
 

 

ส ำนักนำยทะเบียนและกฎหมำย 
กรมส่งเสริมสหกรณ ์

พ.ศ. 2562 

แบบเปรียบเทียบพระรำชบัญญัตสิหกรณ์ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ.2562 

 



 

 

แบบเปรียบเทียบพระรำชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 และข้อก ำหนดที่เกี่ยวข้อง 
 

มำตรำ บทบัญญัติเดิม บทบัญญัติที่แกไ้ข แนวทำงปฏิบัติ/ข้อก ำหนดที่เกีย่วข้อง 
1 - พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3.) 

พ.ศ. 2562 
- 

2 - พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหกสิบวันนับแต่
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

กฎหมายมีผลบังคบัใช้(ภายหลังประกาศ 
60 วัน (20 พฤษภาคม 2562) 

3 
 

     มำตรำ 4  ในพระราชบัญญัตินี ้
     “สหกรณ์” หมายความว่า คณะบุคคลซึ่งร่วมกันด าเนนิกิจการ
เพื่อประโยชนท์างเศรษฐกิจและสังคม โดยช่วยตนเองและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และไดจ้ดทะเบียนตามพระราชบัญญัตนิี้... 

     มำตรำ 4 ในพระราชบัญญตัินี ้
     “สหกรณ์” หมายความว่า คณะบุคคลซึ่งร่วมกันด าเนิน
กิจการเพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิก
สหกรณ์ผู้มีสัญชาติไทย โดยช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันและได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ 

- แก้ไขนิยาม “สหกรณ์” ในมาตรา 4  
- สมาชิกสหกรณ์ต้องมีสัญชาตไิทย 
- มาตรา 36 ก าหนดให้สหกรณ์แก้ไข
ภายในหนึ่งปี แต่ให้นิติกรรมยังคงอยู่
จนกว่าจะสิ้นสุดไป ห้ามก่อนิติกรรมใหม่ 

4      มำตรำ ๙ ให้มีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ 
ประกอบด้วย รัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
ปลัดระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อธิบดี 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ผู้ อ านวยการส านั กงบประมาณ 
ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ผู้จัดการใหญ่ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประธานกรรมการธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทย ผู้แทนสันนิิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ซึ่งเป็นกรรมการด าเนินการ ประธานกรรมการด าเนินการชุมนุม
สหกรณ์ระดับประเทศประเภทละหนึ่งคน ประธานคณะกรรมการ
กลางกลุ่มเกษตรกรระดับประเทศหนึ่งคน เป็นกรรมการโดย
ต าแหน่ง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกินห้าคนเป็น
กรรมการ 
 

คงเดิม - แก้ไขมาตรา 9 วรรคสาม 
- ผู้ทรงคุณวุฒิทีจ่ะเสนอรัฐมนตรีแต่งตั้ง
ต้องมีความเชี่ยวชาญในดา้นใดด้านหนึ่ง
จาก 6 ด้าน 



 

 

มำตรำ บทบัญญัติเดิม บทบัญญัติที่แกไ้ข แนวทำงปฏิบัติ/ข้อก ำหนดที่เกีย่วข้อง 
      ให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ผู้อ านวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  
ผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง  
     ให้คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติซึ่งเป็นกรรมการ
โดยต าแหน่ง คัดเลือกผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นทีป่ระจักษ์ดา้นการ
บริหารสหกรณ์ 

คงเดิม 
 
 

     ผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ให้กรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติซึ่งเป็นกรรมการโดยต าแหน่งคัดเลือกผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ
ในด้านการบริหารสหกรณ์ การเงิน การตลาด การเกษตร 
กฎหมาย หรือดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเสนอให้รัฐมนตรี
แต่งตั้ง 

 

5      มำตรำ ๑๓ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม  
     ในการประชุมครั้งใดถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือ 
ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน 
ในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ
ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม  
     การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการ
คนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด  
     ในกรณีที่ประธานออกเสียงชี้ขาด ต้องให้มีบันทึกเหตุผลทั้ง
สองฝ่ายไว้ด้วย 

ไม่ม ี

คงเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ให้มีการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าปีละสี่ครั้ง 

- เพิ่มความวรรคห้าในมาตรา 13 
- คพช. ต้องมีการประชุมไม่น้อยกว่า 
ปีละสี่ครั้ง 
- คพช. ไม่มีภารกิจในการพิจารณา   
อุทธรณ์แล้ว  

6 
 
 
 
 
 

     มำตรำ ๑๔  คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติอาจ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติมอบหมายได้  
 
 
 

     มำตรำ 14 ให้คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ คณะอนุกรรมการ
ลงทุน และอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอื่นตามความจ าเป็น โดย
ค านึงถึงความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน เพื่อพิจารณาหรือกระท าการ
ใด ๆ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติมอบหมาย 
 

- แก้ไขมาตรา 14 
- วรรคหนึ่ง ให้มีอนุกรรมการโดยเฉพาะ 
จ านวน 2 คณะ (พฒันาบุคลากรและ
ลงทุน) และอนุกรรมการอื่น โดยผู้ที่จะ
ได้รับแต่งตั้งต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ 
 



 

 

มำตรำ บทบัญญัติเดิม บทบัญญัติที่แกไ้ข แนวทำงปฏิบัติ/ข้อก ำหนดที่เกีย่วข้อง 
      การประชุมของคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งให้น ามาตรา 

๑๓ มาใช้บังคบัโดยอนโุลม 
ไม่ม ี

     การประชุมของคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งให้น าความ 
ในมาตรา 13 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
     คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการด ารงต าแหน่ง การ
พ้นจากต าแหน่งและการด าเนินงานอื่นของคณะอนุกรรมการให้
เป็นไปตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติประกาศ
ก าหนด 

- เพิ่มเติมวรรคสาม ให้ คพช. ก าหนด
หลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งอนุกรรมการ 
* ประกาศ คพช. 

7      มำตรำ ๑๖ ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
     (๑) รับจดทะเบียน ส่งเสริม ช่วยเหลือ แนะน า และก ากับดูแล
สหกรณ์ให้เป็นไปตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น  
     (๒) ก าหนดระบบบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชีตลอดจน
สมุดและแบบรายงานต่าง ๆ  ที่สหกรณ์ต้องยื่นต่อนายทะเบียน
สหกรณ์ รวมทั้งแบบพิมพ์อื่น ๆ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้  
     (๓) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจการสหกรณ์ และผู้ช าระบัญชี 
  
     (๔) ออกค าสั่งให้มีการตรวจสอบ หรือไต่สวนเกี่ยวกับการ
จัดตั้งการด าเนินงาน หรือฐานะการเงินของสหกรณ์ 
     (๕) สั่งให้ระงับการด าเนินงานทั้งหมดหรือบางส่วนของ
สหกรณ์ หรือให้เลิกสหกรณ์ ถ้าเห็นว่าสหกรณ์กระท าการ หรือ 
งดเว้นกระท าการอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์หรือ
สมาชิก  
     (๖) ถอนชื่อสหกรณ์ออกจากทะเบียนสหกรณ์  
     (๗) จัดท ารายงานประจ าปีแยกตามประเภทสหกรณ์เสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ  
     (๘) ออกระเบียบ หรือค าสั่ง เพื่อให้มีการปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้และเพื่อประโยชน์ในการด า เนินกิจการของ
สหกรณ์     
 

คงเดิม 
 
 

     (2) ก าหนดระบบบญัชี ตลอดจนสมุดและแบบรายงานตา่ง ๆ 
ที่สหกรณ์ต้องยื่นต่อนายทะเบียนสหกรณ์ รวมทั้งแบบพิมพ์อื่น ๆ 
ที่ต้องใช้ในการปฏบิัติตามพระราชบญัญัตินี้ 
     (3) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามมาตรา 80 ผู้ตรวจการสหกรณ์ 
และผู้ช าระบัญชี 
     (4) ออกค าสั่งให้มีการตรวจสอบหรือไต่สวนเก่ียวกับการจัดตั้ง 
การด าเนินงานหรือฐานะการเงนิของสหกรณ์ หรือให้จัดท าแผน
ปรับปรุงการด าเนินงานของสหกรณ์ 

คงเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- แก้ไขมาตรา 16 (2) (3) และ (4) 
- การสอบบัญชี ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีและตามระเบียบที่อธิบดี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก านดตามมาตรา 
69 
- ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอ านาจ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามมาตรา 80 เพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ เลิกและ
ช าระบัญชีตามมาตรา 80 มาตรา 87 
และพระราชกฤษฎีกาว่ าด้ วยกลุ่ ม
เกษตรกร พ.ศ.2547 มาตรา 34  
- การสอบบัญชีสหกรณ์ที่อยู่ในสถานะ
ด าเนินกิจการ เป็นไปตามมาตรา 69 
- ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอ านาจสั่งให้
สหกรณ์ที่มีปัญหาในการด าเนินงาน
จัดท าแผนปรับปรุงการด าเนินงานได้ 



 

 

มำตรำ บทบัญญัติเดิม บทบัญญัติที่แกไ้ข แนวทำงปฏิบัติ/ข้อก ำหนดที่เกีย่วข้อง 
      (๙) กระท าการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้ก าหนดให้เป็น

อ านาจหน้าที่ของนายทะเบียนสหกรณ์ หรือตามที่รัฐมนตรี
มอบหมาย  
     บรรดาอ านาจของนายทะเบียนสหกรณ์ในการสั่ง การอนุญาต 
การอนุมัติหรือการด า เนินการอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้  
นายทะเบียนสหกรณ์อาจมอบอ านาจให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ 
ผู้ตรวจการสหกรณ์ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียน
สหกรณ์มอบหมายให้ปฏิบัติการแทนได้  
     การมอบอ านาจตามวรรคสองให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

คงเดิม  

8      มำตรำ ๑๗ นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ 
ผู้ตรวจการสหกรณ์  ผู้สอบบัญชีหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่ ง 
นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการ 
เจา้หน้าที่ หรือเชิญสมาชิกของสหกรณ์มาชี้แจงข้อเท็จจริงเก่ียวกับ 
กิจการของสหกรณ์ หรือให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับการด าเนินงาน หรือ
รายงานการประชุมของสหกรณ์ได ้

     มำตรำ 17 นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ 
ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่ ง 
นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการ 
เจ้าหน้าที่ สมาชิกของสหกรณ์หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ 
มาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรือให้ส่งเอกสาร
เก่ียวกับการด าเนินงาน หรือรายงานการประชุมของสหกรณ์ได้ 

- แก้ไขมาตรา 17 
- เพิ่มเติมอ านาจในการออกค าสั่งให้
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์มาชี้แจง
หรือส่งเอกสารที่เก่ียวข้องได้ 

9      มำตรำ ๒๑ ในกรณีที่กรรมการ ผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์ท าให้สหกรณ์เสียหาย ถ้าสหกรณ์ไม่ร้องทุกข์หรือฟ้องคดี 
ให้นายทะเบียนสหกรณ์หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ร้องทุกข์หรือ
ฟ้องคดีแทนสหกรณ์ได้ และให้พนักงานอัยการรับว่าต่างให้
สหกรณ์ โดยให้สหกรณ์เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการร้องทุกข์ 
ฟ้องคดีหรือการว่าต่างแก่นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียน
สหกรณ ์หรือพนักงานอัยการแล้วแต่กรณ ี

     มำตรำ 21 ในกรณีที่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
กรรมการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
ท าให้สหกรณ์เสียหาย ถ้าสหกรณ์ไม่ร้องทุกข์หรือฟ้องคดี ให้ 
นายทะเบียนสหกรณ์หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ร้องทุกข์หรือ
ฟ้องคดีแทนสหกรณ์ได้โดยส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณา 
รับว่าต่างให้สหกรณ์ และให้สหกรณ์เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ
การร้องทุกข์ ฟ้องคดีหรือการว่าต่างแก่นายทะเบียนสหกรณ์  
รองนายทะเบียนสหกรณ์หรือพนักงานอัยการ แล้วแต่กรณี 
 

- แก้ไขมาตรา 21 และมาตรา 22 
- มาตรา 21 เพิ่มเติมผู้ที่ท าให้สหกรณ์
เสียหาย (คกก. หรือบุคคลที่เก่ียวข้อง) 
 

 
 
 



 

 

มำตรำ บทบัญญัติเดิม บทบัญญัติที่แกไ้ข แนวทำงปฏิบัติ/ข้อก ำหนดที่เกีย่วข้อง 
      มำตรำ ๒๒ ในกรณีที่คณะกรรมการด า เนินการสหกรณ์

กระท าการ หรืองดเว้นกระท าการในการปฏิบัติหน้าที่ของตน  
จนท าให้เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก หรือ
สหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรือกิจการหรือ
ฐานะการเงิน ตามรายงานการสอบบัญชีหรือตามรายงานการ
ตรวจสอบ ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือ
ให้ปฏิบัติการ ดังต่อไปนี้ 
     (๑) ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่องตาม
วิธีการและระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด  
     (๒) ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ระงับการปฏิบัติ
บางส่วนที่เป็นเหตุให้เกิดข้อบกพร่องหรือเสื่อมเสียผลประโยชน์
ของสหกรณ์หรือสมาชิก  
     (๓) ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์หยุดปฏิบัติหน้าที่เป็น
การชั่วคราวเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องนั้นให้แล้วเสร็จตามวิธีการและ
ภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด  
     (๔) ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์พ้นจากต าแหน่ง 
ทั้งคณะ หรือให้กรรมการซึ่งเกี่ยวข้องกับการนั้นพ้นจากต าแหน่ง
กรรมการ 

     มำตรำ 22 ในกรณีที่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์
กระท าการหรืองดเว้นกระท าการในการปฏิบัติหน้าที่ของตน 
อันอาจท าให้เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิกหรือ
สหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรือกิจการหรือ
ฐานะการเงิน ตามรายงานการสอบบัญชีหรือตามรายงานการ
ตรวจสอบ ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือ
ให้ปฏิบัติการ ดังต่อไปนี้ 
     (1) ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่องตาม
วิธีการและระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
     (2) ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ระงับการปฏิบัติที่เป็น
เหตุให้เกิดข้อบกพร่องหรืออาจท าให้เสื่อมเสียผลประโยชน์ของ
สหกรณ์หรือสมาชิก 
      (3) ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์หยุดปฏิบัติหน้าที่
เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการแก้ไขข้อบกพร่องนั้นให้แล้วเสร็จ 
     (4) ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์พ้นจากต าแหน่ง 
ทั้งคณะ หรือให้กรรมการซึ่งเกี่ยวข้องกับการนั้นพ้นจากต าแหน่ง
กรรมการ 

- มาตรา 22 ปรับถ้อยค าที่เกี่ยวข้องกับ
การพิจารณาใช้อ านาจออกค าสั่ง 

10 ไม่ม ี      มำตรำ 23/1 ในกรณีที่นายทะเบียนสหกรณ์มีค าสั่งตาม
มาตรา 22 (3) ให้นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ผู้ตรวจการสหกรณ์
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่ งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
ด าเนินการแทนคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เพื่อแก้ไข
ข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่ 
นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด และด าเนินกิจการแทนสหกรณ์นั้น 
โดยให้ถือว่าผู้ได้รับมอบหมายดังกล่าวเป็นผู้แทนสหกรณ์ในกิจการ
อันเกี่ยวกับบุคคลภายนอกจนกว่าจะแก้ไขข้อบกพร่องนั้น 
ให้แล้วเสร็จโดยให้ด าเนินการได้เท่าที่จ าเป็น 
 

- เพิ่มมาตรา 23/1 เพื่อให้การปฏิบัติ
ตามมาตรา 22 (3) ชัดเจนขึ้น 



 

 

มำตรำ บทบัญญัติเดิม บทบัญญัติที่แกไ้ข แนวทำงปฏิบัติ/ข้อก ำหนดที่เกีย่วข้อง 
11      มำตรำ ๒๖ ค าสั่งใด ๆ ตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๒ มาตรา 

๒๔ และมาตรา ๒๕ ให้ผู้มีส่วนได้เสียอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้
รับทราบค าสั่ง  
     ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ 
ให้เป็นที่สุด 

ยกเลิก - ยกเลิกมาตรา 26 ในการอุทธรณ์ค าสั่ง 
- ให้อุทธรณ์ค าสั่ งต่อคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ตามบทบัญญัติมาตรา 
128/4 แทน  
- ไม่สามารถอุทธรณ์ค าสั่งตามมาตรา 22 
(1) และ (2) ได้ตามกฎหมายสหกรณ์อีก 

12      มำตรำ ๓๓ สหกรณ์จะตั้งขึ้นได้โดยการจดทะเบียนตาม
พระราชบัญญัตินี้ และต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิกโดยวิธีช่วยตนเองและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ และต้อง  
     (๑) มีกิจการร่วมกนตามประเภทของสหกรณ์ที่ขอจดทะเบียน  
     (๒) มีสมาชิกเป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ  
     (๓) มีทุนซึ่งแบ่งเป็นหุ้นมีมูลค่าเท่าๆ กัน และสมาชิกแต่ละคน
จะต้องถือหุ้นอย่างน้อยหนึ่งหุ้น แต่ไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ 
ช าระแล้วทั้งหมด  
     (๔) มีสมาชิกซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดในข้อบังคับภายใต้
บทบัญญัติมาตรา ๔๓(๗)  
     ประเภทของสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียนให้ก าหนดโดย
กฎกระทรวง 

คงเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยกเลิก 

- ยกเลิกมาตรา 33 วรรคสอง 
- ประเภทสหกรณ์ให้เป็นไปตามมาตรา 
33/1 

13 ไม่ม ี      มำตรำ 33/1 สหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียนตามมาตรา 33 
แบ่งประเภทได้ดังต่อไปนี้ 
     (1) สหกรณ์การเกษตร 
      (2) สหกรณ์ประมง 
      (3) สหกรณ์นิคม 
      (4) สหกรณ์ร้านค้า 
      (5) สหกรณ์บริการ 
      (6) สหกรณ์ออมทรัพย์ 
      (7) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 

- เพิ่มมาตรา 33/1 
- การก าหนดประเภทสหกรณ์ที่จะรับ 
จดทะเบียน 
- การก าหนดลั กษณะของสหกรณ์ 
วัตถุประสงค์  และขอบเขตแห่งการ
ด าเนินกิจการสหกรณ์แต่ละประเภท 
* กฎกระทรวง 2 ฉบับ 



 

 

 
 

มำตรำ บทบัญญัติเดิม บทบัญญัติที่แกไ้ข แนวทำงปฏิบัติ/ข้อก ำหนดที่เกีย่วข้อง 
       (8) สหกรณ์อ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

     ลักษณะของสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และ
ขอบเขตแห่งการด าเนินกิจการที่จะพึงด าเนินการได้ของสหกรณ์
แต่ละประเภทตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 

14      มำตรำ ๓๘ ในกรณีที่นายทะเบียนสหกรณ์มีค าสั่งไม่รับ 
จดทะเบียน ให้แจ้งค าสั่งพร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนังสือไปยังคณะ 
ผู้จัดตั้งสหกรณ์โดยไม่ชักช้า  
     คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์มีสิทธิิยื่นค าอุทธรณ์ค าสั่งไม่รับจดทะเบียน
ต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติโดยยื่นค าอุทธรณ์ต่อ
นายทะเบียนสหกรณ์ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง  
     ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ 
ให้เป็นที่สุด 

คงเดิม 
 
 

ยกเลิก 
 
 

ยกเลิก 

- ยกเลิกความวรรคสองและวรรคสาม 
มาตรา 38 
- ให้อุทธรณ์ค าสั่ งต่อคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ตามบทบัญญัติมาตรา 
128/4 วรรคสอง แทน 

15      มำตรำ ๔๑  ให้นายทะเบียนสหกรณ์ประกาศก าหนดประเภท
ของสหกรณ์ที่สามารถรับสมาชิกสมทบได้  
     คุณสมบัติ วิธีรับสมัคร และการขาดจากสมาชิกภาพ ตลอดจน
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสมทบให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน
ข้อบังคับ  
     ห้ามมิให้สหกรณ์ให้สิทธิแก่สมาชิกสมทบในการนับชื่อของ
สมาชิกสมทบเข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การออกเสียง
ในเร่ืองใด ๆ หรือเป็นกรรมการด าเนินการ 

     มำตรำ 41 สหกรณ์ตามมาตรา 33/1 อาจรับสมาชิกสมทบได้ 
     สมาชิกสมทบต้องเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งบรรลุนิติภาวะ เว้นแต่ 
สหกรณ์ตามมาตรา 33/1 (4) (6) หรือ (7) ที่ตั้งอยู่ในสถานศึกษา
อาจรับผู้ศึกษาในสถานศึกษานั้นซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะเป็นสมาชิก
สมทบได้ 
     สมาชิกสมทบต้องมีความสัมพันธ์กับสหกรณ์หรือสมาชิก
สหกรณ์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนสหกรณ์ประกาศก าหนด 
     คุณสมบัติอื่น วิธีรับสมัคร และการขาดจากสมาชิกภาพ 
ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสมทบ ให้เป็นไปตามที่ก าหนด
ไว้ในข้อบังคับโดยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ 
     ห้ามมิให้สหกรณ์ให้สิทธิแก่สมาชิกสมทบในการนับชื่อของ
สมาชิกสมทบเข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การออกเสียง
ในเรื่องใด ๆ การเป็นกรรมการด าเนินการ หรือกู้ยืมเงินเกินกว่า 
เงินฝากและทุนเรือนหุ้นของตนเองจากสหกรณ์ 

- แก้ไขมาตรา 41 
- เพิ่มเติม การรับสมาชิกสมทบที่ ไม่
บรรลุนิติภาวะ 
- สมาชิกสมทบต้องเป็นผู้มีความสัมพันธ์
กับสมาชิก หรือสหกรณ์ 
- ให้กู้ยืมเงินได้ไม่เกินค่าหุ้นรวมเงินฝาก 
* ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ 
* ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 



 

 

มำตรำ บทบัญญัติเดิม บทบัญญัติที่แกไ้ข แนวทำงปฏิบัติ/ข้อก ำหนดที่เกีย่วข้อง 
16      มำตรำ ๔๖ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ให้สหกรณ์

มีอ านาจกระท าการดังต่อไปนี้ได้  
     (๑ )  ด า เนินธุ รกิจ  การผลิต การค้ า  การบริการ และ
อุตสาหกรรมเพื่อประโยชน์ของสมาชิก  
     (๒) ให้สวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและ
ครอบครัว  
     (๓) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก  
     (๔) ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ 
หน่วยงานของต่างประเทศหรือบุคคลอื่นใด 
     (5) รับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจ าจาก
สมาชิกหรือสหกรณ์อื่นหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งมีสมาชิก
ของสมาคมนั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ผู้รับ 
ฝากเงิน ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนสหกรณ์  
    (๖) ให้กู้ ให้สินเชื่อ ให้ยืม ให้เช่า ให้เช่าซื้อ โอน รับจ านองหรือ
รับจ าน า ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของสมาชิก  
     (๗) จัดให้ได้มา ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิ ครอบครอง 
กู้ ยืม เช่า เช่าซื้อ รับโอนสิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ จ านอง
หรือจ าน า ขายหรือจ าหน่ายด้วยวิธีอื่นใดซึ่งทรัพย์สิน  
     (๘) ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงินได้ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
     (๙) ด าเนินกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับ หรือเนื่องในการ
จัดให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

คงเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 

    (5) รับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจ าจาก
สมาชิกหรือสหกรณ์อื่นหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งมีสมาชิก
ของสมาคมนั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ผู้รับ 
ฝากเงิน หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคลากรหรือลูกจ้างไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของนิติบุคคลนั้นเป็นสมาชิกของสหกรณ์ผู้รับฝากเงิน ทั้งนี้ ตาม
ระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ์  

คงเดิม 

- แก้ไขมาตรา 46 (5) 
- เพิ่มเติม การรับฝากเงินจากนิติบุคคล 
ที่มีบุคลากรไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ ง เป็น
สมาชิกของสหกรณ์ 
* ร่างระเบียบการรับฝากเงิน 

17 ไม่ม ี      มำตรำ 51/1 ในการด าเนินกิจการของสหกรณ์ คณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ กรรมการ หรือผู้จัดการ ต้องปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบเขตแห่งการด าเนินกิจการท่ีจะพึงด าเนินการได้
ของสหกรณ์ ข้อบังคับของสหกรณ์ และมติท่ีประชุมใหญ่ ท้ังน้ี ด้วยความ
ซ่ือสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก 

- เพิ่มมาตรา 51/1 – 3 
- ก าหนดหน้าที่คณะกรรมการด าเนินการ 
กรรมการ และผู้จัดการ 



 

 

มำตรำ บทบัญญัติเดิม บทบญัญตัิทีแ่ก้ไข แนวทำงปฏิบัติ/ข้อก ำหนดที่เกีย่วข้อง 
 ไม่ม ี     มำตรำ 51/2 คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ กรรมการ 

หรือผู้จัดการ ต้องรับผิดร่วมกันในความเสียหายต่อสหกรณ์ในกรณี
ดังต่อไปนี้  
     (1) แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 
     (2) ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์  
     (3) ด าเนินกิจการนอกขอบวัตถุประสงค์หรือขอบเขตแห่งการ
ด าเนินกิจการที่จะพึงด าเนินการได้ของสหกรณ์ 
     เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ผู้ ใดมีส่วนร่วมในการกระท าของ
คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ กรรมการ หรือผู้จัดการ  
อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
ผู้นั้นต้องรับผิดร่วมกันกับคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
กรรมการ หรือผู้จัดการ ในความเสียหายต่อสหกรณ์ 

- ก าหนดความรับผิดของคณะกรรมการ 
ด าเนินการ กรรมการ ผู้จัดการ และ
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 

 ไม่ม ี      มำตรำ 51/3 คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ กรรมการ 
หรือผู้จัดการ ไม่ต้องรับผิดตามมาตรา 51/2 ในกรณีดังต่อไปนี้  
     (1) พิสูจน์ได้ว่าตนมิได้ร่วมกระท าการอันเป็นเหตุให้เกิดความ
เสียหายต่อสหกรณ์  
     (2) ได้คัดค้านในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์
โดยปรากฏในรายงานการประชุม หรือได้ท าค าคัดค้านเป็นหนังสือ
ยื่นต่อประธานที่ประชุมภายในสามวันนับแต่สิ้นสุดการประชุม 

- ก าหนดกรณีที่ไม่ต้องรับผิดต่อความ
เสียหายของสหกรณ์ 

18      มำตรำ ๕๒  ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เปน็หรือท า
หน้าที่กรรมการหรือผู้จัดการ  
     (1) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือ
ความผิดลหโุทษ 
     (๒) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ 
หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
     (๓) เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือมีค าวินิจฉัย 
เป็นที่สุดให้พ้นจากต าแหนง่กรรมการตามมาตรา ๒๒ (๔) 

คงเดิม - เพิ่มมาตรา 52 (5) (6) และ (7) 
- ก าหนดลักษณะต้องห้ามเพิ่มเติม 
- ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอ านาจ
ก าหนดลักษณะต้องห้ามเพิ่มเติมได้ 
* ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ตาม (7) 



 

 

มำตรำ บทบัญญัติเดิม บทบญัญตัิทีแ่ก้ไข แนวทำงปฏิบัติ/ข้อก ำหนดที่เกีย่วข้อง 
      (๔) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่ง

กรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 
ไม่ม ี

คงเดิม 
 

     (5) เคยถูกสั่งให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการตาม
มาตรา 89/3 วรรคสอง 
     (6) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการในสหกรณ์ที่ถูกสั่งเลิกตาม
มาตรา 89/3 วรรคสอง  
     (7) เป็นบุคคลที่มีลักษณะตอ้งห้ามตามระเบียบที่นายทะเบยีน
สหกรณ์ก าหนด 

 

19      มำตรำ ๕๓ ให้สหกรณ์มีผู้ตรวจสอบกิจการ ซึ่งที่ประชุมใหญ่
เลือกตั้งจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก เพื่อด าเนินการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์แล้วท ารายงานเสนอต่อที่ประชุมใหญ่  
     จ านวนผู้ตรวจสอบกิจการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ 
นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

คงเดิม 
 
 
     จ านวน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วิธีการรับสมัคร และ
การขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการตลอดจนอ านาจหน้าที่ของ
ผู้ตรวจสอบกิจการตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามระเบี ยบที่ 
นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด โดยอาจก าหนดให้แตกต่างกันตาม
ขนาดและประเภทของสหกรณ์ก็ได้ 

- แก้ไขมาตรา 53 วรรคสอง 
- ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอ านาจ
ก าหนดหลักเกณฑ์ของผู้ ตรวจสอบ
กิจการ 
* ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 

20      มำตรำ ๖๖ ให้สหกรณ์จัดท างบดุลอย่างน้อยครั้งหนึ่งทุกรอบ
สิบสองเดือนอันจัดว่าเป็นรอบปีทางบัญชีของสหกรณ์  
     งบดุลนั้นต้องมีรายการแสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนของ
สหกรณ์ กับทั้งบัญชีก าไรขาดทุนตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์
ก าหนด  
     งบดุลนั้นต้องท าให้แล้วเสร็จและให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว
น าเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ภายในหนึ่งร้อย 
ห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี 

     มำตรำ 66 ให้สหกรณ์จัดท างบการเงินประจ าปีทุกรอบปี 
ทางบัญชีของสหกรณ์ 
     งบการเงินประจ าปีต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์
ก าหนด 
     งบการเงินประจ าปีนั้นต้องท าให้แล้วเสร็จและให้ผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบและน าเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์
ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี 

- แก้ไขมาตรา 66 67 และ 68 
มำตรำ 66  
- แก้ไขค าว่า “งบดุล” เป็น “งบการเงิน
ประจ าปี”  
- ตัดค าว่า “ทุกรอบสิบสองเดือน” ออก 
* ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 

 
 
 
 



 

 

มำตรำ บทบัญญัติเดิม บทบญัญตัิทีแ่ก้ไข แนวทำงปฏิบัติ/ข้อก ำหนดที่เกีย่วข้อง 
      มำตรำ ๖๗ ให้สหกรณ์จัดท ารายงานประจ าปีแสดงผลการ

ด าเนินงานของสหกรณ์เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ในคราวที่เสนองบดุล  
และให้ส่งส าเนารายงานประจ าปีกับงบดุลไปยังนายทะเบียน
สหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุม 

     มำตรำ 67 ให้สหกรณ์จัดท ารายงานประจ าปีแสดงผลการ
ด าเนินงานของสหกรณ์แสดงต่อที่ประชุมใหญ่ในคราวที่เสนอ 
งบการเงินประจ าปี  และให้ส่งส าเนารายงานประจ าปีและ 
งบการเงินประจ าปีไปยังนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันที่มีการประชุม 

- แก้ไขค าว่า “งบดุล” เป็น “งบการเงิน
ประจ าปี”  
* รูปแบบรายงานประจ าปี  

      มำตรำ ๖๘ ให้สหกรณเก็บรักษารายงานประจ าปีแสดงผลการ
ด าเนินงานของสหกรณ์และงบดุล พร้อมทั้งข้อบังคับและกฎหมาย
ว่าด้วยสหกรณ์ไว้ที่ส านักงานของสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกขอตรวจดู
ได้ 

     มำตรำ 68 ให้สหกรณ์เก็บรักษารายงานประจ าปีแสดงผลการ
ด าเนินงานของสหกรณ์และงบการเงินประจ าปี พร้อมทั้งข้อบังคับ
และกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้ที่ส านักงานของสหกรณ์ เพื่อให้
สมาชิกขอตรวจดูได้ 

- แก้ไขค าว่า “งบดุล” เป็น “งบการเงิน
ประจ าปี” 

21 ส่วนที่ 4 
กำรสอบบัญช ี

---------------------------- 
     มำตรำ ๖๙ ให้นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้งผู้สอบบัญชี เพื่อ
ตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์  
     การตรวจสอบบัญชีนั้น ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

ส่วนที่ 4 
กำรสอบบัญช ี

---------------------------- 
     มำตรำ 69 ให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นผู้สอบบัญชีของ
สหกรณ์ ในการนี้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์อาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
รับอนุญาต หรือบุคคลอื่นเป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ตามขนาด
ของสหกรณ์ก็ได้ ทั้งนี้ตามระเบียบที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ก าหนด 
     การสอบบัญชีนั้น ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีและ
ตามระเบียบที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด 

- แก้ไขส่วนที่ 4 การสอบบัญชี มาตรา 
69 
- กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นผู้สอบบัญชี 
- การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือ
บุคคลอื่นเป็นผู้สอบบัญชี 
- ให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด
ระเบียบการสอบบัญชีแทนนายทะเบียน
สหกรณ์ 
*  ระ เบียบกรมตรวจบัญชี สหกรณ์  
2 เร่ือง 

22      มำตรำ ๗๑ นายทะเบียนสหกรณ์มีอ านาจสั่งเลิกสหกรณ์ได้เมื่อ
ปรากฏว่า  
     (๑) สหกรณ์ไม่เริ่มด าเนินกิจการภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่จด
ทะเบียนหรือหยุดด าเนินกิจการติดต่อกันเป็นเวลาสองปีนับแต่วันที่
หยุดด าเนินกิจการ  
     (๒ )  สหกรณ์ ไม่ ส่ งส า เนางบดุ ลและรายงานประจ า ปีต่ อ 
นายทะเบียนสหกรณ์เป็นเวลาสามปีติดต่อกัน  
     (๓) สหกรณ์ไม่อาจด าเนินกิจการให้เป็นผลดี หรือการด าเนินกิจการ
ของสหกรณ์ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ หรือประโยชน์ส่วนรวม 

คงเดิม 
 
 
 
 
     (2) สหกรณ์ไม่ส่งส าเนารายงานประจ าปีและงบการเงินประจ าปตี่อ
นายทะเบียนสหกรณ์เป็นเวลาสามปีติดต่อกัน 

คงเดิม 

- แก้ไขมาตรา 71 (2) 
- แก้ไขค าว่า “งบดุล” เป็น “งบการเงิน
ประจ าปี” 



 

 

มำตรำ บทบัญญัติเดิม บทบัญญัติที่แก้ไข แนวทำงปฏิบัติ/ข้อก ำหนดที่เกีย่วข้อง 
23      มำตรำ ๗๒ สหกรณ์ที่ถูกสั่งเลิกตามมาตรา ๗๑ มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ

คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ โดยท าเป็นหนังสือยื่นต่อ
นายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง และให้
นายทะเบียนสหกรณ์ส่งค าอุทธรณ์ต่อไปยังคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติโดยไม่ชักช้า 
     ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติให้เป็นที่สุด 

ยกเลิก - ยกเลิกมาตรา 72 
- ให้อุทธรณ์ค าสั่งต่อคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ตามบทบัญญัติมาตรา 
128/4 วรรคหนึ่ง แทน 

24      มำตรำ ๗๕ การช าระบัญชีสหกรณ์ที่เลิกเพราะเหตุอื่น นอกจาก
ล้มละลาย ให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งผู้ช าระบญัชีโดยไดร้ับความเห็นชอบ
จากนายทะเบียนสหกรณ์ขึ้นท าการช าระบัญชีสหกรณ์ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่เลิกสหกรณ์ หรือนับแต่วันที่คณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติมีค าสั่งให้ยกอุทธรณ์ แล้วแต่กรณี 
     ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ไม่เลือกตั้งผู้ช าระบัญชีภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าว หรือนายทะเบียนสหกรณ์ไม่ให้ความเห็นชอบในการเลือกตั้ง 
ผู้ช าระบัญชี ให้นายทะเบียนสหกรณ์ตั้งผู้ช าระบัญชีขึ้นท าการช าระ
บัญชีสหกรณ์ได้ 
     เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์เห็นสมควรหรือเมื่อสมาชิกมีจ านวน 
ไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกทั้งหมดร้องขอต่อนายทะเบียน
สหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์จะแต่งตั้งผู้ช าระบัญชีคนใหม่แทนผู้ช าระ
บัญชีซึ่งได้รับเลือกตั้งหรือซึ่งได้ตั้งไว้ก็ได้ 
     ให้นายทะเบียนสหกรณ์จดทะเบียนผู้ช าระบัญชีซึ่งนายทะเบียน
สหกรณ์ให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งหรือผู้ช าระบัญชีซึ่งได้รับแต่งตั้ง
ตามวรรคสองหรือวรรคสาม และให้ปิดประกาศช่ือผู้ช าระบัญชีไว้ที่
ส านักงานของสหกรณ์นั้น ส านักงานสหกรณ์อ าเภอหรือหน่วยส่งเสริม
สหกรณ์ และที่ว่าการอ าเภอหรือส านักงานเขตแห่งท้องที่ที่สหกรณ์นั้น
ตั้งอยู่ภายในสิบสี่วันนับแต่วันท่ีจดทะเบียนผู้ช าระบัญชี 
     ผู้ช าระบัญชีอาจได้รับค่าตอบแทนตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

     มำตรำ 75 การช าระบัญชีสหกรณ์ที่เลิกเพราะเหตุอื่นนอกจาก
ล้มละลายให้ที่ประชุมใหญ่ตั้งผู้ช าระบัญชีโดยได้รับความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนสหกรณ์ขึ้นท าการช าระบัญชีสหกรณ์ภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันที่เลิกสหกรณ์หรือนับแต่วันที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
มีค าสั่งใหย้กอุทธรณ์ แล้วแต่กรณี 

คงเดิม 

- ยกเลิกมาตรา 75 วรรคหนึ่ง 
- แก้ไขค าว่า “คพช.” เป็น “คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์” 
 

25      มำตรำ ๘๐ ผู้ช าระบัญชีต้องท างบดุลของสหกรณ์โดยไม่ชักช้า 
และให้นายทะเบียนสหกรณ์ตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบงบดุลนั้น 

     มำตรำ 80 ผู้ช าระบัญชีต้องท างบการเงินของสหกรณ์ ณ 
วันที่เลิกสหกรณ์โดยไม่ชักช้า และให้นายทะเบียนสหกรณ์ตั้งผู้สอบ
บัญชีเพื่อตรวจสอบงบการเงินนั้น 

- แก้ไขมาตรา 80 
- เพิ่มเติมความในการจัดท างบการเงิน 
“ณ วันที่เลิกสหกรณ์” 



 

 

มำตรำ บทบัญญัติเดิม บทบัญญัติที่แกไ้ข แนวทำงปฏิบัติ/ข้อก ำหนดที่เกีย่วข้อง 
      เมื่อผู้สอบบัญชีรับรองงบดุลแล้ว ให้ผู้ช าระบัญชีเสนองบดุลต่อ 

ที่ประชุมใหญ่เพื่ออนุมัติ แล้วเสนองบดุลนั้นต่อนายทะเบียน
สหกรณ์ 
     ในกรณีที่การประชุมใหญ่ไม่ครบองค์ประชุม ให้ผู้ช าระบัญชี
เสนองบดุลต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื่ออนุมัติ 

     เมื่อผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินแล้ว ให้ผู้ช าระ
บัญชีเสนองบการเงินต่อที่ประชุมใหญ่เพื่ออนุมัติ แล้วเสนองบ
การเงินนั้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์ 
     ในกรณีที่การประชุมใหญ่ไม่ครบองค์ประชุม ให้ผู้ช าระบัญชี
เสนองบการเงินต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื่ออนุมัติ 

- แก้ไขค าว่า “งบดุล” เป็น “งบการเงิน
ประจ าปี” 

26 ไม่ม ี หมวด 4/1 
กำรด ำเนินงำนและกำรก ำกับดแูลสหกรณ์ออมทรัพย์ 

และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
--------------------------- 

     มำตรำ 89/1 เว้นแต่จะได้บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะในหมวดนี้ 
ให้การด าเนินงานและการก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นไปตามบทบัญญัติในหมวดอื่นด้วย 

- เพิ่มความหมวด 4/1 การด าเนินงาน
และการก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์ เครดิตยู เนี่ ยน มาตรา 
89/1 – 4 

 ไม่ม ี      มำตรำ 89/2 การด าเนินงานและการก ากับดูแลสหกรณ์ 
ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในเรื่องดังต่อไปนี้ ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ 
อาจก าหนดให้แตกต่างกันไปตามขนาดของสหกรณ์ก็ได้  
     (1) การก าหนดขนาดของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน  
     (2) การก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอื่นของ
กรรมการด าเนินการสหกรณ์และผู้จัดการ  
     (3) การก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์  
     (4) การให้กู้และการให้สินเชื่อ  
     (5) การรับฝากเงิน การก่อหนี้ และการสร้างภาระผูกพัน ซึ่ง
รวมถึงการกู้ยืมเงินหรือการค้ าประกัน  
     (6) การด ารงเงินกองทุน 
     (7) การบริหารสินทรัพย์และการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง 
     (8) การฝากเงินหรือการลงทุน  

- การออกกฎกระทรวงเพื่อก าหนดการ
ด าเนินงานและการก ากับดูแลสหกรณ์
ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
จ านวน 12 เรื่อง และเร่ืองอ่ืนที่จ าเป็น 
- ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือ
ร่วมกับกระทรวงการคลังและธนาคาร
แห่งประเทศไทยในการออกกฎกระทรวง 
* กฎกระทรวง 



 

 

มำตรำ บทบัญญัติเดิม บทบัญญัติที่แกไ้ข แนวทำงปฏิบัติ/ข้อก ำหนดที่เกีย่วข้อง 
       (9) การก ากับดูแลด้านธรรมาภิบาล  

     (10) การจัดช้ันสินทรัพย์และการกันเงินส ารอง  
     (11) การจัดท าบัญชี การจัดท าและการเปิดเผยงบการเงิน การ
สอบบัญชี และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
     (12) การจัดเก็บและรายงานข้อมูล  
     (13) เรื่องอื่น ๆ ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินงานและการก ากับดูแล 
     ในการออกกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง ให้กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์หารือร่วมกับกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

 ไม่มี      มำตรำ 89/3 ในกรณีที่นายทะเบียนสหกรณเ์ห็นว่าคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ กรรมการ หรือผู้จัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์โดย
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออก
ตามความในมาตรา 89/2 ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอ านาจสั่งให้แก้ไข
ข้อบกพร่องหรือระงับการด าเนินการนั้นได้ 
     ในกรณีที่นายทะเบียนสหกรณ์เห็นว่าการกระท าตามวรรคหนึ่งอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสหกรณ์หรือสมาชิก ให้นาย
ทะเบียนสหกรณ์มีอ านาจสั่งให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
กรรมการ หรือผู้จัดการนั้น พ้นจากต าแหน่ง หรือสั่งให้เลิกสหกรณ์
ดังกล่าวได้แล้วแต่กรณี และให้น าความในมาตรา 24 มาตรา 25 และ
มาตรา 73 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

- การสั่ งให้คณะกรรมการด า เนินการ
สหกรณ์แก้ ไ ขข้อบกพร่ อง  รวมทั้ ง ให้
คณะกรรมการด าเนินการหรือผู้จัดการพ้น
จากต าแหน่ง หรือสั่งเลิกสหกรณ์ได้ 

 ไม่มี      มำตรำ 89/4 เพื่อประโยชน์ในการก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า 
“คณะกรรมการที่ปรึกษาการก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน” ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือ
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งได้รับมอบหมาย เป็นประธาน
กรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย และผู้แทนส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นกรรมการ 
     ให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์แต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริม
สหกรณ์เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

- ให้มี “คณะกรรมการที่ปรึกษาการก ากับ
ดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยน” 



 

 

มำตรำ บทบัญญัติเดิม บทบัญญัติที่แกไ้ข แนวทำงปฏิบัติ/ข้อก ำหนดที่เกีย่วข้อง 
       ให้คณะกรรมการที่ปรึกษาการก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์

และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมีอ านาจหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน า 
เสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา และเสนอให้ปรับปรุง
ระเบียบหรือค าสั่ง เกี่ยวกับการก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแก่นายทะเบียนสหกรณ์ 
     ให้น าความในมาตรา 13 มาใช้บังคับแก่การประชุมของ
คณะกรรมการที่ปรึกษาการก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโดยอนุโลม 

 

27      มาตรา ๑๐๑ สหกรณ์ตั้งแต่ห้าสหกรณ์ขึ้นไปที่ประสงค์จะ
ร่วมกันด าเนินกิจการเพื่อให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์ที่เข้าร่วมกันนั้น อาจรวมกันจัดตั้งเป็นชุมนุมสหกรณ์ได้ 
     ชุมนุมสหกรณ์ใดจะมีฐานะเป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับภูมิภาค
หรือระดับประเทศจะต้องตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออ านวย
ประโยชน์แก่บรรดาสหกรณ์ในภูมิภาคหรือทั่วประเทศที่เป็น
สหกรณ์ประเภทเดียวกันหรือประกอบธุรกิจการผลิต การค้า 
อุตสาหกรรมหรือบริการอย่างเดียวกัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก าหนด 

คงเดิม 
 
 
     ชุมนุมสหกรณ์ใดจะมีฐานะเป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับภูมิภาค
หรือระดับประเทศจะต้องตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออ านวย
ประโยชน์แก่บรรดาสหกรณ์ในภูมิภาคหรือทั่วประเทศที่เป็น
สหกรณ์ประเภทเดียวกันหรือต่างประเภทกัน เพื่อประกอบธุรกิจ
ของสหกรณ์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก าหนด 

- แก้ไขมาตรา 101 วรรคสอง 
- การจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์ของสหกรณ์
ประเภทเดียวกันหรือต่างประเภทกัน 

28      มำตรำ ๑๐๕ ให้ชุมนุมสหกรณ์ที่ ได้จดทะเบียนแล้วเป็น 
นิติบุคคลและเป็นสหกรณ์ตามพระราชบัญญัตินี้ 
     เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ให้ชุมนุมสหกรณ์มีอ านาจ
กระท าการได้ตามมาตรา ๔๖ และตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 
     ให้น าบทบัญญัติในหมวด ๓ หมวด ๔ หมวด ๕ และหมวด ๖ 
มาใช้บังคับกับชุมนุมสหกรณ์โดยอนุโลม 

คงเดิม 
 
 
 
     ให้น าความในหมวด 3 หมวด 4 หมวด 4/1 หมวด 5 และ
หมวด 6 มาใช้บังคับกับชุมนุมสหกรณ์โดยอนุโลม 

- แก้ไขมาตรา 105 วรรคสาม 
- ชุ มนุ ม สหกรณ์ ป ระ เภทสหกรณ์ 
ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
ต้องปฏิบัติตามหมวด 4/1 ด้วย 

29 ไม่ม ี      มำตรำ 105/1 เพื่อส่งเสริมระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิต
ของสมาชิกสหกรณ์ให้ชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศมีอ านาจร่วมกับ
สหกรณ์สมาชิกของตนจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ของสมาชิก
สหกรณ์และครอบครัวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียน
สหกรณ์ก าหนด 

- เพิ่มมาตรา 105/1  
- ให้ชุมนุมสหกรณ์มีอ านาจร่วมกับ
สหกรณ์สมาชิกในการจัดสวัสดิการหรือ
การสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัว 
* ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ 



 

 

มำตรำ บทบัญญัติเดิม บทบัญญัติที่แกไ้ข แนวทำงปฏิบัติ/ข้อก ำหนดที่เกีย่วข้อง 
30      มำตรำ ๑๒๑ ให้นายทะเบียนสหกรณ์เป็นนายทะเบียนกลุ่ม

เกษตรกรและมีอ านาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
และมีรองนายทะเบียนสหกรณ์เป็นผู้ช่วย มีอ านาจหน้าที่ตามที่
นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
     ให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เป็นนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกร
ประจ าจังหวัดที่กลุ่มเกษตรกรตั้งอยู่ และมีอ านาจหน้าที่ตาม
ระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจา -
นุเบกษา 
     ส าหรับกรุ ง เทพมหานครให้นายทะเบียนสหกรณ์ เป็น 
นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรกรุงเทพมหานคร 

คงเดิม 
 
 
 
     ให้สหกรณ์จังหวัดเป็นนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ า
จังหวัดที่กลุ่มเกษตรกรตั้งอยู่และมีอ านาจหน้าที่ตามระเบียบที่
นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
     ส าหรับกรุงเทพมหานครให้ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริม
สหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 และผู้อ านวยการส านักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 เป็นนายทะเบียนกลุ่ม
เกษตรกรกรุงเทพมหานคร 

- แก้ไขมาตรา 121 วรรคสองและวรรค
สาม 
- “สหกรณ์จังหวัด” เป็นนายทะเบียน
กลุ่ ม เกษตรกรประจ าจั งหวั ดแทน 
“เกษตรและสหกรณ์จังหวัด” 
- “ผู้ อ านวยการส านักงานกรุง เทพ  
มหานคร พื้นที่ 1-2” เป็นนายทะเบียน
กลุ่มเกษตรกรกรุงเทพมหานครแทน 
“นายทะเบียนสหกรณ์” 
* ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 

31 ไม่ม ี หมวด 9/1 
กำรพิจำรณำอุทธรณ ์
----------------------- 

     มำตรำ 128/1  ให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ประกอบด้วย  
     รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์มอบหมาย เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวง 
การคลัง ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนส านักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
คนหนึ่ ง ในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่ งชาติซึ่ ง
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติมอบหมายเป็นกรรมการ 
     ให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์แต่งตั้ งข้าราชการในสังกัด 
กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 

- เพิ่มความหมวด 9/1 การพิจารณา
อุทธรณ์ มาตรา 128/1 – 5 
- ให้มี “คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์” 
ท าหน้าที่แทน คพช. 

 ไม่ม ี      มำตรำ 128/2 ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอ านาจ
หน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
     (1) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์
หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ที่อุทธรณ์ตามมาตรา 128/4  

- อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ 



 

 

มำตรำ บทบัญญัติเดิม บทบัญญัติที่แกไ้ข แนวทำงปฏิบัติ/ข้อก ำหนดที่เกีย่วข้อง 
       (2) มีหนังสือเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค าหรือสั่งให้

บุคคลดังกล่าวส่งเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่ เกี่ยวข้องเพื่ อ
ประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ 
     (3) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติตามที่คณะกรรมการ
พิจารณาอทุธรณ์มอบหมาย 

 

 ไม่ม ี      มำตรำ 128/3 ให้น าความในมาตรา 13 มาใช้บังคับแก่การ
ประชุมของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์โดยอนุโลม 

- ข้อก าหนดการประชุมคณะกรรมการฯ 

 ไม่ม ี      มำตรำ 128/4 ค าสั่งตามมาตรา 20 มาตรา 22 (3) และ 
(4) มาตรา 71 และมาตรา 89/3 วรรคสอง รวมถึงค าสั่งเลิกกลุ่ม
เกษตรกรตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา 119 วรรคสอง 
ให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่ได้รับค าสั่ง 
     ค าสั่งไม่รับจดทะเบียนตามมาตรา 38 และค าสั่งตามมาตรา 
44 ให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง 
     การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งและวรรคสองไม่เป็นเหตุทุเลาการ
บังคับตามค าสั่ ง เว้นแต่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จะ
เห็นสมควรให้มีการทุเลาการบังคับตามค าสั่งนั้นไว้ชั่วคราว 

- ค า สั่ งที่ ส ามารถอุท ธรณ์ต่ อคณะ
กรรมการฯ ได้ 

 ไม่ม ี      มำตรำ 128/5 หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการอุทธรณ์
และวิธีพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้
เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ก าหนด 
     ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีค าวินิจฉัยอุทธรณ์ภายใน
หกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ แล้วแจ้งค าวินิจฉัยอุทธรณ์
พร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนังสือไปยังผู้อุทธรณ์โดยไม่ชักช้า 
     ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด 

- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอุทธรณ์ 
- พิจารณาอุทธรณ์ภายใน 60 วัน 
* ระเบียบคณะกรรมการฯ 

 
 
 



 

 

มำตรำ บทบัญญัติเดิม บทบัญญัติที่แกไ้ข แนวทำงปฏิบัติ/ข้อก ำหนดที่เกีย่วข้อง 
32 หมวด 10 

บทก ำหนดโทษ 
----------------------- 

     มำตรำ ๑๒๙ ผู้ใดใช้ค าว่า “สหกรณ์” หรือ “กลุ่มเกษตรกร” 
ประกอบกับชื่อหรือส่วนหนึ่งของชื่อในทางธุรกิจ โดยมิได้เป็น
สหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกรที่ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ และปรับอีกตั้งแต่วันละห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาท
จนกว่าจะได้เลิกใช้ 

หมวด 10 
บทก ำหนดโทษ 

----------------------- 
     มำตรำ 129 ผู้ใดใช้ค าว่า “สหกรณ์” หรือ “กลุ่มเกษตรกร” 
ประกอบกับชื่อหรือส่วนหนึ่งของชื่อในทางธุรกิจโดยไม่ได้เป็น
สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติ
นี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
หรือทั้งจ าทั้งปรับและปรับอีกวันละไม่เกินห้าพันบาทจนกว่าจะได้
เลิกใช้ 

- แก้ ไขหมวด 10 บทก าหนดโทษ 
มาตรา 129 130 131 132 และ 
133 
- เพิ่มความมาตรา 133/1 - 5 
- มาตรา 129 เพิ่มอัตราค่าปรับ 

      มำตรำ ๑๓๐ ผู้ใดไม่มาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือไม่ส่งเอกสาร
เกี่ยวกับการด าเนินงานหรือรายงานการประชุมของสหกรณ์หรือ
ชุมนุ มสหกรณ์ตามค าสั่ ง ของนายทะ เบี ยนสหกรณ์  รอง 
นายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายซึ่งสั่งการ
ตามมาตรา ๑๗ หรือไม่มาชี้แจงข้อเท็จจริง หรือไม่ส่งเอกสาร
เก่ียวกับการด าเนินงานหรือรายงานการประชุมของกลุ่มเกษตรกร 
ตามค าสั่งของนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกร หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ซึ่งนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรมอบหมายตามมาตรา ๑๒๘ แล้วแต่
กรณี ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท 

     มำตรำ 130 ผู้ใดไม่มาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือไม่ส่งเอกสาร
เกี่ยวกับการด าเนินงานหรือรายงานการประชุมของสหกรณ์หรือ
ชุมนุ มสหกรณ์ตามค าสั่ ง ของนายทะ เบี ยนสหกรณ์  รอง 
นายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้ สอบบัญชี หรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายซึ่งสั่งการ
ตามมาตรา 17 หรือไม่มาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือไม่ส่งเอกสาร
เก่ียวกับการด าเนินงานหรือรายงานการประชุมของกลุ่มเกษตรกร
ตามค าสั่งของนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ซึ่งนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรมอบหมายตามมาตรา 128 แล้วแต่
กรณี ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่ง
หม่ืนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

- เพิ่มโทษจ าคุก 

      มำตรำ ๑๓๑ ผู้ใดขัดขวาง หรือไม่ให้ค าชี้แจงแก่นายทะเบียน
สหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี 
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายตาม
มาตรา ๑๘ หรือขัดขวางหรือไม่ให้ค าชี้แจงแก่นายทะเบียน กลุ่ม
เกษตรกรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกร
มอบหมายตามมาตรา  ๑๒๔ ต้องระวางโทษปรับ ไม่ เกิน 
หนึ่งหม่ืนบาท 

     มำตรำ 131 ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ให้ค าชี้แจงแก่นายทะเบียน
สหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี 
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายตาม
มาตรา 18 หรือขัดขวาง หรือไม่ให้ค าชี้แจงแก่นายทะเบียนกลุ่ม
เกษตรกร หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกร
มอบหมายตามมาตรา 124 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

- เพิ่มโทษจ าคุก 
- เพิ่มอัตราค่าปรับ 

 



 

 

มำตรำ บทบัญญัติเดิม บทบัญญัติที่แกไ้ข แนวทำงปฏิบัติ/ข้อก ำหนดที่เกีย่วข้อง 
      มำตรำ ๑๓๒ ผู้ใดฝ่าฝืนไม่จัดการรักษาทรัพย์สินของสหกรณ์ 

หรือไม่ส่งมอบทรัพย์สิน สมุดบัญชี เอกสาร และสิ่งอื่นของสหกรณ์
ให้แก่ผู้ช าระบัญชีตามมาตรา ๗๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
หนึ่งหม่ืนบาท 

     มำตรำ 132 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามที่นายทะเบียน
สหกรณ์สั่งการตามมาตรา 22 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 

- ความตามมาตรา 133 เดิม 
- แก้ไขจากการฝ่าฝืนค าสั่งตามมาตรา 
22 (1) เป็นมาตรา 22 ทั้งหมด 
- เพิ่มโทษจ าคุกและเพิ่มอัตราค่าปรับ 

      มำตรำ  ๑๓๓  ผู้ ใ ดฝ่ าฝื น ไม่ แก้ ไ ขข้ อบกพร่ องตามที่ 
นายทะเบียนสหกรณ์สั่งการตามมาตรา ๒๒ (๑) ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท 

    มำตรำ 133 กรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์ผู้ใดด าเนิน
กิจการของสหกรณ์นอกขอบเขตแห่งการด าเนินกิจการของ
สหกรณ์ที่จะด าเนินการได้ตามกฎกระทรวงที่ออกตามความใน
มาตรา 33/1 วรรคสองต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

- เพิ่มเติมบทก าหนดโทษการฝ่าฝืน
มาตรา 33/1 
- ก าหนดโทษจ าคุกและโทษปรับ 

 ไม่ม ี      มำตรำ 133/1 กรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์ผู้ใด
ด าเนินกิจการของสหกรณ์โดยผิดวัตถุประสงค์ของสหกรณ์และการ
ด าเนินกิจการนั้นเป็นภยันตรายต่อความสงบสุขของประชาชน 
หรือความมั่นคงของรัฐ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

- เพิ่มเติมบทก าหนดโทษการฝ่าฝืน
มาตรา 51/1 
- ก าหนดโทษจ าคุกและโทษปรับ 

 ไม่ม ี      มำตรำ 133/2 ผู้ ใดฝ่าฝืนไม่จัดการรักษาทรัพย์สินของ
สหกรณ์ หรือไม่ส่งมอบทรัพย์สิน สมุดบัญชีเอกสาร และสิ่งอื่นของ
สหกรณ์ให้แก่ผู้ช าระบัญชีตามมาตรา 78 ต้องระวางโทษปรับ 
ไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

- ความตามมาตรา 132 เดิม 
- เพิ่มอัตราค่าปรับ 

 ไม่ม ี      มำตรำ 133/3 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่
ออกตามความในมาตรา 89/2 (4) (5) (6) (7) (8) (10) (11) 
(12) และ (13) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

- เพิ่มเติมบทก าหนดโทษการฝ่าฝืน
มาตรา 89/2 
- ก าหนดเฉพาะโทษปรับ 

 ไม่ม ี      มำตรำ 133/4 ผู้ใดฝ่าฝืนไม่แก้ไขข้อบกพร่องหรือระงับการ
ด าเนินการตามที่นายทะเบียนสหกรณ์สั่งการตามมาตรา 89/3 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสองแสนบาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

- เพิ่มเติมบทก าหนดโทษการฝ่าฝืนค าสั่ง
ตามมาตรา 89/3 
- ก าหนดโทษจ าคุกและโทษปรับ 

 
 



 

 

มำตรำ บทบัญญัติเดิม บทบัญญัติที่แกไ้ข แนวทำงปฏิบัติ/ข้อก ำหนดที่เกีย่วข้อง 
 ไม่ม ี      มำตรำ 133/5  ในกรณีที่สหกรณ์กระท าความผิดตาม

พระราชบัญญัตินี้  กรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์ซึ่งเป็น 
ผู้ลงมติให้สหกรณ์ด าเนินการหรืองดเว้นการด าเนินการหรือเป็น
ผู้ด าเนินการหรือรับผิดชอบในการด าเนินการนั้นได้กระท าผิด
หน้าที่ของตนด้วยประการใด ๆ โดยทุจริตต้องระวางโทษจ าคุก
ตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี และปรับไม่เกินห้าแสนบาท 

- เพิ่มเติมบทก าหนดโทษกรณีกระท าผิด
โดยทุจริต 
- ก าหนดโทษจ าคุกและโทษปรับ 

33 -      มำตรำ 33 ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะมี
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ 
พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ต้อง
ด าเนินการแต่งตั้งให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

- บทเฉพาะกาล 
- การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน 
คพช. (180 วัน) 

34 -      มำตรำ 34 ในกรณีที่ข้อบังคับของสหกรณ์ใดไม่เป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 33/1 วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้  ให้สหกรณ์นั้นแก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์ 
ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าวภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 
นับแต่วันที่กฎกระทรวงใช้บังคับ 

- บทเฉพาะกาล 
- ให้สหกรณ์แก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์และอ านาจกระท าการให้
เป็นไปตามกฎกระทรวงมาตรา 33/1 
(180 วัน) 

35 -      มำตรำ 35 ให้สหกรณ์แก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์ที่เกี่ยวกับ
สมาชิกสมทบให้เป็นไปตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  
ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ 

- บทเฉพาะกาล 
- ให้สหกรณ์แก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับ
สมาชิกสมทบตามมาตรา 41 (180 วัน) 

 
 
 
 



 

 

มำตรำ บทบัญญัติเดิม บทบัญญัติที่แกไ้ข แนวทำงปฏิบัติ/ข้อก ำหนดที่เกีย่วข้อง 
36 -      มำตรำ 36 สหกรณ์ที่มีสมาชิกซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยอยู่ใน 

วันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้สหกรณ์ด าเนินการ
ปรับปรุง แก้ไข ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนบั
แต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
     ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่งหากสมาชิกผู้ใดมีนิติกรรมกับ
สหกรณ์แต่ได้พ้นจากสมาชิกโดยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมิได้บอกเลิกนิติ
กรรมนั้น ให้นิติกรรมนั้นยังคงมีอยู่ต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดไปตาม
เงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาที่ตกลงกัน แต่จะท าการใดก่อผลผูกพัน 
ขึ้นใหม่มิได้ 

- บทเฉพาะกาล 
- ให้สหกรณ์แก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับ
สมาชิกที่ไม่ใช่สัญชาติไทยตามมาตรา 4 
(1 ปี) 
- เยียวยานิติกรรม 
 

37 -      มำตรำ 37 บรรดาค าอุทธรณ์ที่ได้ยื่นและยังอยู่ในระหว่างการ
พิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คณะกรรมการดังกล่าวมีอ านาจ
พิจารณาต่อไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ก่อนการ
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะแล้วเสร็จ แต่ต้อง 
ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

- บทเฉพาะกาล 
- ให้ คพช. เป็นผู้พิจารณาอุทธรณ์เดิม 
- ต้องแล้วเสร็จใน 180 วัน 

38 -      มำตรำ 38 บรรดากฎหรือค าสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใ ช้ บั ง คั บ ให้ ยั ง ค ง ใช้ บั ง คั บ ไ ด้ ต่ อ ไป เท่ าที่ ไ ม่ ขั ดหรื อแย้ ง 
กับพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระ ร า ชบัญญั ติ นี้ จ น กว่ า จ ะมี กฎหรื อค า สั่ ง ที่ อ อกต า ม
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

- บทเฉพาะกาล 
- ให้ใช้กฎและค าสั่งเดิมไปพลางก่อน 
จนกว่าจะออกใหม่ 

 
 
 
 
 



 

 

มำตรำ บทบัญญัติเดิม บทบัญญัติที่แกไ้ข แนวทำงปฏิบัติ/ข้อก ำหนดที่เกีย่วข้อง 
39 -      มำตรำ 39 ในการด าเนินการออกกฎกระทรวงและระเบียบ 

เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถ
ด าเนินการได้ ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจด าเนินการได้ต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

- ให้ออกอนุบัญญัติให้แล้วเสร็จใน 2 ปี 

40 -      มำตรำ 40 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

 


