เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๔ ก

หนา้ ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
สหกรณ์ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญญั ติบ างประการเกี่ ย วกั บการจ ากัด สิ ท ธิ และเสรีภ าพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๔๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้
โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุ ผ ลและความจ าเป็ น ในการจ ากั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คลตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
เพื่อการพัฒนาและการสร้างเสถียรภาพให้แก่ระบบสหกรณ์ และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของสหกรณ์
และสมาชิก ให้เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะเกิดประโยชน์ต่อระบบสหกรณ์ของประเทศ ซึ่งการตรา
พระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒”

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๔ ก

หนา้ ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ตินี้ ใ ห้ใ ช้ บั ง คับ เมื่ อ พ้ นก าหนดหกสิ บ วันนั บแต่วัน ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคาว่า “สหกรณ์” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
““สหกรณ์” หมายความว่า คณะบุคคลซึ่งร่วมกันดาเนินกิจการเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
และสั ง คมของสมาชิ ก สหกรณ์ ผู้ มี สั ญ ชาติ ไ ทย โดยช่ ว ยตนเองและช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น และ
ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้”
มาตรา ๔ ให้ ย กเลิ ก ความในวรรคสามของมาตรา ๙ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส หกรณ์
พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ให้กรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติซึ่งเป็นกรรมการโดยตาแหน่ง
คัดเลือกผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารสหกรณ์ การเงิน การตลาด การเกษตร กฎหมาย หรือ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเสนอให้รัฐมนตรีแต่งตั้ง”
มาตรา ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคห้าของมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์
พ.ศ. ๒๕๔๒
“ให้มีการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าปีละสี่ครั้ง”
มาตรา ๖ ให้ ยกเลิกความในมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๔ ให้คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพั ฒนา
บุคลากรสหกรณ์ คณะอนุกรรมการการลงทุน และอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอื่นตามความจาเป็น
โดยคานึงถึงความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน เพื่อพิจารณาหรือกระทาการใด ๆ ตามที่คณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติมอบหมาย
การประชุมของคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งให้นาความในมาตรา ๑๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง และการดาเนินงานอืน่
ของคณะอนุกรรมการให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติประกาศกาหนด”
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความใน (๒) (๓) และ (๔) ของมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๔ ก

หนา้ ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

“(๒) กาหนดระบบบัญชี ตลอดจนสมุดและแบบรายงานต่าง ๆ ที่สหกรณ์ต้องยื่นต่อนายทะเบียน
สหกรณ์ รวมทั้งแบบพิมพ์อื่น ๆ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามมาตรา ๘๐ ผู้ตรวจการสหกรณ์ และผู้ชาระบัญชี
(๔) ออกคาสั่งให้มีการตรวจสอบหรือไต่สวนเกี่ยวกับการจัดตั้งการดาเนินงานหรือฐานะการเงิน
ของสหกรณ์ หรือให้จัดทาแผนปรับปรุงการดาเนินงานของสหกรณ์”
มาตรา ๘ ให้ ยกเลิกความในมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๗ นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอานาจออกคาสั่งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการ
ดาเนินการสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ สมาชิกของสหกรณ์ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับสหกรณ์มาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรือให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับการดาเนินงาน
หรือรายงานการประชุมของสหกรณ์ได้”
มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์
พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๑ ในกรณีที่คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ กรรมการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทาให้สหกรณ์เสียหาย ถ้าสหกรณ์ไม่ร้องทุกข์หรือฟ้องคดี ให้นายทะเบียน
สหกรณ์หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ร้องทุกข์หรือฟ้องคดีแทนสหกรณ์ได้ โดยส่งเรื่องให้พนักงานอัยการ
พิจารณารับว่าต่างให้สหกรณ์ และให้สหกรณ์เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการร้องทุกข์ ฟ้องคดีหรือ
การว่าต่างแก่นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ หรือพนักงานอัยการ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๒๒ ในกรณีที่คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์กระทาการหรืองดเว้นกระทาการใน
การปฏิบัติห น้ าที่ของตนอัน อาจทาให้ เสื่อ มเสี ยผลประโยชน์ของสหกรณ์หรื อสมาชิก หรือสหกรณ์
มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรือกิจการหรือฐานะการเงิน ตามรายงานการสอบบัญชีหรือ
ตามรายงานการตรวจสอบ ให้ น ายทะเบี ย นสหกรณ์ มี อ านาจออกค าสั่ ง เป็ น หนั ง สื อ ให้ ป ฏิ บั ติ ก าร
ดังต่อไปนี้
(๑) ให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่องตามวิธีการและระยะเวลาที่นายทะเบียน
สหกรณ์กาหนด

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๔ ก

หนา้ ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

(๒) ให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ระงับการปฏิบัติที่เป็นเหตุใ ห้เกิดข้อบกพร่องหรือ
อาจทาให้เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก
(๓) ให้ คณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์หยุด ปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมี
การแก้ไขข้อบกพร่องนั้นให้แล้วเสร็จ
(๔) ให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์พ้นจากตาแหน่งทั้งคณะ หรือให้กรรมการซึ่งเกี่ยวข้อง
กับการนั้นพ้นจากตาแหน่งกรรมการ”
มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๒๓/๑ ในกรณีที่นายทะเบียนสหกรณ์มีคาสั่งตามมาตรา ๒๒ (๓) ให้นายทะเบียน
สหกรณ์สั่งให้ผู้ตรวจการสหกรณ์หรือ พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายดาเนินการ
แทนคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จตามวิธีการและภายในระยะเวลา
ที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด และดาเนินกิจการแทนสหกรณ์นั้น โดยให้ถือว่าผู้ได้รับมอบหมายดังกล่าว
เป็นผู้แทนสหกรณ์ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอกจนกว่าจะแก้ไขข้อบกพร่องนั้นให้แล้วเสร็จโดยให้
ดาเนินการได้เท่าที่จาเป็น”
มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกวรรคสองของมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๑๓ 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

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๔ ก

หนา้ ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

ลักษณะของสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และขอบเขตแห่งการดาเนินกิจการ
ที่จะพึงดาเนินการได้ของสหกรณ์แต่ละประเภทตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง”
มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกวรรคสองและวรรคสามของมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์
พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๑๕ ให้ ยกเลิกความในมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๑ สหกรณ์ตามมาตรา ๓๓/๑ อาจรับสมาชิกสมทบได้
สมาชิกสมทบต้องเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งบรรลุนิติภาวะ เว้นแต่สหกรณ์ตามมาตรา ๓๓/๑ (๔) (๖)
หรือ (๗) ที่ตั้งอยู่ในสถานศึกษาอาจรับผู้ศึกษาในสถานศึกษานั้นซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะเป็นสมาชิกสมทบได้
สมาชิกสมทบต้องมีความสัมพันธ์กับสหกรณ์หรือสมาชิกสหกรณ์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียน
สหกรณ์ประกาศกาหนด
คุณสมบัติอื่น วิธีรับสมัคร และการขาดจากสมาชิกภาพ ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
สมทบ ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับโดยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์
ห้ามมิให้สหกรณ์ให้สิทธิแก่สมาชิกสมทบในการนับชื่อของสมาชิกสมทบเข้าเป็นองค์ประชุมใน
การประชุมใหญ่ การออกเสียงในเรื่องใด ๆ การเป็นกรรมการดาเนินการ หรือกู้ยืมเงินเกินกว่าเงินฝาก
และทุนเรือนหุ้นของตนเองจากสหกรณ์”
มาตรา ๑๖ ให้ ย กเลิ ก ความใน (๕) ของมาตรา ๔๖ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส หกรณ์
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“(๕) รับฝากเงิน ประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจาจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น หรือ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ผู้รับฝากเงิน
หรื อ นิ ติบุค คลซึ่งมีบุ คลากรหรือ ลูก จ้า งไม่ น้อยกว่า กึ่ง หนึ่งของนิติบุ คคลนั้นเป็นสมาชิกของสหกรณ์
ผู้รับฝากเงิน ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์”
มาตรา ๑๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๕๑/๑ มาตรา ๕๑/๒ และมาตรา ๕๑/๓
แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๔ ก

หนา้ ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

“มาตรา ๕๑/๑ ในการดาเนินกิจการของสหกรณ์ คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ กรรมการ
หรือผู้จัดการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบเขตแห่งการดาเนินกิจการ
ที่จะพึงดาเนินการได้ของสหกรณ์ ข้อบังคับของสหกรณ์ และมติที่ประชุมใหญ่ ทั้งนี้ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก
มาตรา ๕๑/๒ คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ กรรมการ หรือผู้จัดการต้องรับผิดร่วมกัน
ในความเสียหายต่อสหกรณ์ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
(๒) ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามคาสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์
(๓) ดาเนินกิจการนอกขอบวัตถุประสงค์หรือขอบเขตแห่งการดาเนินกิจการที่จะพึงดาเนินการได้
ของสหกรณ์
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ผู้ใดมีส่วนร่วมในการกระทาของคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ กรรมการ
หรือผู้จัดการ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ผู้นั้นต้องรับผิดร่วมกันกับ
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ กรรมการ หรือผู้จัดการ ในความเสียหายต่อสหกรณ์
มาตรา ๕๑/๓ คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ กรรมการ หรือผู้จัด การไม่ต้องรับผิด
ตามมาตรา ๕๑/๒ ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) พิสูจน์ได้ว่าตนมิได้ร่วมกระทาการอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์
(๒) ได้คัดค้านในที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์โดยปรากฏในรายงานการประชุม
หรือได้ทาคาคัดค้านเป็นหนังสือยื่นต่อประธานที่ประชุมภายในสามวันนับแต่สิ้นสุดการประชุม”
มาตรา ๑๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๕) (๖) และ (๗) ของมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒
“(๕) เคยถูกสั่งให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการตามมาตรา ๘๙/๓ วรรคสอง
(๖) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการในสหกรณ์ที่ถูกสั่งเลิกตามมาตรา ๘๙/๓ วรรคสอง
(๗) เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด”
มาตรา ๑๙ ให้ ย กเลิ กความในวรรคสองของมาตรา ๕๓ แห่ งพระราชบัญญัติสหกรณ์
พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๔ ก

หนา้ ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

“จานวน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วิธีการรับสมัคร และการขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการ ตลอดจนอานาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่นายทะเบียน
สหกรณ์กาหนด โดยอาจกาหนดให้แตกต่างกันตามขนาดและประเภทของสหกรณ์ก็ได้”
มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ และมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๖๖ ให้สหกรณ์จัดทางบการเงินประจาปีทุกรอบปีทางบัญชีของสหกรณ์
งบการเงินประจาปีต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
งบการเงินประจาปีนั้นต้องทาให้แล้วเสร็จและให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วนาเสนอเพื่ออนุมัติ
ในที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี
มาตรา ๖๗ ให้สหกรณ์จัดทารายงานประจาปีแสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์เสนอต่อ
ที่ประชุมใหญ่ในคราวที่เสนองบการเงินประจาปี และให้ส่งสาเนารายงานประจาปีและงบการเงินประจาปี
ไปยังนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุม
มาตรา ๖๘ ให้สหกรณ์เก็บรักษารายงานประจาปีแสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์และ
งบการเงินประจาปี พร้อมทั้งข้อบังคับและกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้ที่สานักงานของสหกรณ์ เพื่อให้
สมาชิกขอตรวจดูได้”
มาตรา ๒๑ ให้ยกเลิกความในส่วนที่ ๔ การสอบบัญชี มาตรา ๖๙ ของหมวด ๓ สหกรณ์
แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ส่วนที่ ๔
การสอบบัญชี
มาตรา ๖๙ ให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ ในการนี้ กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์อาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หรือบุคคลอื่นเป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ ตามขนาดของ
สหกรณ์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กาหนด
การสอบบัญชีนั้น ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีและตามระเบียบที่อธิบดีกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์กาหนด”

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๔ ก

หนา้ ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๒๒ ให้ ย กเลิ ก ความใน (๒) ของมาตรา ๗๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส หกรณ์
พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๒) สหกรณ์ไม่ส่งสาเนารายงานประจาปีและงบการเงินประจาปีต่อนายทะเบียนสหกรณ์
เป็นเวลาสามปีติดต่อกัน”
มาตรา ๒๓ ให้ยกเลิกมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๒๔ ให้ ยกเลิกความในวรรคหนึ่ งของมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์
พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๗๕ การชาระบัญชีสหกรณ์ที่เลิกเพราะเหตุอื่นนอกจากล้มละลาย ให้ที่ประชุมใหญ่
ตั้งผู้ชาระบัญชีโดยได้รบั ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ขึ้นทาการชาระบัญชีสหกรณ์ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่เลิกสหกรณ์หรือนับแต่วันที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคาสั่งให้ยกอุทธรณ์ แล้วแต่กรณี”
มาตรา ๒๕ ให้ ยกเลิกความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๘๐ ผู้ชาระบัญชีต้องทางบการเงินของสหกรณ์ ณ วันที่เลิกสหกรณ์โดยไม่ชักช้า
และให้นายทะเบียนสหกรณ์ตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบงบการเงินนั้น
เมื่อผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินแล้ว ให้ผู้ชาระบัญชีเสนองบการเงินต่อที่ประชุมใหญ่
เพื่ออนุมัติ แล้วเสนองบการเงินนั้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์
ในกรณีที่การประชุมใหญ่ไม่ครบองค์ประชุม ให้ผู้ชาระบัญชีเสนองบการเงินต่อนายทะเบียนสหกรณ์
เพื่ออนุมัติ”
มาตรา ๒๖ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น หมวด ๔/๑ การด าเนิ น งานและการก ากั บ ดู แ ล
สหกรณ์ ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน มาตรา ๘๙/๑ มาตรา ๘๙/๒ มาตรา ๘๙/๓ และ
มาตรา ๘๙/๔ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒
“หมวด ๔/๑
การดาเนินงานและการกากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
มาตรา ๘๙/๑ เว้ น แต่ จ ะได้ บั ญ ญั ติ ไ ว้ เ ป็ น การเฉพาะในหมวดนี้ ให้ ก ารด าเนิ น งานและ
การกากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นไปตามบทบัญญัติในหมวดอื่นด้วย

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๔ ก

หนา้ ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๘๙/๒ การดาเนินงานและการกากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ในเรื่องดังต่อไปนี้ ให้ เป็น ไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้
อาจกาหนดให้แตกต่างกันไปตามขนาดของสหกรณ์ก็ได้
(๑) การกาหนดขนาดของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
(๒) การกาหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอื่นของกรรมการดาเนินการสหกรณ์ และผู้จัดการ
(๓) การกาหนดอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
(๔) การให้กู้และการให้สินเชื่อ
(๕) การรับฝากเงิน การก่อหนี้ และการสร้างภาระผูกพัน ซึ่งรวมถึงการกู้ยืมเงินหรือการค้าประกัน
(๖) การดารงเงินกองทุน
(๗) การบริหารสินทรัพย์และการดารงสินทรัพย์สภาพคล่อง
(๘) การฝากเงินหรือการลงทุน
(๙) การกากับดูแลด้านธรรมาภิบาล
(๑๐) การจัดชั้นสินทรัพย์และการกันเงินสารอง
(๑๑) การจัดทาบัญชี การจัดทาและการเปิดเผยงบการเงิน การสอบบัญชี และการแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชี
(๑๒) การจัดเก็บและรายงานข้อมูล
(๑๓) เรื่องอื่น ๆ ที่จาเป็นต่อการดาเนินงานและการกากับดูแล
ในการออกกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ ง ให้ ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห ารื อ ร่ ว มกั บ
กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย
มาตรา ๘๙/๓ ในกรณี ที่ น ายทะเบี ย นสหกรณ์ เ ห็ น ว่ า คณะกรรมการด าเนิ น การสหกรณ์
กรรมการ หรื อ ผู้ จั ด การของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ห รื อ สหกรณ์ เ ครดิ ต ยู เ นี่ ย นใดฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ
ตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๘๙/๒ ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอานาจสั่งให้แก้ไขข้อบกพร่อง
หรือระงับการดาเนินการนั้นได้
ในกรณีที่นายทะเบียนสหกรณ์เห็นว่าการกระทาตามวรรคหนึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรงต่อสหกรณ์หรือสมาชิก ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอานาจสั่งให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๔ ก
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กรรมการ หรือผู้จัดการนั้น พ้นจากตาแหน่ง หรือสั่งให้เลิกสหกรณ์ดังกล่าวได้ แล้วแต่กรณี และ
ให้นาความในมาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ และมาตรา ๗๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๘๙/๔ เพื่อประโยชน์ในการกากั บดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการที่ปรึกษาการกากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน” ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือรองปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ซึ่งได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย และผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ เป็นกรรมการ
ให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์แต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นเลขานุการและ
ผู้ชว่ ยเลขานุการ
ให้ ค ณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาการก ากั บ ดู แ ลสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ แ ละสหกรณ์ เ ครดิ ต ยู เ นี่ ย น
มีอานาจหน้าที่ให้คาปรึกษาแนะนา เสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา และเสนอให้ปรับปรุงระเบียบ
หรือคาสั่ง เกี่ยวกับการกากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแก่นายทะเบียนสหกรณ์
ให้นาความในมาตรา ๑๓ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการที่ปรึกษาการกากับดูแล
สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโดยอนุโลม”
มาตรา ๒๗ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๑๐๑ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์
พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ชุมนุมสหกรณ์ใดจะมีฐานะเป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศ จะต้องตั้งขึ้น
โดยมีวัต ถุประสงค์เพื่ออานวยประโยชน์ แก่บรรดาสหกรณ์ในภูมิภาคหรือทั่วประเทศที่เป็นสหกรณ์
ประเภทเดียวกันหรือต่างประเภทกัน เพื่อประกอบธุรกิจของสหกรณ์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกาหนด”
มาตรา ๒๘ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๑๐๕ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์
พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ให้นาความในหมวด ๓ หมวด ๔ หมวด ๔/๑ หมวด ๕ และหมวด ๖ มาใช้บังคับ
กับชุมนุมสหกรณ์โดยอนุโลม”

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๔ ก
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มาตรา ๒๙ ให้เพิ่มความต่อไปนีเ้ ป็นมาตรา ๑๐๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๑๐๕/๑ เพื่อส่งเสริมระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ ให้ชุมนุม
สหกรณ์ระดับประเทศมีอานาจร่วมกับสหกรณ์สมาชิกของตนจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ของสมาชิก
สหกรณ์และครอบครัวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด”
มาตรา ๓๐ ให้ยกเลิกความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา ๑๒๑ แห่งพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ให้สหกรณ์จังหวัดเป็นนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจาจังหวัดที่กลุ่มเกษตรกรตั้งอยู่ และ
มีอานาจหน้าที่ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
สาหรับกรุงเทพมหานครให้ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑
และผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๒ เป็นนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกร
กรุงเทพมหานคร”
มาตรา ๓๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๙/๑ การพิจารณาอุทธรณ์ มาตรา ๑๒๘/๑
มาตรา ๑๒๘/๒ มาตรา ๑๒๘/๓ มาตรา ๑๒๘/๔ และมาตรา ๑๒๘/๕ แห่งพระราชบัญญัตสิ หกรณ์
พ.ศ. ๒๕๔๒
“หมวด ๙/๑
การพิจารณาอุทธรณ์
มาตรา ๑๒๘/๑ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ประกอบด้วย
รองปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ ง ปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ม อบหมาย
เป็น ประธานกรรมการ ผู้แ ทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทน
ส านั ก งานปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรรมการผู้ ท รงคุณ วุฒิคนหนึ่งในคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติซึ่งคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติมอบหมาย เป็นกรรมการ
ให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์แต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นเลขานุการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๑๒๘/๒ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คาสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ที่
อุทธรณ์ตามมาตรา ๑๒๘/๔

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๔ ก
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(๒) มีห นั งสือเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคาหรือสั่งให้บุคคลดังกล่าวส่งเอกสารหรือ
หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
(๓) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มอบหมาย
มาตรา ๑๒๘/๓ ให้ น าความในมาตรา ๑๓ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์โดยอนุโลม
มาตรา ๑๒๘/๔ คาสั่งตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๒ (๓) และ (๔) มาตรา ๗๑ และ
มาตรา ๘๙/๓ วรรคสอง รวมถึงคาสั่งเลิกกลุ่มเกษตรกรตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๑๑๙
วรรคสอง ให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาสั่ง
คาสั่งไม่รับจดทะเบียนตามมาตรา ๓๘ และคาสั่งตามมาตรา ๔๔ ให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาสั่ง
การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งและวรรคสองไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามคาสั่ง เว้นแต่คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์จะเห็นสมควรให้มีการทุเลาการบังคับตามคาสั่งนั้นไว้ชั่วคราว
มาตรา ๑๒๘/๕ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอุ ทธรณ์และวิธีพิจารณาอุทธรณ์ของ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์กาหนด
ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคาวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์
แล้วแจ้งคาวินิจฉัยอุทธรณ์พร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนังสือไปยังผู้อุทธรณ์โดยไม่ชักช้า
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด”
มาตรา ๓๒ ให้ยกเลิกความในหมวด ๑๐ บทกาหนดโทษ มาตรา ๑๒๙ มาตรา ๑๓๐
มาตรา ๑๓๑ มาตรา ๑๓๒ และมาตรา ๑๓๓ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“หมวด ๑๐
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๑๒๙ ผู้ ใ ดใช้ ค าว่ า “สหกรณ์ ” หรื อ “กลุ่ ม เกษตรกร” ประกอบกั บ ชื่ อ หรื อ
ส่วนหนึ่งของชื่อในทางธุรกิจ โดยมิได้เป็นสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรที่ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และปรับอีกวันละ
ไม่เกินห้าพันบาทจนกว่าจะได้เลิกใช้
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มาตรา ๑๓๐ ผู้ใดไม่มาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือไม่ส่งเอกสารเกี่ยวกับการดาเนินงานหรือรายงาน
การประชุมของสหกรณ์หรือชุมนุมสหกรณ์ตามคาสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายซึ่งสั่งการ
ตามมาตรา ๑๗ หรือไม่มาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือไม่ส่งเอกสารเกี่ยวกับการดาเนินงานหรือรายงานการประชุม
ของกลุ่มเกษตรกรตามคาสั่งของนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียน
กลุ่มเกษตรกรมอบหมายตามมาตรา ๑๒๘ แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึง่ เดือน หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๓๑ ผู้ ใ ดขั ด ขวางหรื อไม่ใ ห้ คาชี้ แจงแก่นายทะเบีย นสหกรณ์ รองนายทะเบียน
สหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
ตามมาตรา ๑๘ หรือขัดขวางหรือไม่ให้คาชี้แจงแก่นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ซึ่งนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรมอบหมายตามมาตรา ๑๒๔ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๓๒ ผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติต ามที่นายทะเบี ยนสหกรณ์สั่งการตามมาตรา ๒๒
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๓๓ กรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์ผู้ใดดาเนินกิจการของสหกรณ์นอกขอบเขต
แห่งการดาเนินกิจการของสหกรณ์ที่จะพึงดาเนินการได้ตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๓๓/๑
วรรคสอง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๓๓/๑ กรรมการหรือผู้จัด การของสหกรณ์ผู้ใดดาเนินกิจการของสหกรณ์โดยผิ ด
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์และการดาเนินกิจการนั้นเป็นภยันตรายต่อความสงบสุขของประชาชนหรือ
ความมั่นคงของรัฐ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๓๓/๒ ผู้ใดฝ่าฝืน ไม่จัด การรักษาทรัพย์สินของสหกรณ์ หรือไม่ส่งมอบทรัพย์สิน
สมุดบัญชี เอกสาร และสิ่งอื่นของสหกรณ์ให้แก่ผู้ชาระบัญชีตามมาตรา ๗๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท
มาตรา ๑๓๓/๓ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๘๙/๒
(๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๑๐) (๑๑) (๑๒) หรือ (๑๓) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๔ ก

หนา้ ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๑๓๓/๔ ผู้ ใดฝ่ าฝื นไม่ แก้ ไขข้ อบกพร่ องหรื อระงั บการด าเนินการตามที่ นายทะเบียน
สหกรณ์สั่งการตามมาตรา ๘๙/๓ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือ
ทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๓๓/๕ ในกรณี ที่ ส หกรณ์ ก ระท าความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ กรรมการหรื อ
ผู้จัดการของสหกรณ์ซึ่งเป็นผู้ลงมติให้สหกรณ์ดาเนินการหรืองดเว้นการดาเนินการ หรือเป็นผู้ดาเนินการ
หรื อ รั บ ผิ ด ชอบในการด าเนิ น การนั้ น ได้ ก ระท าผิ ด หน้ า ที่ ข องตนด้ ว ยประการใด ๆ โดยทุ จ ริ ต
ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี และปรับไม่เกินห้าแสนบาท”
มาตรา ๓๓ ให้ ก รรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นคณะกรรมการพั ฒ นาการสหกรณ์ แ ห่ ง ชาติ
ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ทั้งนี้ ต้องดาเนินการแต่งตั้งให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๓๔ ในกรณี ที่ ข้ อ บั ง คั บ ของสหกรณ์ ใ ดไม่เ ป็ นไปตามที่ กาหนดในกฎกระทรวงที่
ออกตามความในมาตรา ๓๓/๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตนิ ี้ ให้สหกรณ์นั้นแก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าวภายใน
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงใช้บังคับ
มาตรา ๓๕ ให้ ส หกรณ์ แ ก้ ไ ขข้ อ บั ง คั บ ของสหกรณ์ ที่ เ กี่ ย วกั บ สมาชิ ก สมทบให้ เ ป็ น ไป
ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่ มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๓๖ สหกรณ์ที่มีสมาชิกซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ ให้สหกรณ์ดาเนินการ ปรับปรุง แก้ไข ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่งหากสมาชิกผู้ใดมีนิติกรรมกับสหกรณ์ แต่ได้พ้นจากสมาชิก
โดยฝ่ า ยหนึ่ ง ฝ่ า ยใดมิ ไ ด้ บ อกเลิ ก นิ ติ ก รรมนั้ น ให้ นิ ติ ก รรมนั้ น ยั ง คงมี อ ยู่ ต่ อ ไปจนกว่ า จะสิ้ น สุ ด ไป
ตามเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาที่ตกลงกัน แต่จะทาการใดก่อผลผูกพันขึ้นใหม่มิได้
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๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๓๗ บรรดาคาอุทธรณ์ที่ได้ยื่นและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ
พัฒ นาการสหกรณ์แห่งชาติก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คณะกรรมการดังกล่าวมีอานาจ
พิจารณาต่อไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
จนกว่าจะแล้วเสร็จ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๓๘ บรรดากฎหรื อ ค าสั่ ง ที่ อ อกตามพระราชบั ญ ญั ติ ส หกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒
ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีกฎหรือคาสั่ง
ที่ออกตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๓๙ ในการดาเนิ น การออกกฎกระทรวงและระเบีย บ เพื่ อ ปฏิ บัติการให้เป็น ไป
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ หากไม่สามารถดาเนินการได้ ให้รัฐมนตรีรายงาน
เหตุผลที่ไม่อาจดาเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
มาตรา ๔๐ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๔ ก

หนา้ ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒
ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ทาให้มีบทบัญญัติบางประการไม่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาและคุ้มครองระบบสหกรณ์
สมควรปรับปรุงบทบัญญัติของพระราชบัญญัติดังกล่าวเพื่อการพัฒนา คุ้มครอง และสร้างเสถียรภาพแก่
ระบบสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเพิ่มการกาหนดคุณสมบัติของสมาชิกสหกรณ์ การกาหนดคุณสมบัติ
ของกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพัฒ นาการสหกรณ์แห่ งชาติ แก้ไขเพิ่มเติมอานาจหน้าที่ของ
นายทะเบียนสหกรณ์เพื่อให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น กาหนดประเภท ลักษณะของสหกรณ์ วัตถุประสงค์
และขอบเขตแห่ ง การด าเนิ น กิจ การของสหกรณ์ ปรับปรุงบทบัญญัติ เ กี่ยวกับสมาชิก สมทบของสหกรณ์
กาหนดหน้าที่และความรับผิดของคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ กรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์เกี่ยวกับการดาเนินกิจการของสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบกิจการ บทบัญญัติ
เกี่ ย วกั บ งบการเงิ น และบทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ การสอบบั ญ ชี เพิ่ ม บทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ การด าเนิ น งานและ
การกากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่ดาเนินกิจการในทานองเดียวกันกับสถาบันการเงินไว้
เป็นการเฉพาะ และกาหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เพื่อให้การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ส ะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงกาหนดให้สหกรณ์จังหวัดเป็นนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจาจังหวัดเพื่อ ประสิทธิภาพ
ในการก ากั บ ดู แ ลกลุ่ ม เกษตรกร และปรั บ ปรุ ง บทก าหนดโทษและอั ต ราโทษให้ มี ค วามเหมาะสมยิ่ ง ขึ้ น
จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

