ๒๒ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๑๐๕ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์
พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ให้นาบทบัญญัติในหมวด ๓ หมวด ๔ หมวด ๔/๑ หมวด ๕ และหมวด ๖ มาใช้บังคับ
กับชุมนุมสหกรณ์โดยอนุโลม”
มาตรา ๒๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๑๒๑ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์
พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ให้สหกรณ์จังหวัด เป็นนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจาจังหวัดที่กลุ่มเกษตรกร
ตั้งอยู่ และมีอานาจหน้าที่ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด”
มาตรา ๒๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๙/๑ การพิจารณาอุทธรณ์ มาตรา ๑๒๘/๑
มาตรา ๑๒๘/๒ มาตรา ๑๒๘/๓ มาตรา ๑๒๘/๔ และมาตรา ๑๒๘/๕ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์
พ.ศ. ๒๕๔๒
“หมวด ๙/๑
การพิจารณาอุทธรณ์
มาตรา ๑๒๘/๑ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ประกอบด้วย
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนสานักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติที่คณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติมอบหมาย เป็นกรรมการ
ให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์แต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นเลขานุการ
และผู้ชว่ ยเลขานุการ

๘
มาตรา ๑๒๘/๒ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คาสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์ หรือรองนายทะเบียน
สหกรณ์ที่อุทธรณ์ตามมาตรา ๑๒๘/๔
(๒) มีหนังสือเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคาหรือสั่งให้บุคคลดังกล่าวส่งเอกสาร
หรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
มาตรา ๑๒๘/๓ ให้นามาตรา ๑๓ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์โดยอนุโลม
มาตรา ๑๒๘/๔ คาสั่งตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๒ (๓) และ (๔) มาตรา ๗๑
และมาตรา ๘๙/๓ วรรคสอง รวมถึงคาสั่งเลิกกลุ่มเกษตรกรตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๑๑๙
วรรคสอง ให้อุทธรณ์ตอ่ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาสั่ง
คาสั่งไม่รับจดทะเบียนตามมาตรา ๓๘ และคาสั่งตามมาตรา ๔๔ ให้อุทธรณ์
ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาสั่ง
การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งและวรรคสองไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามคาสั่ง
เว้นแต่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จะเห็นสมควรให้มีการทุเลาการบังคับตามคาสั่งนั้นไว้ชั่วคราว
มาตรา ๑๒๘/๕ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการอุทธรณ์ และวิธีพิจารณาอุทธรณ์
ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์กาหนด
ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคาวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
อุทธรณ์ แล้วแจ้งคาวินิจฉัยอุทธรณ์พร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนังสือไปยังผู้อุทธรณ์โดยไม่ชักช้า
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด”
มาตรา ๒๕ ให้ยกเลิกความในหมวด ๑๐ บทกาหนดโทษ มาตรา ๑๒๙ มาตรา ๑๓๐
มาตรา ๑๓๑ มาตรา ๑๓๒ และมาตรา ๑๓๓ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“หมวด ๑๐
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๑๒๙ ผู้ใดใช้คาว่า “สหกรณ์” หรือ “กลุ่มเกษตรกร” ประกอบกับชื่อ
หรือส่วนหนึ่งของชื่อในทางธุรกิจ โดยมิได้เป็นสหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกรที่ได้จดทะเบียน
ตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ และปรับอีกวันละไม่เกินห้าพันบาทจนกว่าจะได้เลิกใช้
มาตรา ๑๓๐ ผู้ใดไม่มาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือไม่ส่งเอกสารเกี่ยวกับการดาเนินงาน
หรือรายงานการประชุมของสหกรณ์หรือชุมนุมสหกรณ์ตามคาสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียน
สหกรณ์มอบหมายซึ่งสั่งการตามมาตรา ๑๗ หรือไม่มาชี้แจงข้อเท็จจริง หรือไม่ส่งเอกสารเกี่ยวกับ
การดาเนินงานหรือรายงานการประชุมของกลุ่มเกษตรกรตามคาสั่งของนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกร
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรมอบหมายตามมาตรา ๑๒๘ แล้วแต่กรณี
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ

๙
มาตรา ๑๓๑ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ให้คาชี้แจงแก่นายทะเบียนสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียน
สหกรณ์มอบหมายตามมาตรา ๑๘ หรือขัดขวางหรือไม่ให้คาชี้แจงแก่นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกร
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรมอบหมายตามมาตรา ๑๒๔ ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๓๒ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามที่นายทะเบียนสหกรณ์สั่งการ
ตามมาตรา ๒๒ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๓๓ กรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์ผู้ใดดาเนินกิจการของสหกรณ์
นอกขอบเขตแห่งการดาเนินกิจการของสหกรณ์ที่จะพึงดาเนินการได้ตามกฎกระทรวงที่ออกตามความ
ในมาตรา ๓๓/๑ วรรคสอง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๓๓/๑ กรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์ผู้ใดดาเนินกิจการของสหกรณ์
โดยผิดวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และการดาเนินกิจการนั้นเป็นภยันตรายต่อความสงบสุขของประชาชน
หรือความมั่นคงของรัฐ กรรมการ หรือผู้จัดการ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๓๓/๒ ผู้ใดฝ่าฝืนไม่จัดการรักษาทรัพย์สินของสหกรณ์ หรือไม่ส่งมอบ
ทรัพย์สิน สมุดบัญชี เอกสาร และสิ่งอื่นของสหกรณ์ให้แก่ผู้ชาระบัญชีตามมาตรา ๗๘ ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๑๓๓/๓ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามความ
ในมาตรา ๘๙/๒ (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๑๐) (๑๑) (๑๒) หรือ (๑๓) ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๑๓๓/๔ ผู้ใดฝ่าฝืนไม่แก้ไขข้อบกพร่องหรือระงับการดาเนินการตามที่
นายทะเบียนสหกรณ์สั่งการตามมาตรา ๘๙/๓ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน
สองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๓๓/๕ ในกรณีที่สหกรณ์กระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
กรรมการหรือผู้จัดการสหกรณ์ซึ่งเป็นผู้ลงมติให้สหกรณ์ดาเนินการหรืองดเว้นการดาเนินการ
หรือเป็นผู้ดาเนินการ หรือรับผิดชอบในการดาเนินการนั้น ได้กระทาผิดหน้าที่ของตนด้วยประการใด ๆ
โดยทุจริต ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี และปรับไม่เกินห้าแสนบาท”
มาตรา ๒๖ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
ซึง่ ดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะมี
การแต่งตัง้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตองดาเนินการแต่งตั้งให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๒๗ ในกรณีที่ข้อบังคับของสหกรณ์ใดไม่เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ที่ออกตามความในมาตรา ๓๓/๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ ให้สหกรณ์นั้นแก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าว
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงใช้บังคับ

๑๐
มาตรา ๒๘ ให้สหกรณ์แก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์ที่เกี่ยวกับสมาชิกสมทบให้เป็นไปตาม
มาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้สมาชิกสมทบของสหกรณ์ประเภทสหกรณ์บริการและประเภทสหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
เป็นสมาชิกสมทบต่อไปได้แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๒๙ บรรดาคาอุทธรณ์ที่ได้ยื่นและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คณะกรรมการดังกล่าว
มีอานาจพิจารณาต่อไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะแล้วเสร็จ
มาตรา ๓๐ บรรดากฎหรือคาสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒
ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง
กับพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีกฎหรือคาสั่ง
ที่ออกตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๓๑ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
นายกรัฐมนตรี

