ความคืบหน้า
การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสหกรณ์ 2542
ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...
ปัจ จุบั น มีร่ างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่. ..) พ.ศ... เสนอแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ 2542 อยู่จานวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย
1. ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ... เสนอโดยสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จากัด และชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ
2. ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ... เสนอโดยพลเรือเอกศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะ
3. ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที.่ ..) พ.ศ. ... เสนอโดยรัฐบาล
1. ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ... เสนอโดยสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ
ไทย ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จากัด และชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ
ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่..) พ.ศ.... ที่เสนอโดยสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยู เนี่ยนแห่งประเทศไทย จากัด และชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศนี้ เป็นการเข้าชื่อเสนอ
กฎหมายโดยประชาชนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 2556 ซึง่ กาหนดให้คณะผู้ริเริ่มจานวน
ไม่น้อยกว่า 20 คน จะต้องยื่นเรื่องต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อขอเข้าชื่อเสนอกฎหมาย และชักชวน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อเสนอกฎหมายไม่น้อยกว่า 10,000 คน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับ
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจากผู้มีส่วนได้เสียด้วย ตามลาดับ
ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ฉบับนี้ มีส าระสาคัญในการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสหกรณ์
2542 อยู่จานวน 3 มาตรา ประกอบด้วย
1.1 มาตรา 15 ให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นนายทะเบียนสหกรณ์
ให้นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง ข้าราชการที่เกี่ยวข้ องเป็นรองนายทะเบียนสหกรณ์ไม่เกิน
สองคน มีอานาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
การแต่งตั้งตามวรรคสอง ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
1.2 มาตรา 50 วรรคสาม กรรมการดาเนินการสหกรณ์ซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับเลือกตั้ง
อีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกันหรือตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกาหนด
1.2 มาตรา 105/1 เพื่อส่งเสริมระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ ให้ชุมนุม
สหกรณ์ระดับประเทศมีอานาจร่วมกับสหกรณ์สมาชิกของตนจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ชีวิตของสมาชิ ก
สหกรณ์และครอบครัวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
การดาเนินงานและความคืบหน้า
1. สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเห็นชอบให้เสนอร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่...)
พ.ศ.... ตามทีช่ ุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จากัด ร้องขอเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ
และการสงเคราะห์ชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560
2. สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศร่วมกันจัดทาร่างพระราช
บัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที.่ ..) พ.ศ.... เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560

3. กรรมการดาเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสันนิบาตสหกรณ์ฯ กรรมการดาเนินการชุมนุม
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ย นแห่งประเทศไทย จากัด และประธานกรรมการดาเนินการชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ
รวมจานวน 32 คน ในฐานะคณะผู้ริเริ่มยื่นเรื่องต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
เพื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที.่ ...) พ.ศ..... และขอเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
4. ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่....) พ.ศ... และ
แจ้งให้คณะผู้ริเริ่มชักชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อเสนอกฎหมาย (ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ....
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560
5. ชุมนุ มสหกรณ์เครดิตยู เนี่ยนแห่ งประเทศไทย จากัด ชักชวนผู้ มีสิ ทธิเลื อกตั้งเข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย (ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที.่ ..) พ.ศ. ....)
6. สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จากัด และ
ชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศนาเสนอรายชื่อผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายจานวน 16, 589 รายชื่อ พร้อมด้วยบัญชีรายชื่อ
ของผู้แทนผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายจานวน 34 รายชื่อ ต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม
2560
7. ส านั ก งานเลขาธิก ารสภาผู้ แ ทนราษฎรน าส่ ง รายชื่ อผู้ เข้ า ชื่อ เสนอกฎหมายต่ อกระทรวง
มหาดไทยเพื่อ ตรวจสอบรายชื่อ และสิ ทธิ ของผู้ เข้ าชื่ อ กฎหมายให้ แล้ ว เสร็ จภายใน 45 วัน และหลั งจากนั้ น
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะเปิดให้มีการคัดค้านรายชื่อ เป็นเวลา 30 วัน พร้อมทั้งแจ้งยืนยันไปยัง
ผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายเป็นรายบุคคล
8. ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จัดการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียต่อ
ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่....) พ.ศ.... ตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศระหว่างวันที่ 1 – 15 มกราคม 2561
สันนิบาตสหกรณ์ฯ รับฟังความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามความคิดเห็นจากผู้เข้าประชุมใหญ่สามัญ
ประจาปี 2560 ของสันนิบาตสหกรณ์ฯ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2560 และจากผู้เข้าร่วมอบรมเมื่อวันที่ 16 – 17
มกราคม 2561 ณ จังหวัดเชียงราย
9. สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จากัด และ
ชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศนาเสนอผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ ดังกล่าวต่อประธานสภานิติ
บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ เ มื่ อ วั น ที่ 19 มกราคม 2561 เพื่ อ สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ใ ช้ ป ระกอบการพิ จ ารณา
ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่....) พ.ศ. ... ตามที่รัฐธรรมนูญกาหนด
เหตุการณ์ในอนาคต
เมื่อกระบวนการตรวจสอบรายชื่อและคัดค้านรายชื่อของผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายเสร็จสิ้นแล้ว
(ประมาณกลางเดือนมีนาคม 2561) ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะนาร่างพระราชบั ญญัติฉบับนี้เสนอต่อสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณา หากสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาในวาระที่ 1 มีมติไม่รับหลักการร่างพระราช
บั ญ ญัติ ฉ บั บ นี้ จ ะตกไป แต่ ห ากสภานิ ติ บั ญ ญั ติแ ห่ งชาติ พิ จารณาในวาระที่ 1 และมี ม ติรั บ หลั ก การ ก็ จ ะเริ่ ม
กระบวนการพิจารณาในวาระที่ 2 โดยการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ และเมื่อการพิจารณาในวาระที่ 2 แล้วเสร็จ
ก็ จ ะพิ จ ารณาในวาระที่ 3 เพื่ อ ขอมติ เ ห็ น ชอบร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ส หกรณ์ (ฉบั บ ที่ . ..) พ.ศ. ... ทั้ ง นี้
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ อาจได้รับการพิจารณาพร้อมกับร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์อีกสองฉบับ ที่เสนอโดย
รัฐบาลและเสนอโดยพลเรือเอกศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง สมาชิกสภานิติบัญญัติ

2. ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ... เสนอโดยพลเรือเอกศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะ
ร่างพระราชบัญญัติส หกรณ์ (ฉบับที่. ...) พ.ศ.... เสนอโดยพลเรือเอกศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง
สมาชิกสภานิ ติบั ญญัติแห่งชาติ และคณะ มีส าระส าคัญ ของการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส หกรณ์ 2542
ประกอบด้วย
2.1 มาตรา 4 แก้ไขเพิ่มเติมนิยามคาว่า "สหกรณ์" เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการสหกรณ์สากล
ขององค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ (แก้ไชเพิ่มเติมมาตรา 4 บทนิยามคาว่า "สหกรณ์"
2.2 มาตรา 9 แก้ไขเพิ่มเติมโครงสร้างของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ทั้งในส่วน
ของกรรมการโดยตาแหน่งและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติสามารถ
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 มาตรา 10 แก้ไขเพิ่มเติมอานาจคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติให้มีอานาจในการ
ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือข้อกาหนดตามอานาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ เพื่อความ
สะดวกและให้เกิดความคล่องตัวในการกากับดูแ ลสหกรณ์และอื่น ๆ และเพื่อการพัฒ นาสหกรณ์ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล
2.4 มาตรา 13 แก้ไขเพิ่มเติมกรอบระยะเวลาให้คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติมีการ
ประชุมที่ชัดเจนเพื่อให้สามารถพิจารณาอนุมัติและอนุญาตในเรื่องที่สาคัญ และเพื่อให้มีหน่วยงานหลักที่จะนา
นโยบายของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติไปสู่การปฏิบัติให้เป็นไปอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม
2.5 มาตรา 14 กาหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของสหกรณ์เพื่อให้การพิจารณา
รวดเร็วและชัดเจน และกาหนดให้คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติสามารถแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอื่น
ได้ตามความจาเป็น
2.6 มาตรา 15 กาหนดให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อให้มี
อานาจสั่งการและบังคับบัญชาหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องภายในกระทรวงได้อย่างเหมาะสม (แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา 15)
2.7 มาตรา 16 (8/1) (8/2) และ 17 กาหนดให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอานาจหน้าที่ในการฟื้นฟู
สหกรณ์ที่ป ระสบปั ญหาโดยมิต้องน าเรื่ องเข้าสู่ กระบวนการยุติธ รรมและเพื่อให้ การแก้ไขปัญหารวดเร็ว และ
ทันท่วงที ตลอดจนมีอานาจในการเรียกบุคคลใด ๆ ซึ่งรวมถึงบุคคลภายนอกที่กระทาให้เกิดความเสียหายแก่
สหกรณ์มาให้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงได้
2.8 มาตรา 21 กาหนดให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอานาจในการฟ้องร้องบุคคลภายนอกที่ทาให้
สหกรณ์เกิดความเสียหายได้ด้วย
2.9 มาตรา 22 (2),(3) แก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคาของกฎหมายให้มีความชัดเจนและเพื่อมิให้ เกิด
ปัญหาในการตีความกฎหมาย และแก้ไขเพิ่มเติมให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์แทนคณะกรรมการดาเนินการที่กระทาให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องและรักษา
ผลประโยชน์ของสหกรณ์
2.10 มาตรา 41 แก้ไขเพิ่มเติมให้คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติมีอานาจกาหนด
ข้อยกเว้นและคุณสมบัติของสมาชิกสมทบได้โดยไม่อยู่ภายใต้บังคับมาตรา 33 (1) และ (2)
2.11 มาตรา 50 วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมให้คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติมีอานาจ
กาหนดให้กรรมการดาเนินการสหกรณ์บางประเภทสามารถดารงตาแหน่งได้เกินกว่าสองวาระต่อต่อกัน เพื่อความ
ต่อเนื่องในการบริหารงานและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรตามความเหมาะสม

2.12 มาตรา 53 แก้ ไ ขเพิ่ มเติ มให้ คณะกรรมการพั ฒ นาการสหกรณ์แ ห่ งชาติเ ป็ นผู้ ก าหนด
คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ เพื่อให้ได้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและปราศจากการแทรกแซงของ
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
2.13 มาตรา 101 แก้ไขเพิ่มเติมให้สหกรณ์ต่างประเภทสามารถรวมกันเป็นชุมนุมสหกรณ์ภายใต้
กรอบของกฎหมายที่ชัดเจน
การดาเนินงานและความคืบหน้า
1. พลเรือเอกศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะ รวม 25 คน
เสนอร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที.่ ..) พ.ศ. ... ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที 22 สิงหาคม 2559
2. ปัจจุบัน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติให้รอการพิจารณาพร้อมกับร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์
(ฉบับที.่ ...) พ.ศ. ... ที่เสนอโดยรัฐบาล
3. ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่...) พ.ศ. .... เสนอโดยรัฐบาล
การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสหกรณ์ ฉบับนี้เป็นแนวทางหนึ่งที่รัฐมุ่งมั่นที่จะทาให้สหกรณ์
มีระบบการบริหารที่มั่นคงและคุ้มครองสิทธิของสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสาคัญอยู่ในขณะนี้
ปัจจุบัน คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ตามหลักการที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
เสร็ จ เรี ย บร้ อยแล้ ว และกรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ จัดรับ ฟังความคิดเห็ น อีก ครั้งหนึ่ง ทางเว็บไซต์ระหว่างวั นที่ 22
ธันวาคม 2560 – 10 มกราคม 2561 เพื่อนาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีไปพร้อมกับร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์
ดังกล่าว
ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ส หกรณ์ ที่ ค ณะกรรมการกฤษฎี ก าพิ จ ารณาแล้ ว เสร็ จ นี้ เป็ น การรวม
ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ที่เสนอโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับของคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะพิเศษ
ตลอดจนข้ อเสนอของกระทรวงการคลั งเกี่ย วกับ การปฏิ รูป ระบบก ากับ ดูแ ลและการบริห ารจั ดการสหกรณ์
ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเข้าด้วยกัน มีสาระสาคัญ ประกอบด้วย
(1) แก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติของกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพัฒ นาการสหกรณ์
แห่งชาติ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 9 วรรคสาม)
(2) แก้ไขเพิ่มเติมอานาจหน้าที่ของนายทะเบียนสหกรณ์เกี่ยวกับการกาหนด ระบบบัญชี และ
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี อานาจของนายทะเบียนสหกรณ์ในการร้องทุกข์หรือฟ้องคดีแทนสหกรณ์ รวมทั้งอานาจสั่ง
การเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ และเพิ่มอานาจในการมอบหมายผู้มีอานาจ
ดาเนินการแทนคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ และดาเนินกิจการแทนสหกรณ์ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 16 (2)
และ (3) มาตรา 21 และมาตรา 22 และเพิ่มมาตรา 23/1)
(3) ปรั บ ปรุ ง บทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ การพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ โดยก าหนดบทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ
การพิจารณาอุทธรณ์ให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เพื่อทาหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ (ยกเลิก
มาตรา 26 มาตรา 38 วรรคสองและวรรคสาม และมาตรา 72 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 75 วรรคหนึ่ง และเพิ่มหมวด
9/1 การพิจารณาอุทธรณ์ มาตรา 128/1 มาตรา 128/2 มาตรา 128/3 มาตรา 128/4 และมาตรา 128/5
(4) กาหนดประเภทของสหกรณ์ ลักษณะของสหกรณ์ วัตถุประสงค์ และขอบเขตแห่ ง
การดาเนินกิจการที่จะพึงดาเนินการได้ของสหกรณ์แต่ละประเภท (ยกเลิกมาตรา 33 วรรคสอง และเพิ่มมาตรา
33/1)

(5) ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับสมาชิกสมทบของสหกรณ์ และแก้ไขเพิ่มเติมอานาจกระทาการ
ของสหกรณ์โดยกาหนดกรณีเรื่องการรับฝากเงินจากนิติบุคคล (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 41 และมาตรา 46 (5))
(6) กาหนดหน้าที่และความรับผิดของคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ กรรมการ หรือผู้จัดการ
ของสหกรณ์เกี่ยวกับการดาเนินกิจการของสหกรณ์ และเพิ่มลักษณะต้องห้ามของกรรมการหรือผู้จัดการ (เพิ่ม
มาตรา 51/1 มาตรา 51/2 มาตรา 51/3 และมาตรา 52 (5) (6) และ (7))
(7) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบกิจการ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 53 วรรคสอง)
(8) กาหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับงบการเงิน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 66 มาตรา 67 มาตรา 68
มาตรา 71 (2) และมาตรา 80)
(9) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการสอบบัญชี (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 69)
(10) กาหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการดาเนินงานและการกากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ และ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน (เพิ่มหมวด 4/1 การดาเนินงานและการกากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยน มาตรา 89/1 มาตรา 89/2 มาตรา 89/3 และมาตรา 89/4)
(11) กาหนดให้นาบทบัญญัติเกี่ยวกับการดาเนินงานและการกากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน มาใช้บังคับกับชุมนุมสหกรณ์โดยอนุโลม (แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 105 วรรคสาม)
(12) แก้ไขเพิ่มเติมให้สหกรณ์จังหวัดเป็นนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจาจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา 121 วรรคสอง)
(13) ปรับปรุงบทกาหนดโทษและอัตราโทษให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น (แก้ไขเพิ่มเติมหมวด 10
บทกาหนดโทษ)
การดาเนินการและความคืบหน้า
1. ระหว่างที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจาณาร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ ฉบับนี้ตามมติ
คณะรัฐมนตรีอยู่นี้ สันนิบาตสหกรณ์ฯ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ดาเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นดังนี้
1.1 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จัด สัมมนารับฟังความคิดเห็นทั่วประเทศระหว่าง
เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2560 ในจังหวัด ลาปาง ขอนแก่น สงขลา และเพชรบุรี ตามลาดับ ซึ่งเป็นการจัดทา
ในภาคประชาชนเพื่อการมีส่วนร่วมของสหกรณ์
1.2 กรมส่งเสริมสหกรณ์จัด สัมมนารับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม
2560 ณ กรุงเทพมหานคร และทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งเป็นการดาเนินงานในภาครัฐตามที่
รัฐธรรมนูญกาหนด
2. สันนิบาตสหกรณ์ฯ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นจากการจัดสัมมนาและนาส่งกรมส่งเสริม
สหกรณ์ คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เพื่อประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้
3. กรมส่งเสริมสหกรณ์นาความคิดเห็นจากการจัดสัมมนาและจากสันนิบาตสหกรณ์ฯ นาเสนอ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
4. สันนิบาตสหกรณ์ฯ ทาหนังสือขอให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาทบทวนร่าง
บทบัญญัติที่กาหนดให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเข้ามากากับดูแลสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นการเฉพาะและมาตรา
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต่อมา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้พิจารณาทบทวนและตัดบทบัญญัติดังกล่าวออก
5. สันนิบาตสหกรณ์ฯ ขอให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพิ่มเติมอานาจของชุมชุมสหกรณ์
ระดับประเทศในการร่วมกับสหกรณ์สมาชิกจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ชีวิตแก่สมาชิกสหกรณ์และครอบครัว
แต่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่อาจเพิ่มเติมให้ ตามที่สันนิบาตสหกรณ์ฯ เสนอได้ เนื่องจากเป็นเรื่องที่

นอกเหนือจากหลักการที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ (จึงเป็นที่มาของร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ....ที่
เสนอโดยสันนิบาตสหกรณ์ฯ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จากัด และชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย)
6. สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่....) พ.ศ. ....
ตามมติคณะรัฐมนตรีเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อ เดือนธันวาคม 2560 และส่งเรื่องมายังกรมส่งเสริมสหกรณ์และให้รับ
ฟังความคิดเห็นอีกครั้งหนึ่งเพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรีไปพร้อมกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้
7. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง
พระราชบั ญญัติ ฉบั บนี้ เมื่อวัน ที่ 8 มกราคม 2561 และนาเสนอต่อกรมส่ งเสริมสหกรณ์ คณะอนุกรรมาธิการ
พิจาณาศึกษาด้านสหกรณ์และอื่น ๆ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
9. สันนิบาตสหกรณ์ฯ นัดประชุมชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศเพื่อ ร่วมพิจารณาและให้ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ และนาเสนอผลการรับฟังความคิดเห็นต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ
อนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านสหกรณ์และอื่น ๆ
อนึ่ง ผลการรับฟังความคิดเห็นที่สันนิบาตสหกรณ์ฯ และชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศนาส่งต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น จะถูกนาส่งอีกครั้งหนึ่ง เมื่อร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์นี้เข้าสู่การพิจารณาของสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติโดยเฉพาะในช่วงการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์
---------------------------------

