
      ร่างฯ ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว 
        เรื่องเสร็จที่ ../…. 

 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 

   
  
หลักการ 

 
  แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังต่อไปนี้ 

(๑) แก้ไขเพ่ิมเติมคุณสมบัติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๙ วรรคสาม)  

(๒) แก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ของนายทะเบียนสหกรณ์เกี่ยวกับการก าหนด 
ระบบบัญชี และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี อ านาจของนายทะเบียนสหกรณ์ในการร้องทุกข์หรือฟ้องคดีแทน
สหกรณ์ รวมทั้งอ านาจสั่งการเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
และเพ่ิมอ านาจในการมอบหมายผู้มีอ านาจด าเนินการแทนคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
และด าเนินกิจการแทนสหกรณ์ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๖ (๒) และ (๓) มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ 
และเพ่ิมมาตรา ๒๓/๑)  

(๓) ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ โดยก าหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การพิจารณาอุทธรณ์ใหมี้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เพ่ือท าหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ 
(ยกเลิกมาตรา ๒๖ มาตรา ๓๘ วรรคสองและวรรคสาม และมาตรา ๗๒ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๗๕  
วรรคหนึ่ง และเพ่ิมหมวด ๙/๑ การพิจารณาอุทธรณ์ มาตรา ๑๒๘/๑ มาตรา ๑๒๘/๒ มาตรา ๑๒๘/๓ 
มาตรา ๑๒๘/๔ และมาตรา ๑๒๘/๕) 

(๔) ก าหนดประเภทของสหกรณ์ ลักษณะของสหกรณ์ วัตถุประสงค์ และขอบเขต 
แห่งการด าเนินกิจการที่จะพึงด าเนินการได้ของสหกรณ์แต่ละประเภท (ยกเลิกมาตรา ๓๓ วรรคสอง 
และเพ่ิมมาตรา ๓๓/๑) 

(๕) ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับสมาชิกสมทบของสหกรณ์ และแก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจ
กระท าการของสหกรณ์โดยก าหนดกรณีเรื่องการรับฝากเงินจากนิติบุคคล (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๑ 
และมาตรา ๔๖ (๕)) 

(๖) ก าหนดหน้าที่และความรับผิดของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ กรรมการ 
หรือผู้จัดการของสหกรณเ์กี่ยวกับการด าเนินกิจการของสหกรณ์ และเพ่ิมลักษณะต้องห้ามของกรรมการ
หรือผู้จัดการ (เพ่ิมมาตรา ๕๑/๑ มาตรา ๕๑/๒ มาตรา ๕๑/๓ และมาตรา ๕๒ (๕) (๖) และ (๗)) 

(๗) แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบกิจการ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๕๓
วรรคสอง) 

(๘) ก าหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับงบการเงิน (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ มาตรา ๖๘ 
มาตรา ๗๑ (๒) และมาตรา ๘๐) 

(๙) แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการสอบบัญชี (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๖๙) 



๒ 
 

(๑๐) ก าหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการด าเนินงานและการก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ 
และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน (เพ่ิมหมวด ๔/๑ การด าเนินงานและการก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ 
และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน มาตรา ๘๙/๑ มาตรา ๘๙/๒ มาตรา ๘๙/๓ และมาตรา ๘๙/๔) 

(๑๑) ก าหนดให้น าบทบัญญัตเิกี่ยวกับการด าเนินงานและการก ากับดูแลสหกรณ์ 
ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน มาใช้บังคับกับชุมนุมสหกรณ์โดยอนุโลม (แก้ไขเพ่ิมเติม 
มาตรา ๑๐๕ วรรคสาม) 

(๑๒) แก้ไขเพ่ิมเติมให้สหกรณ์จังหวัดเป็นนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ าจังหวัด  
(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๒๑ วรรคสอง) 

(๑๓) ปรับปรุงบทก าหนดโทษและอัตราโทษให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น (แก้ไขเพ่ิมเติม
หมวด ๑๐ บทก าหนดโทษ) 

 
เหตุผล 

 
เนื่องจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน 

ท าให้มีบทบัญญัตบิางประการไม่เอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาและคุ้มครองระบบสหกรณ์ สมควรปรบัปรุง
บทบัญญัติของพระราชบัญญัตดิังกล่าวเพ่ือการพัฒนา คุ้มครอง และสร้างเสถียรภาพให้แกร่ะบบสหกรณ ์
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเพ่ิมการก าหนดคุณสมบัติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติ แก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ของนายทะเบยีนสหกรณ์เพ่ือให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  
ก าหนดประเภท ลักษณะ วัตถปุระสงค์ และขอบเขตแห่งการด าเนินกิจการของสหกรณ์ ปรบัปรุงบทบัญญัติ
เกี่ยวกับสมาชิกสมทบของสหกรณ์แต่ละประเภท ก าหนดหน้าที่และความรับผิดของคณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ กรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณเ์กี่ยวกับการด าเนินกิจการของสหกรณ์ แก้ไขเพ่ิมเติม
บทบัญญัติเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบกิจการ ก าหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับงบการเงิน และแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการสอบบัญชี เพ่ิมบทบัญญัติเกี่ยวกับการด าเนินงานและการก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ 
และสหกรณเ์ครดิตยูเนี่ยนที่ด าเนินกิจการในท านองเดยีวกันกับสถาบันการเงินไว้เป็นการเฉพาะ  
และก าหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณเ์พ่ือให้การพิจารณาวินิจฉยัอุทธรณ์สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
รวมถึงก าหนดให้สหกรณ์จังหวดัเป็นนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ าจังหวัดเพ่ือประสิทธภิาพในการก ากับ
ดูแลกลุ่มเกษตรกร และปรับปรงุบทก าหนดโทษและอัตราโทษให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี ้
 
 



ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

สหกรณ์ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 

   
 

    
    
    

 
            
    
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพ 

ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๔๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้
โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

 
เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้  

เพ่ือการพัฒนาและการสร้างเสถียรภาพให้แก่ระบบสหกรณ์ และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์สหกรณ์ 
และสมาชิก ให้เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะเกิดประโยชน์ต่อระบบสหกรณ์ของประเทศ 
ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 
 
            
    
 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....” 
 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่ 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓  ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์  

พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ให้กรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติซึ่งเป็นกรรมการ 

โดยต าแหน่งคัดเลือกผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการเงิน การตลาด การเกษตร กฎหมาย หรือดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือเสนอให้รัฐมนตรีแต่งตั้ง” 

 



๒ 
 

มาตรา ๔  ให้ยกเลิกความใน (๒) และ (๓) ของมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๒) ก าหนดระบบบัญชี ตลอดจนสมุดและแบบรายงานต่าง ๆ ที่สหกรณ์ต้องยื่น 
ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ รวมทั้งแบบพิมพ์อ่ืน ๆ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

 (๓) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามมาตรา ๘๐ ผู้ตรวจการสหกรณ์ และผู้ช าระบัญชี” 
 

มาตรา ๕  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๑  ในกรณีที่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ กรรมการ ผู้จัดการ  
หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ท าให้สหกรณ์เสียหาย ถ้าสหกรณ์ไม่ร้องทุกข์หรือฟ้องคดี ให้นายทะเบียน
สหกรณ์หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ร้องทุกข์หรือฟ้องคดีแทนสหกรณ์ได้ โดยส่งเรื่องให้พนักงาน
อัยการพิจารณารับว่าต่างให้สหกรณ์ และให้สหกรณ์เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกับการร้องทุกข์  
ฟ้องคดีหรือการว่าต่างแก่นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ หรือพนักงานอัยการ  
แล้วแต่กรณี  

 มาตรา ๒๒  ในกรณีที่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์กระท าการหรืองดเว้น 
กระท าการในการปฏิบัติหน้าที่ของตนอันอาจท าให้เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก  
หรือสหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรือกิจการหรือฐานะการเงิน ตามรายงาน 
การสอบบัญชีหรือตามรายงานการตรวจสอบ ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือ 
ให้ปฏิบัติการ ดังต่อไปนี้  

 (๑) ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่องตามวิธีการและระยะเวลา 
ทีน่ายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

 (๒) ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ระงับการปฏิบัติที่เป็นเหตุให้เกิดข้อบกพร่อง
หรืออาจท าให้เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก 

 (๓) ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์หยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว  
จนกว่าจะมีการแก้ไขข้อบกพร่องนั้นให้แล้วเสร็จ 

 (๔) ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์พ้นจากต าแหน่งทั้งคณะ หรือให้กรรมการ 
ซึ่งเก่ียวข้องกับการนั้นพ้นจากต าแหน่งกรรมการ” 
 
  มาตรา ๖  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์  
พ.ศ. ๒๕๔๒  

“มาตรา ๒๓/๑  ในกรณีทีน่ายทะเบียนสหกรณ์มีค าสั่งตามมาตรา ๒๒ (๓)  
ให้นายทะเบียนสหกรณส์ั่งให้ผู้ตรวจการสหกรณ์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์
มอบหมายด าเนินการแทนคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จ 
ตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด และด าเนินกิจการแทนสหกรณ์นั้น  
โดยให้ถือว่าผู้ได้รับมอบหมายดังกล่าวเป็นผู้แทนสหกรณ์ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก 
จนกว่าจะแก้ไขข้อบกพร่องนั้นให้แล้วเสร็จโดยให้ด าเนินการไดเ้ท่าท่ีจ าเป็น” 

 
มาตรา ๗  ให้ยกเลิกมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒  
 
มาตรา ๘  ให้ยกเลิกวรรคสองของมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 



๓ 
 

มาตรา ๙  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา 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) สหกรณ์อ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 ลักษณะของสหกรณ์ท่ีจะรับจดทะเบียน วัตถุประสงค ์และขอบเขตแห่งการด าเนนิกิจการ

ที่จะพึงด าเนินการได้ของสหกรณ์แต่ละประเภทตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง” 
 
มาตรา ๑๐  ให้ยกเลิกวรรคสองและวรรคสามของมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติ

สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 
มาตรา ๑๑  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๔๑  สหกรณต์ามมาตรา ๓๓/๑ (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๖) อาจรับสมาชิก

สมทบได้ 
 สมาชิกสมทบต้องเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งบรรลุนิติภาวะ เว้นแต่สหกรณ์ตาม 

มาตรา ๓๓/๑ (๔) หรือ (๖) ในสถานศึกษาอาจรับผู้ศึกษาในสถานศึกษานั้นซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
ให้เป็นสมาชิกสมทบได้  
   สมาชิกสมทบต้องมีความสัมพันธ์กับสหกรณ์หรือสมาชิกสหกรณ์ตามหลักเกณฑ์ 
ที่นายทะเบียนสหกรณ์ประกาศก าหนด 
   คุณสมบัติอ่ืน วิธีรับสมัคร และการขาดจากสมาชิกภาพ ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ 
ของสมาชิกสมทบ ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับโดยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ 
   ห้ามมิให้สหกรณ์ให้สิทธิแก่สมาชิกสมทบในการนับชื่อของสมาชิกสมทบเข้าเป็น  
องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การออกเสียงในเรื่องใด ๆ หรือเป็นกรรมการด าเนินการ หรือกู ้ 
หรือยืมเงินจากสหกรณ์”  

 
มาตรา ๑๒  ให้ยกเลิกความใน (๕) ของมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์  

พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“(๕) รับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจ าจากสมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืน  
หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ 



๔ 
 

ผู้รับฝากเงิน หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคลากรหรือลูกจ้างไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้น 
เป็นสมาชิกของสหกรณ์ผู้รับฝากเงิน  ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบ 
จากนายทะเบียนสหกรณ์” 
 

มาตรา ๑๓  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๕๑/๑ มาตรา ๕๑/๒ และมาตรา ๕๑/๓ 
แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
  “มาตรา ๕๑/๑  ในการด าเนินกิจการของสหกรณ์ คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
กรรมการ หรือผู้จัดการ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบเขตแห่งการด าเนิน
กิจการที่จะพึงด าเนินการได้ของสหกรณ์ ข้อบังคับของสหกรณ์ และมติที่ประชุมใหญ่  ทั้งนี้  
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก 
   มาตรา ๕๑/๒  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ กรรมการ หรือผู้จัดการ  
ต้องรับผิดร่วมกันในความเสียหายต่อสหกรณ์ในกรณีดงัต่อไปนี้ 
   (๑) แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 
   (๒) ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์ 
   (๓) ด าเนินกิจการนอกขอบวัตถุประสงค์ หรือขอบเขตแห่งการด าเนินกิจการ 
ที่จะพึงด าเนินการได้ของสหกรณ์ 
   เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ผู้ใดมีส่วนร่วมในการกระท าของคณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ กรรมการ หรือผู้จัดการ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ผู้นั้น
ต้องรับผิดร่วมกันในความเสียหายต่อสหกรณ์เชน่เดียวกับคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ กรรมการ  
หรือผู้จัดการ  
   มาตรา ๕๑/๓  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ กรรมการ หรือผู้จัดการ  
ไม่ต้องรับผิดตามมาตรา ๕๑/๒ ในกรณีดังต่อไปนี้  
   (๑) พิสูจน์ได้ว่าตนมิได้ร่วมกระท าการอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ 
   (๒) ได้คัดค้านในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์โดยปรากฏในรายงาน 
การประชุมหรือได้ท าค าคัดค้านเป็นหนังสือยื่นต่อประธานที่ประชุมภายในสามวันนับแต่สิ้นสุด 
การประชุม” 

 
มาตรา ๑๔  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น (๕) (๖) และ (๗) ของมาตรา ๕๒  

แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒  
“(๕) เคยถูกสั่งให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการตามมาตรา ๘๙/๓ วรรคสอง 
(๖) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการในสหกรณ์ท่ีถูกสั่งเลิกตามมาตรา ๘๙/๓ วรรคสอง 
(๗) เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด” 

 
มาตรา ๑๕  ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  
  “จ านวน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วิธีการรับสมัคร และการขาดจากการเป็น 
ผู้ตรวจสอบกิจการ ตลอดจนอ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบ 
ที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด โดยอาจก าหนดให้แตกต่างกันตามขนาดและประเภทของสหกรณ์ก็ได้” 

 



๕ 
 

มาตรา ๑๖  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ มาตรา ๖๘ และมาตรา ๖๙ 
แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “มาตรา ๖๖  ให้สหกรณ์จัดท างบการเงินประจ าปีทุกรอบปีทางบัญชีของสหกรณ์  
   งบการเงินประจ าปีต้องเป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด  

 งบการเงินประจ าปีนั้นต้องท าให้แล้วเสร็จและให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วน าเสนอ
เพ่ืออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี 

 มาตรา ๖๗  ให้สหกรณ์จัดท ารายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์
เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ในคราวที่เสนองบการเงินประจ าปี และให้ส่งส าเนารายงานประจ าปีกับงบการเงิน
ประจ าปไีปยังนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุม  

 มาตรา ๖๘  ให้สหกรณ์เก็บรักษารายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงาน 
ของสหกรณ์และงบการเงินประจ าปี พร้อมทั้งข้อบังคับและกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้ที่ส านักงาน 
ของสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกขอตรวจดูได้ 

 มาตรา ๖๙  ให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์  ในการนี้ 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์อาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ก็ได้ 

 การสอบบัญชีนั้น ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีและตามระเบียบที่อธิบดี 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด” 

 
มาตรา ๑๗  ให้ยกเลิกความใน (๒) ของมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์  

พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“(๒) สหกรณ์ไม่ส่งส าเนารายงานประจ าปีกับงบการเงินประจ าปีต่อนายทะเบียน

สหกรณ์เป็นเวลาสามปีติดต่อกัน” 
 
มาตรา ๑๘  ให้ยกเลิกมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 
มาตรา ๑๙  ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๗๕  การช าระบัญชีสหกรณ์ท่ีเลิกเพราะเหตุอื่นนอกจากล้มละลาย  

ให้ที่ประชุมใหญ่ตั้งผู้ช าระบัญชีโดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ข้ึนท าการช าระบัญชี
สหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เลิกสหกรณ์หรือนับแต่วันที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
มีค าสั่งให้ยกอุทธรณ์ แล้วแต่กรณี” 

 
มาตรา ๒๐  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๘๐  ผู้ช าระบัญชีต้องท างบการเงินของสหกรณ์ ณ วันที่เลิกสหกรณ์ 

โดยไม่ชักช้า และให้นายทะเบียนสหกรณ์ตั้งผู้สอบบัญชีเพ่ือตรวจสอบงบการเงินนั้น 
 เมื่อผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินแล้ว ให้ผู้ช าระบัญชีเสนองบการเงิน 

ต่อที่ประชุมใหญ่เพ่ืออนุมัติ แล้วเสนองบการเงินนั้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์ 
 ในกรณีที่การประชุมใหญ่ไม่ครบองค์ประชุม ให้ผู้ช าระบัญชีเสนองบการเงิน 

ต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพ่ืออนุมัติ” 



๖ 
 

มาตรา ๒๑  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นหมวด ๔/๑ การด าเนินงานและการก ากับดูแล
สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน มาตรา ๘๙/๑ มาตรา ๘๙/๒ มาตรา ๘๙/๓  
และมาตรา ๘๙/๔ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
“หมวด ๔/๑ 

การด าเนินงานและการก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
   

  
มาตรา ๘๙/๑  เว้นแต่จะได้บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะในหมวดนี้ ให้การด าเนินงาน 

และการก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นไปตามบทบัญญัติในหมวดอ่ืนด้วย  
มาตรา ๘๙/๒  การด าเนินงานและการก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์

เครดิตยูเนี่ยนในเรื่องดังต่อไปนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
ทั้งนี้ อาจก าหนดให้แตกต่างกันไปตามขนาดของสหกรณ์ก็ได้ 

(๑) การก าหนดขนาดของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  
  (๒) การก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอ่ืนของกรรมการด าเนินการสหกรณ์  
และผู้จัดการ  

(๓) การก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  
  (๔) การให้กู้และการให้สินเชื่อ  

(๕) การรับฝากเงิน การก่อหนี้ และการสร้างภาระผูกพัน ซึ่งรวมถึงการกู้ยืม 
หรือการค้ าประกัน 

(๖) การด ารงเงินกองทุน  
  (๗) การบริหารสินทรัพย์และการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง 

(๘) การฝากเงินหรือการลงทุน 
  (๙) การก ากับดูแลด้านธรรมาภิบาล  
  (๑๐) การจัดชั้นสินทรัพย์และการกันเงินส ารอง 
  (๑๑) การจัดท าบัญชี การจัดท าและการเปิดเผยงบการเงิน การสอบบัญชี  
และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
  (๑๒) การจัดเก็บและรายงานข้อมูล   
  (๑๓) เรื่องอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นต่อการก ากับดูแล 
  ในการออกกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือรว่มกับ
กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย  
  มาตรา ๘๙/๓  ในกรณีที่นายทะเบียนสหกรณ์เห็นว่าคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์
กรรมการ หรือผู้จัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๘๙/๒ ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอ านาจสั่งให้แก้ไขข้อบกพร่อง 
หรือระงับการด าเนินการนั้นได้  
  ในกรณีทีน่ายทะเบียนสหกรณ์เห็นว่าการกระท าตามวรรคหนึ่งนั้นอาจก่อให้เกิด 
ความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสหกรณ์หรือสมาชิก ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอ านาจสั่งให้คณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ ์กรรมการ หรือผู้จัดการ นั้น พ้นจากต าแหน่ง หรือสั่งให้เลิกสหกรณ์ดังกล่าว  
แล้วแต่กรณีได้ และให้น ามาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ และมาตรา ๗๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  



๗ 
 

มาตรา ๘๙/๔  เพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิต 
ยูเนี่ยน ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการที่ปรึกษาการก ากับดูแลสหกรณ์ 
ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน” ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือรองปลัด 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง  
ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
เป็นกรรมการ 

ให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์แต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกรมสง่เสริมสหกรณ์เป็นเลขานุการ 
และผู้ชว่ยเลขานุการ  

ให้คณะกรรมการที่ปรึกษาการก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
มีอ านาจหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน า เสนอมาตรการแก้ไขปัญหา และเสนอให้ปรับปรุงระเบียบหรือค าสั่ง 
เกี่ยวกับการก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแก่นายทะเบียนสหกรณ์ 

ให้น ามาตรา ๑๓ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการที่ปรึกษาการก ากับดูแล
สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโดยอนุโลม”  

 
มาตรา ๒๒  ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๑๐๕ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ให้น าบทบัญญัติในหมวด ๓ หมวด ๔ หมวด ๔/๑ หมวด ๕ และหมวด ๖ มาใช้บังคับ

กับชุมนุมสหกรณ์โดยอนุโลม” 
 
มาตรา ๒๓  ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๑๒๑ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ให้สหกรณ์จังหวัด เป็นนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ าจังหวัดที่กลุ่มเกษตรกร

ตั้งอยู่ และมีอ านาจหน้าที่ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด” 
 
  มาตรา ๒๔  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นหมวด 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 ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติที่คณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติมอบหมาย เป็นกรรมการ  

ให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์แต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกรมสง่เสริมสหกรณ์เป็นเลขานุการ
และผู้ชว่ยเลขานุการ 

 



๘ 
 

มาตรา ๑๒๘/๒  ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์ หรือรองนายทะเบียน

สหกรณท์ี่อุทธรณ์ตามมาตรา ๑๒๘/๔ 
(๒) มีหนังสือเรียกบุคคลที่เก่ียวข้องมาให้ถ้อยค าหรือสั่งให้บุคคลดังกล่าวส่งเอกสาร

หรือหลักฐานอื่นที่เก่ียวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ 
มาตรา ๑๒๘/๓  ให้น ามาตรา ๑๓ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการ

พิจารณาอุทธรณ์โดยอนุโลม 
มาตรา ๑๒๘/๔  ค าสั่งตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๒ (๓) และ (๔) มาตรา ๗๑  

และมาตรา ๘๙/๓ วรรคสอง รวมถึงค าสั่งเลิกกลุ่มเกษตรกรตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๑๑๙ 
วรรคสอง ให้อุทธรณต่์อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง  

ค าสั่งไม่รับจดทะเบียนตามมาตรา ๓๘ และค าสั่งตามมาตรา ๔๔ ให้อุทธรณ์ 
ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง 

การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งและวรรคสองไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามค าสั่ง  
เว้นแต่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จะเห็นสมควรให้มีการทุเลาการบังคับตามค าสั่งนั้นไว้ชั่วคราว 

มาตรา ๑๒๘/๕  หลักเกณฑ ์วิธีการ เงื่อนไขการอุทธรณ์ และวิธีพิจารณาอุทธรณ์ 
ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ก าหนด 

ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีค าวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
อุทธรณ์ แล้วแจ้งค าวินิจฉัยอุทธรณ์พร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนังสือไปยังผู้อุทธรณ์โดยไม่ชักช้า 

ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด” 
 
มาตรา ๒๕  ให้ยกเลิกความในหมวด ๑๐ บทก าหนดโทษ มาตรา ๑๒๙ มาตรา ๑๓๐ 

มาตรา ๑๓๑ มาตรา ๑๓๒ และมาตรา ๑๓๓ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน  

“หมวด ๑๐ 
บทก าหนดโทษ 

   
   

มาตรา ๑๒๙  ผู้ใดใช้ค าว่า “สหกรณ”์ หรือ “กลุ่มเกษตรกร” ประกอบกับชื่อ 
หรือส่วนหนึ่งของชื่อในทางธุรกิจ โดยมิได้เป็นสหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกรที่ได้จดทะเบียน 
ตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท  
หรือทั้งจ าท้ังปรับ และปรับอีกวันละไม่เกินห้าพันบาทจนกว่าจะได้เลิกใช้ 

มาตรา ๑๓๐  ผู้ใดไม่มาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือไม่ส่งเอกสารเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
หรอืรายงานการประชุมของสหกรณ์หรือชุมนุมสหกรณ์ตามค าสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์  
รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียน
สหกรณ์มอบหมายซึ่งสั่งการตามมาตรา ๑๗ หรือไม่มาชี้แจงข้อเท็จจริง หรือไม่ส่งเอกสารเกี่ยวกับ 
การด าเนินงานหรือรายงานการประชุมของกลุ่มเกษตรกรตามค าสั่งของนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกร 
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรมอบหมายตามมาตรา ๑๒๘ แล้วแต่กรณี  
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 



๙ 
 

มาตรา ๑๓๑  ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ให้ค าชี้แจงแก่นายทะเบียนสหกรณ์  
รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียน
สหกรณ์มอบหมายตามมาตรา ๑๘ หรือขัดขวางหรือไม่ให้ค าชี้แจงแก่นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกร  
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรมอบหมายตามมาตรา ๑๒๔ ต้องระวางโทษ 
จ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

มาตรา ๑๓๒  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามท่ีนายทะเบียนสหกรณ์สั่งการ 
ตามมาตรา ๒๒ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๓๓  กรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์ผู้ใดด าเนินกิจการของสหกรณ์ 
นอกขอบเขตแห่งการด าเนินกิจการของสหกรณ์ท่ีจะพึงด าเนินการได้ตามกฎกระทรวงที่ออกตามความ 
ในมาตรา ๓๓/๑ วรรคสอง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๑๓๓/๑  กรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์ผู้ใดด าเนินกิจการของสหกรณ์
โดยผิดวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และการด าเนินกิจการนั้นเป็นภยันตรายต่อความสงบสุขของประชาชน 
หรือความมั่นคงของรัฐ กรรมการ หรือผู้จัดการ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน 
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

มาตรา ๑๓๓/๒  ผู้ใดฝ่าฝืนไม่จัดการรักษาทรัพย์สินของสหกรณ์ หรือไม่ส่งมอบ
ทรัพย์สิน สมุดบัญชี เอกสาร และสิ่งอ่ืนของสหกรณ์ให้แก่ผู้ช าระบัญชีตามมาตรา 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  ผู้ใดฝ่าฝืนไม่แก้ไขข้อบกพร่องหรือระงับการด าเนินการตามที่ 
นายทะเบียนสหกรณ์สั่งการตามมาตรา ๘๙/๓ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน 
สองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๓๓/๕  ในกรณีที่สหกรณ์กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  
กรรมการหรือผู้จัดการสหกรณ์ซึ่งเป็นผู้ลงมติให้สหกรณ์ด าเนินการหรืองดเว้นการด าเนินการ  
หรือเป็นผู้ด าเนินการ หรือรับผิดชอบในการด าเนินการนั้น ได้กระท าผิดหน้าที่ของตนด้วยประการใด ๆ  
โดยทุจริต ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี และปรับไม่เกินห้าแสนบาท” 

 
มาตรา ๒๖  ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ  

ซ่ึงด ารงต าแหนง่อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะมี 
การแต่งตัง้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ตองด าเนินการแต่งตั้งให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
มาตรา ๒๗  ในกรณีที่ข้อบังคับของสหกรณ์ใดไม่เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ที่ออกตามความในมาตรา ๓๓/๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ ให้สหกรณ์นั้นแก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าว  
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงใช้บังคับ 



๑๐ 
 

มาตรา ๒๘  ให้สหกรณ์แก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์ท่ีเกี่ยวกับสมาชิกสมทบให้เป็นไปตาม
มาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ให้สมาชิกสมทบของสหกรณ์ประเภทสหกรณ์บริการและประเภทสหกรณ์เครดิต 
ยูเนี่ยนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ก่อนการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 
เป็นสมาชิกสมทบต่อไปได้แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
มาตรา ๒๙  บรรดาค าอุทธรณ์ที่ได้ยื่นและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของ

คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คณะกรรมการดังกล่าว
มีอ านาจพิจารณาต่อไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ก่อนการแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะแล้วเสร็จ 
 

มาตรา ๓๐  บรรดากฎหรือค าสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒  
ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง 
กับพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีกฎหรือค าสั่ง
ที่ออกตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
มาตรา ๓๑  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการ 

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 
 
     
        นายกรัฐมนตรี 

 
 


