


 
พระราชบัญญัติ 
สหกรณ ์ (ฉบับที่  ๓) 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๑๗  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๔๒  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระท าได้

โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้    

เพ่ือการพัฒนาและการสร้างเสถียรภาพให้แก่ระบบสหกรณ์  และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของสหกรณ์

และสมาชิก  ให้เป็นไปโดยมีประสิทธภิาพยิ่งขึ้น  อันจะเกิดประโยชน์ต่อระบบสหกรณ์ของประเทศ  ซึ่งการตรา

พระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติสหกรณ์  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มีนาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามค าว่า  “สหกรณ์”  ในมาตรา  ๔  แห่งพระราชบัญญัติ

สหกรณ์  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

““สหกรณ์”  หมายความว่า  คณะบุคคลซึ่งร่วมกันด าเนินกิจการเพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

และสังคมของสมาชิกสหกรณ์ผู้มีสัญชาติไทย  โดยช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  และ 

ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้” 

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา  ๙  แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์   

พ.ศ.  ๒๕๔๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง  ให้กรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติซึ่งเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง

คัดเลือกผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารสหกรณ์  การเงิน  การตลาด  การเกษตร  กฎหมาย  หรือ

ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  เพื่อเสนอให้รัฐมนตรีแต่งตั้ง” 

มาตรา ๕ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคห้าของมาตรา  ๑๓  แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์  

พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

“ให้มีการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าปีละสี่ครั้ง” 

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๔  แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.  ๒๕๔๒  

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๔ ให้คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนา

บุคลากรสหกรณ์  คณะอนุกรรมการการลงทุน  และอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอื่นตามความจ าเป็น  

โดยค านึงถึงความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน  เพ่ือพิจารณาหรือกระท าการใด ๆ  ตามที่คณะกรรมการ

พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติมอบหมาย 

การประชุมของคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งให้น าความในมาตรา  ๑๓  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

คุณสมบัติและลักษณะตอ้งห้าม  วาระการด ารงต าแหน่ง  การพ้นจากต าแหนง่  และการด าเนินงานอืน่

ของคณะอนุกรรมการให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติประกาศก าหนด” 

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความใน  (๒)  (๓)  และ  (๔)  ของมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติ

สหกรณ์  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มีนาคม   ๒๕๖๒



“(๒) ก าหนดระบบบัญชี  ตลอดจนสมุดและแบบรายงานต่าง  ๆ  ที่สหกรณ์ต้องยื่นต่อนายทะเบียน

สหกรณ์  รวมทั้งแบบพิมพ์อื่น ๆ  ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามมาตรา  ๘๐  ผู้ตรวจการสหกรณ์  และผู้ช าระบัญชี 

(๔) ออกค าสั่งให้มีการตรวจสอบหรือไต่สวนเกี่ยวกับการจัดตั้งการด าเนินงานหรือฐานะการเงิน

ของสหกรณ์  หรือให้จัดท าแผนปรับปรุงการด าเนินงานของสหกรณ์” 

มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.  ๒๕๔๒  

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๗ นายทะเบียนสหกรณ์  รองนายทะเบียนสหกรณ์  ผู้ตรวจการสหกรณ์  ผู้สอบบัญชี

หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย  มีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการ

ด าเนินการสหกรณ์  ผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้จัดการ  เจ้าหน้าที่  สมาชิกของสหกรณ์  หรือบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง

กับสหกรณ์มาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์  หรือให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับการด าเนินงาน  

หรือรายงานการประชุมของสหกรณ์ได้” 

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๑  และมาตรา  ๒๒  แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์  

พ.ศ.  ๒๕๔๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๑ ในกรณีที่คณะกรรมการด าเนนิการสหกรณ์  กรรมการ  ผู้จัดการ  เจ้าหน้าที่ของ

สหกรณ์  หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง  ท าให้สหกรณ์เสียหาย  ถ้าสหกรณ์ไม่ร้องทุกข์หรือฟ้องคดี  ให้นายทะเบียน

สหกรณ์หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ร้องทุกข์หรือฟ้องคดีแทนสหกรณ์ได้  โดยส่งเรื่องให้พนักงานอัยการ

พิจารณารับว่าต่างให้สหกรณ์  และให้สหกรณ์เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการร้องทุกข์   ฟ้องคดีหรือ

การว่าต่างแก่นายทะเบียนสหกรณ์  รองนายทะเบียนสหกรณ์  หรือพนักงานอัยการ  แล้วแต่กรณี   

มาตรา ๒๒ ในกรณีที่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์กระท าการหรืองดเว้นกระท าการใน

การปฏิบัติหน้าที่ของตนอันอาจท าให้เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก   หรือสหกรณ์ 

มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  หรือกิจการหรือฐานะการเงิน  ตามรายงานการสอบบัญชีหรือ

ตามรายงานการตรวจสอบ  ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้ปฏิบัติการ  

ดังต่อไปนี้   

(๑) ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่องตามวิธีการและระยะเวลาที่นายทะเบยีน

สหกรณ์ก าหนด 

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มีนาคม   ๒๕๖๒



(๒) ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ระงับการปฏิบัติที่เป็นเหตุให้เกิดข้อบกพร่องหรือ 

อาจท าให้เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก 

(๓) ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์หยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว  จนกว่าจะมี 

การแก้ไขข้อบกพร่องนั้นให้แล้วเสร็จ 

(๔) ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์พ้นจากต าแหน่งทั้งคณะ  หรือให้กรรมการซึ่งเกี่ยวข้อง

กับการนั้นพ้นจากต าแหน่งกรรมการ”   

มาตรา ๑๐ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๒๓/๑  แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.  ๒๕๔๒   

“มาตรา ๒๓/๑ ในกรณีที่นายทะเบียนสหกรณ์มีค าสั่งตามมาตรา  ๒๒  (๓)  ให้นายทะเบียน

สหกรณ์สั่งให้ผู้ตรวจการสหกรณ์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายด าเนินการ

แทนคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จตามวิธีการและภายในระยะเวลา

ที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด  และด าเนินกิจการแทนสหกรณ์นั้น  โดยให้ถือว่าผู้ได้รับมอบหมายดังกล่าว

เป็นผู้แทนสหกรณ์ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอกจนกว่าจะแก้ไขข้อบกพร่องนั้นให้แล้วเสร็จโดยให้

ด าเนินการได้เท่าที่จ าเป็น” 

มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกมาตรา  ๒๖  แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกวรรคสองของมาตรา  ๓๓  แห่งพระราชบญัญัตสิหกรณ์  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

มาตรา ๑๓ 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) สหกรณ์อื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

้หนา   ๓๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มีนาคม   ๒๕๖๒



ลักษณะของสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียน  วัตถุประสงค์  และขอบเขตแห่งการด าเนินกิจการ 

ที่จะพึงด าเนินการได้ของสหกรณ์แต่ละประเภทตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง” 

มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกวรรคสองและวรรคสามของมาตรา  ๓๘  แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์  

พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๑  แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.  ๒๕๔๒  

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๑ สหกรณ์ตามมาตรา  ๓๓/๑  อาจรับสมาชิกสมทบได้ 

สมาชิกสมทบต้องเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งบรรลุนิติภาวะ  เว้นแต่สหกรณ์ตามมาตรา  ๓๓/๑  (๔)  (๖)  

หรือ  (๗)  ที่ตั้งอยู่ในสถานศึกษาอาจรับผู้ศึกษาในสถานศึกษานั้นซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะเป็นสมาชิกสมทบได้   

สมาชิกสมทบต้องมีความสัมพันธ์กับสหกรณ์หรือสมาชิกสหกรณ์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียน

สหกรณ์ประกาศก าหนด 

คุณสมบัติอื่น  วิธีรับสมัคร  และการขาดจากสมาชิกภาพ  ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

สมทบ  ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับโดยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ 

ห้ามมิให้สหกรณ์ให้สิทธิแก่สมาชิกสมทบในการนับชื่อของสมาชิกสมทบเข้าเป็นองค์ประชุมใน

การประชุมใหญ่  การออกเสียงในเรื่องใด  ๆ  การเป็นกรรมการด าเนินการ  หรือกู้ยืมเงินเกินกว่าเงินฝาก

และทุนเรือนหุ้นของตนเองจากสหกรณ์” 

มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความใน  (๕)  ของมาตรา  ๔๖  แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์   

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

ต่อไปนี้แทน 

“(๕) รับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจ าจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น   หรือ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ผู้รับฝากเงิน  

หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคลากรหรือลูกจ้างไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้นเป็นสมาชิกของสหกรณ์ 

ผู้รับฝากเงิน  ทั้งนี้  ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์” 

มาตรา ๑๗ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๕๑/๑  มาตรา  ๕๑/๒  และมาตรา  ๕๑/๓  

แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

้หนา   ๓๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มีนาคม   ๒๕๖๒



“มาตรา ๕๑/๑ ในการด าเนินกิจการของสหกรณ์  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  กรรมการ  

หรือผู้จัดการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย  วัตถุประสงค์  ขอบเขตแห่งการด าเนินกิจการ 

ที่จะพึงด าเนินการไดข้องสหกรณ์  ข้อบังคับของสหกรณ์  และมติที่ประชุมใหญ่  ทั้งนี้  ด้วยความซื่อสัตย์สุจรติ

และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก 

มาตรา ๕๑/๒ คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  กรรมการ  หรือผู้จัดการต้องรับผิดร่วมกัน

ในความเสียหายต่อสหกรณ์ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 

(๒) ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์ 

(๓) ด าเนินกิจการนอกขอบวัตถุประสงค์หรือขอบเขตแห่งการด าเนินกิจการที่จะพึงด าเนินการได้

ของสหกรณ์ 

เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ผู้ใดมีส่วนร่วมในการกระท าของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  กรรมการ  

หรือผู้จัดการ  อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์  เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ผู้นั้นต้องรับผิดร่วมกันกับ

คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  กรรมการ  หรือผู้จัดการ  ในความเสียหายต่อสหกรณ์ 

มาตรา ๕๑/๓ คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  กรรมการ  หรือผู้จัดการไม่ต้องรับผิด 

ตามมาตรา  ๕๑/๒  ในกรณีดังต่อไปนี้   

(๑) พิสูจน์ได้ว่าตนมิได้ร่วมกระท าการอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์ 

(๒) ได้คัดค้านในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์โดยปรากฏในรายงานการประชุม  

หรือได้ท าค าคัดค้านเป็นหนังสือยื่นต่อประธานที่ประชุมภายในสามวันนับแต่สิ้นสุดการประชุม” 

มาตรา ๑๘ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น  (๕)  (๖)  และ  (๗)  ของมาตรา  ๕๒  แห่งพระราชบัญญัติ

สหกรณ์  พ.ศ.  ๒๕๔๒   

“(๕) เคยถูกสั่งให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการตามมาตรา  ๘๙/๓  วรรคสอง 

(๖) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการในสหกรณ์ที่ถูกสั่งเลิกตามมาตรา  ๘๙/๓  วรรคสอง 

(๗) เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด” 

มาตรา ๑๙ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๕๓  แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์   

พ.ศ.  ๒๕๔๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   

้หนา   ๓๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มีนาคม   ๒๕๖๒



“จ านวน  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  วิธีการรับสมัคร  และการขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบ

กิจการ  ตลอดจนอ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามระเบียบที่นายทะเบียน

สหกรณ์ก าหนด  โดยอาจก าหนดให้แตกต่างกันตามขนาดและประเภทของสหกรณ์ก็ได้” 

มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๖๖  มาตรา  ๖๗  และมาตรา  ๖๘  แห่งพระราชบัญญตัิ

สหกรณ์  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๖๖ ให้สหกรณ์จัดท างบการเงินประจ าปีทุกรอบปีทางบัญชีของสหกรณ์ 

งบการเงินประจ าปีต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด   

งบการเงินประจ าปีนั้นต้องท าให้แล้วเสร็จและให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วน าเสนอเพ่ืออนุมัติ  

ในที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี 

มาตรา ๖๗ ให้สหกรณ์จัดท ารายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์เสนอต่อ  

ที่ประชุมใหญ่ในคราวที่เสนองบการเงินประจ าปี  และให้ส่งส าเนารายงานประจ าปีและงบการเงินประจ าปี 

ไปยังนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุม   

มาตรา ๖๘ ให้สหกรณ์เก็บรักษารายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์และ

งบการเงินประจ าปี  พร้อมทั้งข้อบังคับและกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้ที่ส านักงานของสหกรณ์   เพ่ือให้

สมาชิกขอตรวจดูได้” 

มาตรา ๒๑ ให้ยกเลิกความในส่วนที่  ๔  การสอบบัญชี  มาตรา  ๖๙  ของหมวด  ๓  สหกรณ์  

แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ส่วนที่  ๔ 
การสอบบัญช ี

 
 

มาตรา ๖๙ ให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์  ในการนี้  กรมตรวจบัญชี

สหกรณ์อาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  หรือบุคคลอื่นเป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์  ตามขนาดของ

สหกรณ์ก็ได้  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด 

การสอบบัญชีนั้น  ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีและตามระเบียบที่อธิบดีกรมตรวจบัญชี

สหกรณ์ก าหนด” 

้หนา   ๓๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มีนาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๒๒ ให้ยกเลิกความใน  (๒)  ของมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์   
พ.ศ.  ๒๕๔๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๒) สหกรณ์ไม่ส่งส าเนารายงานประจ าปีและงบการเงินประจ าปีต่อนายทะเบียนสหกรณ์ 
เป็นเวลาสามปีติดต่อกัน” 

มาตรา ๒๓ ให้ยกเลิกมาตรา  ๗๒  แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
มาตรา ๒๔ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๗๕  แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์   

พ.ศ.  ๒๕๔๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๗๕ การช าระบัญชีสหกรณ์ที่เลิกเพราะเหตุอื่นนอกจากล้มละลาย  ให้ที่ประชุมใหญ ่

ตั้งผู้ช าระบัญชีโดยได้รบัความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ขึ้นท าการช าระบัญชีสหกรณ์ภายในสามสบิวนั
นับแต่วันที่เลิกสหกรณ์หรือนับแต่วันที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีค าสั่งให้ยกอุทธรณ์  แล้วแต่กรณี” 

มาตรา ๒๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๘๐  แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๘๐ ผู้ช าระบัญชีต้องท างบการเงินของสหกรณ์  ณ  วันที่เลิกสหกรณ์โดยไม่ชักช้า  
และให้นายทะเบียนสหกรณ์ตั้งผู้สอบบัญชีเพ่ือตรวจสอบงบการเงินนั้น 

เมื่อผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินแล้ว  ให้ผู้ช าระบัญชีเสนองบการเงินต่อที่ประชุมใหญ่
เพื่ออนุมัติ  แล้วเสนองบการเงินนั้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์ 

ในกรณีที่การประชุมใหญ่ไมค่รบองค์ประชุม  ให้ผู้ช าระบัญชีเสนองบการเงนิตอ่นายทะเบยีนสหกรณ์
เพื่ออนุมัติ” 

มาตรา ๒๖ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นหมวด  ๔/๑  การด าเนินงานและการก ากับดูแล 
สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  มาตรา  ๘๙/๑  มาตรา  ๘๙/๒  มาตรา  ๘๙/๓  และ 
มาตรา  ๘๙/๔  แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

“หมวด  ๔/๑ 
การด าเนนิงานและการก ากบัดแูลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดติยูเนี่ยน 

 
 

มาตรา ๘๙/๑ เว้นแต่จะได้บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะในหมวดนี้   ให้การด าเนินงานและ 

การก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นไปตามบทบัญญัติในหมวดอื่นด้วย   

้หนา   ๓๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มีนาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๘๙/๒ การด าเนินงานและการก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

ในเรื่องดังต่อไปนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง  ทั้งนี้   

อาจก าหนดให้แตกต่างกันไปตามขนาดของสหกรณ์ก็ได้ 

(๑) การก าหนดขนาดของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน   

(๒) การก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอื่นของกรรมการด าเนินการสหกรณ์  และผู้จัดการ   

(๓) การก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์   

(๔) การให้กู้และการให้สินเชื่อ   

(๕) การรับฝากเงิน  การก่อหนี้  และการสร้างภาระผูกพัน  ซึ่งรวมถึงการกู้ยืมเงินหรือการค้ าประกัน 

(๖) การด ารงเงินกองทุน   

(๗) การบริหารสินทรัพย์และการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง 

(๘) การฝากเงินหรือการลงทุน 

(๙) การก ากับดูแลด้านธรรมาภิบาล   

(๑๐) การจัดชั้นสินทรัพย์และการกันเงินส ารอง 

(๑๑) การจัดท าบัญชี  การจัดท าและการเปิดเผยงบการเงิน  การสอบบัญชี  และการแต่งตั้ง

ผู้สอบบัญชี 

(๑๒) การจัดเก็บและรายงานข้อมูล   

(๑๓) เรื่องอื่น  ๆ  ที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานและการก ากับดูแล 

ในการออกกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง   ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือร่วมกับ

กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย   

มาตรา ๘๙/๓ ในกรณีที่นายทะเบียนสหกรณ์เห็นว่าคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์   

กรรมการ  หรือผู้จัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์หรือสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ 

ตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา  ๘๙/๒  ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอ านาจสั่งให้แก้ไขข้อบกพร่อง

หรือระงับการด าเนินการนั้นได้   

ในกรณีที่นายทะเบียนสหกรณ์เห็นว่าการกระท าตามวรรคหนึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหาย  

อย่างร้ายแรงต่อสหกรณ์หรือสมาชิก  ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอ านาจสั่งให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  

้หนา   ๓๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มีนาคม   ๒๕๖๒



กรรมการ  หรือผู้จัดการนั้น  พ้นจากต าแหน่ง  หรือสั่งให้เลิกสหกรณ์ดังกล่าวได้  แล้วแต่กรณี  และ 

ให้น าความในมาตรา  ๒๔  มาตรา  ๒๕  และมาตรา  ๗๓  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   

มาตรา ๘๙/๔ เพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  

ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกว่า  “คณะกรรมการที่ปรึกษาการก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน”  ประกอบด้วย  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือรองปลัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ซึ่งได้รับมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ  ผู้แทนกระทรวงการคลัง  ผู้แทนกรมตรวจบัญชี

สหกรณ์  ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย  และผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลักทรัพย์  เป็นกรรมการ 

ให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์แต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นเลขานุการและ

ผู้ชว่ยเลขานุการ   

ให้คณะกรรมการที่ปรึกษาการก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 

มีอ านาจหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน า  เสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา  และเสนอให้ปรับปรุงระเบียบ

หรือค าสั่ง  เกี่ยวกับการก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแก่นายทะเบียนสหกรณ์ 

ให้น าความในมาตรา  ๑๓  มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการที่ปรกึษาการก ากับดแูล

สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโดยอนุโลม” 

มาตรา ๒๗ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๑๐๑  แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์  

พ.ศ.  ๒๕๔๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ชุมนุมสหกรณ์ใดจะมีฐานะเป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศ  จะต้องตั้งขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ืออ านวยประโยชน์แก่บรรดาสหกรณ์ในภูมิภาคหรือทั่วประเทศที่เป็นสหกรณ์

ประเภทเดียวกันหรือต่างประเภทกัน  เพื่อประกอบธุรกิจของสหกรณ์  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข

ท่ีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก าหนด” 

มาตรา ๒๘ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา  ๑๐๕  แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์  

พ.ศ.  ๒๕๔๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ให้น าความในหมวด  ๓  หมวด  ๔  หมวด  ๔/๑  หมวด  ๕  และหมวด  ๖  มาใช้บังคับ 

กับชุมนุมสหกรณ์โดยอนุโลม” 

้หนา   ๓๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มีนาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๒๙ ให้เพ่ิมความตอ่ไปนีเ้ป็นมาตรา  ๑๐๕/๑  แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
“มาตรา ๑๐๕/๑ เพ่ือส่งเสริมระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์  ให้ชุมนุม

สหกรณ์ระดับประเทศมีอ านาจร่วมกับสหกรณ์สมาชิกของตนจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ของสมาชิก
สหกรณ์และครอบครัวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด” 

มาตรา ๓๐ ให้ยกเลิกความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา  ๑๒๑  แห่งพระราชบัญญัติ
สหกรณ์  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ให้สหกรณ์จังหวัดเป็นนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ าจังหวัดที่กลุ่มเกษตรกรตั้งอยู่   และ 
มีอ านาจหน้าที่ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

ส าหรับกรุงเทพมหานครให้ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร  พ้ืนที่  ๑  
และผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร  พ้ืนที่  ๒  เป็นนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกร
กรุงเทพมหานคร” 

มาตรา ๓๑ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นหมวด  ๙/๑  การพิจารณาอุทธรณ์  มาตรา  ๑๒๘/๑  
มาตรา  ๑๒๘/๒  มาตรา  ๑๒๘/๓  มาตรา  ๑๒๘/๔  และมาตรา  ๑๒๘/๕  แห่งพระราชบัญญัตสิหกรณ์  
พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

“หมวด  ๙/๑ 
การพิจารณาอุทธรณ ์

 
 

มาตรา ๑๒๘/๑ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ประกอบด้วย   

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมาย   

เป็นประธานกรรมการ  ผู้แทนกระทรวงการคลัง  ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ผู้แทน

ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งในคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติซึ่งคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติมอบหมาย  เป็นกรรมการ   

ให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์แต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นเลขานุการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๑๒๘/๒ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอ านาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ที่

อุทธรณ์ตามมาตรา  ๑๒๘/๔ 

้หนา   ๓๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มีนาคม   ๒๕๖๒



(๒) มีหนังสือเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค าหรือสั่งให้บุคคลดังกล่าวส่งเอกสารหรือ
หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ 

(๓) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มอบหมาย   
มาตรา ๑๒๘/๓ ให้น าความในมาตรา  ๑๓  มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการ

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

มาตรา  ๘๙/๓  วรรคสอง  รวมถึงค าสั่งเลิกกลุ่มเกษตรกรตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา  ๑๑๙  
วรรคสอง  ให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง   

ค าสั่งไม่รับจดทะเบียนตามมาตรา  ๓๘  และค าสั่งตามมาตรา  ๔๔  ให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง 

การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งและวรรคสองไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามค าสั่ง  เว้นแต่คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์จะเห็นสมควรให้มีการทุเลาการบังคับตามค าสั่งนั้นไว้ชั่วคราว 

มาตรา ๑๒๘/๕ หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการอุทธรณ์และวิธีพิจารณาอุทธรณ์ของ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ก าหนด 

ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีค าวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์  
แล้วแจ้งค าวินิจฉัยอุทธรณ์พร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนังสือไปยังผู้อุทธรณ์โดยไม่ชักช้า 

ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด” 
มาตรา ๓๒ ให้ยกเลิกความในหมวด  ๑๐  บทก าหนดโทษ  มาตรา  ๑๒๙  มาตรา  ๑๓๐  

มาตรา  ๑๓๑  มาตรา  ๑๓๒  และมาตรา  ๑๓๓  แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และ 
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   

“หมวด  ๑๐ 
บทก าหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๑๒๙ ผู้ใดใช้ค าว่า  “สหกรณ์”  หรือ  “กลุ่มเกษตรกร”  ประกอบกับชื่อหรือ 

ส่วนหนึ่งของชื่อในทางธุรกิจ  โดยมิได้เป็นสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรที่ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้  

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ  และปรับอีกวันละ

ไม่เกินห้าพันบาทจนกว่าจะได้เลิกใช้ 

้หนา   ๓๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มีนาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๑๓๐ ผู้ใดไม่มาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือไม่ส่งเอกสารเกี่ยวกับการด าเนินงานหรือรายงาน

การประชุมของสหกรณ์หรือชุมนุมสหกรณ์ตามค าสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์  รองนายทะเบียนสหกรณ์  

ผู้ตรวจการสหกรณ์  ผู้สอบบัญชี  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายซึ่งสั่งการ 

ตามมาตรา  ๑๗  หรือไม่มาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือไม่ส่งเอกสารเกี่ยวกับการด าเนินงานหรือรายงานการประชุม

ของกลุ่มเกษตรกรตามค าสั่งของนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียน  

กลุ่มเกษตรกรมอบหมายตามมาตรา  ๑๒๘  แล้วแต่กรณี  ต้องระวางโทษจ าคุกไมเ่กินหนึง่เดอืน  หรือปรับไมเ่กนิ

หนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๓๑ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ให้ค าชี้แจงแก่นายทะเบียนสหกรณ์   รองนายทะเบียน

สหกรณ์  ผู้ตรวจการสหกรณ์  ผู้สอบบัญชี  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย

ตามมาตรา  ๑๘  หรือขัดขวางหรือไม่ให้ค าชี้แจงแก่นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ซึ่งนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรมอบหมายตามมาตรา  ๑๒๔  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือ 

ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ   

มาตรา ๑๓๒ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามที่นายทะเบียนสหกรณ์สั่งการตามมาตรา  ๒๒   

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๓๓ กรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์ผู้ใดด าเนินกิจการของสหกรณ์นอกขอบเขต

แห่งการด าเนินกิจการของสหกรณ์ที่จะพึงด าเนินการได้ตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา  ๓๓/๑  

วรรคสอง  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๓๓/๑ กรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์ผู้ใดด าเนินกิจการของสหกรณ์โดยผิด

วัตถุประสงค์ของสหกรณ์และการด าเนินกิจการนั้นเป็นภยันตรายต่อความสงบสุขของประชาชนหรือ

ความมั่นคงของรัฐ  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ   

มาตรา ๑๓๓/๒ ผู้ใดฝ่าฝืนไม่จัดการรักษาทรัพย์สินของสหกรณ์  หรือไม่ส่งมอบทรัพย์สิน  

สมุดบัญชี  เอกสาร  และสิ่งอื่นของสหกรณ์ให้แก่ผู้ช าระบัญชตีามมาตรา  ๗๘  ต้องระวางโทษปรบัไมเ่กนิ

หนึ่งแสนบาท 

มาตรา ๑๓๓/๓ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา  ๘๙/๒  

(๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  (๑๐)  (๑๑)  (๑๒)  หรือ  (๑๓)  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
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มาตรา ๑๓๓/๔ ผู้ใดฝ่าฝืนไม่แก้ไขข้อบกพร่องหรือระงับการด าเนินการตามที่นายทะเบียน

สหกรณส์ั่งการตามมาตรา  ๘๙/๓  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือ

ทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๓๓/๕ ในกรณีที่สหกรณ์กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้   กรรมการหรือ

ผู้จัดการของสหกรณ์ซึ่งเป็นผู้ลงมติให้สหกรณ์ด าเนินการหรืองดเว้นการด าเนินการ  หรือเป็นผู้ด าเนินการ

หรือรับผิดชอบในการด าเนินการนั้น  ได้กระท าผิดหน้าที่ของตนด้วยประการใด  ๆ  โดยทุจริต   

ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี  และปรับไม่เกินห้าแสนบาท” 

มาตรา ๓๓ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ    

ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้ง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  

ทั้งนี้  ตอ้งด าเนินการแต่งตั้งให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๓๔ ในกรณีที่ข้อบังคับของสหกรณ์ใดไม่เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ 

ออกตามความในมาตรา  ๓๓/๑  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญตัสิหกรณ์  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเตมิ

โดยพระราชบัญญัตนิี้  ให้สหกรณ์นั้นแก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์ให้เปน็ไปตามกฎกระทรวงดงักล่าวภายใน

หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงใช้บังคับ 

มาตรา ๓๕ ให้สหกรณ์แก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์ที่ เกี่ยวกับสมาชิกสมทบให้เป็นไป 

ตามมาตรา  ๔๑  แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้   

ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๓๖ สหกรณ์ที่มีสมาชิกซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้  

ใช้บังคับ  ให้สหกรณ์ด าเนินการ  ปรับปรุง  แก้ไข  ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.  ๒๕๔๒  

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่งหากสมาชิกผู้ใดมีนิติกรรมกับสหกรณ์   แต่ได้พ้นจากสมาชิก 

โดยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมิได้บอกเลิกนิติกรรมนั้น   ให้นิติกรรมนั้นยังคงมีอยู่ต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดไป 

ตามเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาที่ตกลงกัน  แต่จะท าการใดก่อผลผูกพันขึ้นใหม่มิได้ 
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มาตรา ๓๗ บรรดาค าอุทธรณ์ที่ได้ยื่นและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ

พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ   ให้คณะกรรมการดังกล่าวมีอ านาจ

พิจารณาต่อไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ก่อนการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้

จนกว่าจะแล้วเสร็จ  แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๓๘ บรรดากฎหรือค าสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติสหกรณ์   พ.ศ.  ๒๕๔๒   

ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ

พระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะมีกฎหรือค าสั่ง

ที่ออกตามพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๓๙ ในการด าเนินการออกกฎกระทรวงและระเบียบ  เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไป 

ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ

ภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  หากไม่สามารถด าเนินการได้  ให้รัฐมนตรีรายงาน

เหตุผลที่ไม่อาจด าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

มาตรา ๔๐ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
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หมายเหต ุ :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  เนื่องจากพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน  ท าให้มีบทบัญญัติบางประการไม่เอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาและคุ้มครองระบบสหกรณ์  
สมควรปรับปรุงบทบัญญัติของพระราชบัญญัติดังกล่าวเพ่ือการพัฒนา  คุ้มครอง  และสร้างเสถียรภาพแก่ 
ระบบสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  โดยเพิ่มการก าหนดคุณสมบัติของสมาชิกสหกรณ์  การก าหนดคุณสมบัติ
ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ   แก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ของ 
นายทะเบียนสหกรณ์เพ่ือให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  ก าหนดประเภท  ลักษณะของสหกรณ์  วัตถุประสงค์   
และขอบเขตแห่งการด าเนินกิจการของสหกรณ์  ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับสมาชิกสมทบของสหกรณ์   
ก าหนดหน้าที่และความรับผิดของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  กรรมการ  ผู้จัดการ  และเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์เก่ียวกับการด าเนินกิจการของสหกรณ์  แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเก่ียวกับผู้ตรวจสอบกิจการ  บทบัญญัติ
เกี่ยวกับงบการเงิน  และบทบัญญัติเกี่ยวกับการสอบบัญชี   เพ่ิมบทบัญญัติเกี่ยวกับการด าเนินงานและ 
การก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่ด าเนินกิจการในท านองเดียวกันกับสถาบันการเงินไว้
เป็นการเฉพาะ  และก าหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เพ่ือให้การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์สะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น  รวมถึงก าหนดให้สหกรณ์จังหวัดเป็นนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ าจังหวัดเพ่ือประสิทธิภาพ
ในการก ากับดูแลกลุ่มเกษตรกร  และปรับปรุงบทก าหนดโทษและอัตราโทษให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น   
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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