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รายงานผลการรับฟังความคิดเห็น 
และรายงานผลการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดจากร่างพระราชบัญญัติ 

 
 
 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของร่างพระราชบัญญัติ 
๑. ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
   กฎหมายใหม่  แก้ไขเพ่ิมเติม  ยกเลิก 
 
๒. หลักการและเหตุผล 

๒.๑ หลักการ  
 แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒.๒ เหตุผล 

  พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีบทบัญญัติท่ียังไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ใน
ปัจจุบันไม่เอ้ืออ านวยต่อการส่งเสริมพัฒนาและคุ้มครองระบบสหกรณ์ที่เป็นการช่วยเหลือกันระหว่างสมาชิก
และสหกรณ์ด้วยกันเอง จึงควรแก้ไขเพ่ือให้การพัฒนา คุ้มครอง และสร้างเสถียรภาพแก่ระบบสหกรณ์  
 
๓. ผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติ 
  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร    ประชาชนเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 
 พลโท วีระ วงศ์สวรรค์ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน ๑๑,๘๐๘ คน เป็นผู้เสนอ  
 
ส่วนที่ ๒ การรับฟังความคิดเห็นและสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น  
๑. ข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็น 

ผู้เสนอร่างพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือก าหนดบทนิยามของชุมนุมสหกรณ์ให้หมายถึง สหกรณ์
ตั้งแต่ห้าสหกรณ์ขึ้นไปประสงค์จะร่วมกันด าเนินกิจการ และสมาชิกสมทบ ให้หมายถึง บุคคลธรรมดาที่บรรลุ
นิติภาวะแต่ขาดคุณสมบัติในการเป็นสมาชิกสหกรณ์ และบุคคลธรรมดาซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ  

ก าหนดให้คณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์มีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ จ านวน ๕ คณะ 
คือ คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ คณะอนุกรรมการส่งเสริม ก ากับ ดูแลการบริหารเงินและการลงทุนของ
สหกรณ์ คณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ คณะอนุกรรมการส่งเสริม
พัฒนาการผลิต การแปรรูปและการตลาดของสินค้าสหกรณ์ คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ 
ก าหนดคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม วาระการด ารงต าแหน่ง อ านาจหน้าที่ การพ้นจากต าแหน่ง  

ก าหนดอ านาจหน้าที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติในการสนับสนุนและสร้าง
เสถียรภาพระบบสหกรณ์และด ารงเงินกองทุนอ่ืน ๆ ให้แก่ระบบสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ  

ก าหนดวัตถุประสงค์ แหล่งที่มาของกองทุน คณะกรรมการบริหารกองทุน ที่ตั้งส านักงานกอง
ทุนและการบริหารกองทุนอย่างเป็นรูปธรรม การมอบอ านาจหน้าที่ของนายทะเบียนสหกรณ์ ก าหนดลักษณะ
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ของการกระท าหรืองดเว้นการกระท าในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์อันเป็นเหตุให้
เสียผลประโยชน์ของสหกรณ์   

ก าหนดให้นายทะเบียนแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานแทนคณะกรรมการสหกรณ์โดย  
ให้มีสมาชิกสหกรณ์มีส่วนร่วมเป็นกรรมการเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องและปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากการด าเนินการใน
สหกรณ์นั้น ๆ ก าหนดอ านาจหน้าที่และการด าเนินการ การก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิต
ยูเนียนของคณะอนุกรรมการส่งเสริมก ากับดูแลการบริหารการเงินและการลงทุนของสหกรณ์ ก าหนดการ
ส่งเสริมสหกรณ์และอ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ 
คณะอนุกรรมการส่งเสริม พัฒนาการผลิต การแปรรูปและการตลาดของสินค้าสหกรณ์ และคณะอนุกรรมการ
พัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ การก าหนดอ านาจหน้าที่และวิธีการพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ วิธีการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ 
  
๒. ผู้เกี่ยวข้องทีไ่ด้รับหรืออาจได้รับผลกระทบจากร่างพระราชบัญญัติ  

๒.๑. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
๒.๒. กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
๒.๓. ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
๒.๔ คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ทุกประเภท ประกอบด้วย 
 (๑) สหกรณ์การเกษตร 
 (๒) สหกรณ์นิคม 
 (๓) สหกรณ์ประมง 
 (4) สหกรณ์ออมทรัพย์ 
 (๕) สหกรณ์บริการ 
 (๖) สหกรณ์ร้านค้า 
 (๗) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
๒.๕ ชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ ประกอบด้วย 
 (๑) ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด 
 (๒) ชุมนุมสหกรณ์นิคมแห่งประเทศไทย จ ากัด 
 (๓) ชุมนุมสหกรณ์ประมงแห่งประเทศไทย จ ากัด 
 (๔) ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด 
 (๕) ชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย จ ากัด 
 (๖) ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ ากัด 
 (๗) ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จ ากัด  
๒.๖ สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศตาม (5) 
๒.๗ สมาชิกของสหกรณ ์
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๓. ประเด็นการรับฟังความคิดเห็น 
 ๑. สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยาม ค าว่า “ชุมนุมสหกรณ์ และสมาชิกสมทบหรือไม่” 
 ๒. สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมให้คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติมีอ านาจในการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ ก าหนดโครงสร้าง คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม จ านวนของอนุกรรมการแต่ละคณะ วาระ
การด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง อ านาจหน้าที่และการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ หรือไม่ 
 ๓. สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ให้คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ส่งเสริม 
สนับสนุน สร้างเสถียรภาพด ารงเงินกองทุนรักษาเสถียรภาพระบบสหกรณ์และด ารงเงินกองทุนอ่ืน ๆ ให้แก่
ระบบสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ หรือไม่ 
 ๔. สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมการมอบอ านาจของนายทะเบียนสหกรณ์หรือไม่ 
 ๕ สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมการกระท าหรือการงดเว้นกระท าการในการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ อันเป็นเหตุให้เสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือไม่  
 ๖ สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมให้สมาชิกสหกรณ์มีส่วนร่วมในคณะกรรมการด าเนินงานแทน
คณะกรรมการสหกรณ์ตามค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องและปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
สหกรณ์หรือไม่  
 ๗. สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมให้การก าหนดประเภทของสหกรณ์ ลักษณะ วัตถุประสงค์ และ
ขอบเขตการด าเนินกิจการสหกรณ์แต่ละประเภท ต้องท าเป็นประกาศกระทรวงหรือไม่  
 ๘. สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมคุณสมบัติของสมาชิกสมทบหรือไม่  
 ๙. สมควรเพ่ิมเติมให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ กรรมการ หรือผู้จัดการต้อง
รับผิดชอบร่วมกันในความเสียหายต่อสหกรณ์หรือไม่  
 ๑๐. สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมรูปแบบการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์หรือไม่  
 ๑๑. สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมการจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ 
รวมถึงการก าหนดอ านาจกระท าการชุมนุมสหกรณ์ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศหรือไม่ 
 ๑๒. สมควรเพ่ิมเติมให้มีระบบการอุทธรณ์โดยเพ่ิมหมวดการอุทธรณ์ คณะอนุกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ อ านาจหน้าที่และการด าเนินการหรือไม่  
 
๔. ระยะเวลาและวิธีการการรับฟังความคิดเห็น 

๔.๑ ระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่  ๗ พฤษภาคม 
๒๕๖๓  รวมระยะเวลา จ านวน ๑๕๗ วัน 

๔.๒ วิธีการรับฟังความคิดเห็น 
(๑) ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐสภา www.parliament.go.th 

http://www.parliament.go.th/
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(๒) ส่งประเด็นไปรับฟังผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ประกอบด้วย 
 ๑) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 ๒) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 ๓) ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) 
 
๕ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น  

๕.๑ ข้อมูลทั่วไปผู้ร่วมแสดงความคิดเห็น  
 จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐสภา www.parliament.go.th จ านวน ๑ 

ราย ซึ่งเป็นประชาชนทั่วไป 
 จากการส่งประเด็นไปรับฟังผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง 
 ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน ที่ได้แสดงความคิดเห็นมี จ านวน ๒ ราย 

ประกอบด้วย 
 ๑) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 ๒) ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  
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๕.๒ ผลการรับฟัง 
ผลการรับฟังผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐสภา www.parliament.go.th และจาก

การส่งประเด็นไปรับฟังผู้ที่เก่ียวข้องโดยตรง สรุปได้เป็นรายประเด็นดังนี้ 
๑. สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยาม ค าว่า “ชุมนุมสหกรณ์ และสมาชิกสมทบหรือไม่” 

 ไม่เห็นด้วย เนื่องจากตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๑ มีบัญญัติ
ไว้อย่างชัดเจนแล้วว่า "สหกรณ์ตั้งแต่ห้าสหกรณ์ขึ้นไป ที่ประสงค์จะร่วมกันด าเนินกิจการเพ่ือให้เกิดประโยชน์
ตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ที่เข้าร่วมกันนั้น" จึงไม่มีความจ าเป็นต้องก าหนดนิยามค าว่าชุมนุมสหกรณ์อีก 
เพราะจะท าให้เกิดความซ้ าซ้อน  

 นอกจากนี้ไม่จ าเป็นต้องมีนิยามของค าว่า “สมาชิกสมทบ” เนื่องจากในมาตรา ๔๑ มี
การก าหนดลักษณะของสมาชิกสมทบไว้อยู่แล้ว อีกทั้งการก าหนดนิยามสมาชิกสมทบให้ครอบคลุมถึงบุคคล
ธรรมดาที่ไม่บรรลุนิติภาวะนั้นค่อนข้างไม่เหมาะสม เนื่องจากบุคคลธรรมดาที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะสามารถเป็น
สมาชิกสหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในสถานศึกษาได้อยู่แล้ว หากก าหนดไว้
ในนิยามจะท าให้สหกรณ์ทุกประเภทรับบุคคลธรรมดาที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเป็นสมาชิกสมทบได้ ซึ่งท าให้อาจ
เป็นช่องทางในการหลีกเลี่ยงภาษี โดยให้ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมาเป็นสมาชิกสหกรณ์ เพ่ือเป็นตัวแทนใน
ลักษณะ nominee ในการฝากเงินหรือซื้อหุ้นเพื่อจะได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลที่ได้ไม่ต้องเสียภาษี 

 

 ๒. สมควรแก้ไขเพิ่มเติมให้คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติมีอ านาจในการ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ก าหนดโครงสร้าง คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม จ านวนของอนุกรรมการแต่ละ
คณะ วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง อ านาจหน้าที่และการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ 
หรือไม่ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
     เห็นด้วยกับการก าหนดให้คณะกรรมการพัฒนา
สหกรณ์มีอ านาจในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  

     เนื่องจากมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้ให้
อ านาจคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
แต่งตั้ งคณะอนุกรรมการเพ่ือด าเนินการตามที่
คณะกรรมการ พัฒนาการสหกรณ์ แห่ ง ช าติ 
มอบหมายไว้อยู่แล้ว ซึ่งมีความคล่องตัวมากกว่าการ
ระบุชื่อคณะอนุกรรมการไว้ในพระราชบัญญัติซึ่งจะ
ท า ใ ห้ ใ น อ น า ค ต ไ ม่ มี ค ว า ม จ า เ ป็ น ต้ อ ง มี
คณะอนุกรรมการดังกล่าวแล้ว ก็จะยังต้องด ารง
คณะอนุกรรมการดังกล่าวไว้ต่อไปเนื่องจากกฎหมาย
ก าหนดให้มีการแต่งตั้ง  
     นอกจากนี้ ไม่ควรก าหนดองค์ประกอบของ
คณะอนุกรรมการไว้ในกฎหมาย เพราะภารกิจของ
คณะอนุกรรมการแต่ละคณะมีความแตกต่างกัน 
องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการควรเปลี่ยนแปลง
ได้ตามความเหมาะสมไม่ควรจ ากัดว่าผู้แทนส่วน
ราชการและผู้แทนขบวนการสหกรณ์จะต้อง มี
จ านวนเท่า ๆ กันทุกกรณ ี

http://www.parliament.go.th/


- 6 - 
 

 ๓. สมควรแก้ไขเพิ่มเติมอ านาจหน้าที่ให้คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ 
ส่งเสริม สนับสนุน สร้างเสถียรภาพด ารงเงินกองทุนรักษาเสถียรภาพระบบสหกรณ์และด ารงเงินกองทุนอ่ืน 
ๆ ให้แก่ระบบสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ หรือไม่ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
     เห็นด้วยกับการก าหนดให้ คณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ มีอ านาจหน้าที่ในการ
สนับสนุนและสร้างเสถียรภาพระบบสหกรณ์และ
การด ารงเงินกองทุน แหล่งที่มาของทุน 

     เนื่องจากกองทุนรักษาเสถียรภาพระบบสหกรณ์
เป็นกลไกในการรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์ทั้ง
ระบบและมีความเกี่ยวเนื่องกับการก ากับดูแล 
เพราะจะเป็นเครื่องมือให้ผู้ก ากับดูแลสามารถเข้าให้
ความช่ วย เหลือสหกรณ์ที่ มี ปัญหาฐานะการ
ด าเนินงานและลดผลกระทบที่อาจมีต่อระบบ
เศรษฐกิจหากสหกรณ์ดังกล่าวล้ม  
     กองทุนดังกล่าวควรอยู่ในอ านาจของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ซึ่งเป็นหน่วยงานก ากับดูแล 
ประกอบกับมีบทบัญญัติก าหนดให้อ านาจกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เกี่ยวกับการก ากับดูแลสหกรณ์
ปัจจุบันตามมาตรา ๘๙ ของพระราชบัญญัติสหกรณ์ 
พ.ศ ๒๕๔๒  

 
 ๔. สมควรแก้ไขเพิ่มเติมการมอบอ านาจของนายทะเบียนสหกรณ์หรือไม่ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
    เห็นด้วยกับอ านาจหน้าที่ของนายทะเบียน
สหกรณ์ รวมถึงการก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์เครดิตยูเนียน 

     หากนายทะเบียนสหกรณ์ไม่สามารถมอบอ านาจ
ในการถอดถอนกรรมการสหกรณ์ได้จะท าให้การ
ปฏิบัติหน้าที่ไม่มีความคล่องตัว เพราะจะเกิดการ
รวมศูนย์และต้องรอนายทะเบียนสหกรณ์แต่เพียงผู้
เดียวในการพิจารณาใช้อ านาจ ซึ่งอาจไม่ทันการและ
ไม่อาจป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสหกรณ์ได้ 

 
 ๕ สมควรแก้ไขเพิ่มเติมการกระท าหรือการงดเว้นกระท าการในการปฏิบัติหน้าที่ของ

คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ อันเป็นเหตุให้เสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือไม่  
 ไม่เห็นด้วยเพราะการเสนอขอแก้ไขในลักษณะดังกล่าวจะท าให้แย่กว่าบทบัญญัติใน

มาตรา ๒๒ พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ เนื่องจากครอบคลุมถึงกรณี "อาจ" เป็นเหตุให้เกิดความ
เสียหาย ซึ่งครอบคลุมการกระท าก่อนเกิดปัญหาในสหกรณ์ 
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 ๖ สมควรแก้ไขเพิ่มเติมให้สมาชิกสหกรณ์มีส่วนร่วมในคณะกรรมการด าเนินงาน
แทนคณะกรรมการสหกรณ์ตามค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ เพื่อแก้ ไขข้อบกพร่องและปัญหา 
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสหกรณ์หรือไม่  

 การก าหนดให้คณะกรรมการด าเนินการแทนคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ที่
หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวตามค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ต้องมีสมาชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นองค์คณะ
ไม่เหมาะสม เนื่องจากอาจเกิดกรณีที่สมาชิกสหกรณ์ซึ่งเป็นพรรคพวกของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ที่
ท าให้เกิดปัญหาในสหกรณ์อาจเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แล้วสั่งให้หยุดด าเนินคดีกับคณะกรรมการด าเนินการที่ท าให้
เกิดปัญหาได้ ซึง่มีตัวอย่างกรณีศึกษาของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น 

 
 ๗. สมควรแก้ ไขเพิ่ม เติมให้การก าหนดประเภทของสหกรณ์  ลักษณะ 

วัตถุประสงค์ และขอบเขตการด าเนินกิจการสหกรณ์แต่ละประเภท ต้องท าเป็นประกาศกระทรวงหรือไม่  
 ไม่เห็นด้วยเนื่องจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมได้

ก าหนดประเภทของสหกรณ์ไว้อย่างชัดเจนแล้ว และก าหนดลักษณะ วัตถุประสงค์ และขอบเขตการด าเนิน
กิจการที่พึงกระท าได้ในกฎกระทรวงแล้ว ซึ่งมีความชัดเจนกว่าร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ที่เสนอมานี้ นอกจากนี้ หากแก้ไขเพ่ิมเติมตามร่างที่เสนอนี้จะกระทบต่อมาตราอ่ืนในพระราชบัญญัติสหกรณ์
อีกด้วย จึงเห็นว่าไม่สมควรแก้ไข 

 
 ๘. สมควรแก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติของสมาชิกสมทบหรือไม่  
 ปัจจุบันนายทะเบียนสหกรณ์มีการก าหนดลักษณะของสมาชิกสมทบไว้อยู่แล้ว การ

ก าหนดคุณสมบัติไว้ในพระราชบัญญัติจะท าให้ไม่ยืดหยุ่นเพราะแก้ไขได้ยาก 
 
 ๙. สมควรเพิ่มเติมให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ กรรมการ หรือผู้จัดการ

ต้องรับผิดชอบร่วมกันในความเสียหายต่อสหกรณ์หรือไม่  
 มีบัญญัติไว้ในมาตรา ๕๑/๒ ของพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ แล้ว 
 
 ๑๐. สมควรแก้ไขเพิ่มเติมรูปแบบการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์

หรือไม่  
 ควรมีการศึกษารูปแบบของกองทุนรักษาเสถียรภาพระบบสหกรณ์ที่เหมาะสม

ก่อน เนื่องจากกองทุนรักษาเสถียรภาพระบบสหกรณ์ที่เหมาะสมอาจไม่ได้จัดสรรจากก าไรสุทธิเพียงช่องทาง
เดียวเพราะอาจจัดสรรจากเงินฝาก เงินค่าหุ้น หรือเงินอ่ืน ๆ ของสหกรณ์ก็ได้ 

 
 ๑๑. สมควรแก้ไขเพิ่มเติมการจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์ระดับจังหวัด ระดับภาค 

และระดับประเทศ รวมถึงการก าหนดอ านาจกระท าการชุมนุมสหกรณ์ระดับจังหวัด ระดับภาค และ
ระดับประเทศหรือไม ่

 สาระส าคัญเหมือนกับมาตรา ๑๐” ของพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับไม่จ าเป็นต้องน าวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๐๑ ไปก าหนดนิยามของชุมนุม
สหกรณ์ จึงไม่ควรแก้ไข  
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 นอกจากนี้ อ านาจหน้าที่กระท าการตามร่างที่เสนอส่วนใหญ่นั้นเป็นสิ่งที่ชุมนุม
สหกรณ์สามารถกระท าได้อยู่แล้วตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงไม่จ าเป็นต้องก าหนดเพ่ิมเติมใน
กฎหมาย รวมทั้งการก าหนดให้ชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศเป็นศูนย์กลางทางการเงินยังไม่มีความชัดเจนว่า
ศูนย์กลางทางการเงินดังกล่าวมีลักษณะอย่างไร ประกอบกับศูนย์กลางทางการเงินเป็นศูนย์รวมทางการเงิน
ของสหกรณ์จ านวนมาก มีความเสี่ยงมากขึ้นจึงต้องมีการก าหนดหมวดว่าด้วยการก ากับศูนย์กลางทางการเงิน
และกลไกในการก ากับดูแลเพิ่มเติมอีก 

 
 ๑๒. สมควรเพิ่มเติมให้มีระบบการอุทธรณ์โดยเพิ่มหมวดการอุทธรณ์ 

คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ อ านาจหน้าที่และการด าเนินการหรือไม่  
 ไม่ควรเพิ่มผู้แทนขบวนการสหกรณ์เข้ามาเป็นคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

เนื่องจากมีความขัดกันของผลประโยชน์ (Conflict of interest) ผู้พิจารณาอุทธรณ์ควรเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วน
เสีย  

 นอกจากนี้อ านาจในการทุเลาการบังคับควรเป็นอ านาจของผู้ที่ออกค าสั่ง อีกทั้ง
การก าหนดให้คณะอนุกรรมการดังกล่าวมีอ านาจเสนอคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติในการ
ก าหนดระเบียบ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ หรือข้อก าหนดตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ใช่เป็นการอุทธรณ์
จึงไม่ควรเป็นอ านาจของคณะกรรมการนี้ รวมถึงไม่ควรก าหนดให้คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
มอบหมายให้ด าเนินการอ่ืน ๆ เนื่องจากไม่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอุทธรณ์ 

 
๕.๓ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 ๑. การเสนอแก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในครั้งนี้ 

ยังคงมิได้ให้อ านาจสหกรณ์ด าเนินกิจการในลักษณะประกันภัยได้ 
 ๒. พระราชบัญญัติสหกรณ์มีการแก้ไขล่าสุด คือ พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓)  

พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึงปัจจุบัน และประเด็นที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติมใน
ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ส่วนใหญ่เป็นประเด็นที่มีการน าเสนอไปและได้รับการแก้ไข
เพ่ิมเติมตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปแล้ว 

 ๓ พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ อยู่ระหว่างการใช้บังคับยังไม่เกิด
ปัญหาในทางปฏิบัติ ที่ไม่สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายได้ ทั้งนี้ มาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติ
หลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ ๒๕๖๒ ก าหนดให้การ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ ให้กระท าอย่างน้อยทุกห้าปีนับแต่วันที่กฎหมายนั้นมีผลใช้บังคับ ดังนั้นการประเมินผล
สัมฤทธิ์จะด าเนินการไดภ้ายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 
 

ส่วนที่ ๓ รายงานผลการวิเคราะห์ผลกระทบอันเกิดจากร่างพระราชบัญญัติ 
๑. ความเป็นมา สภาพปัญหา ความจ าเป็นที่จะต้องตราพระราชบัญญัติ 
 แก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพ่ือให้การบริหารจัดการสหกรณ์และการควบคุมการ
บริหารงานเป็นของสมาชิกโดยสมาชิกโดยให้สมาชิกมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการในการแก้ไขข้อบกพร่องของ
สหกรณ์ และแก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติในการแต่งตั้งอนุกรรมการชุด
ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนา คุ้มครอง สร้างเสถียรภาพ แก่ระบบสหกรณ์ 
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 บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์บางประการไม่เอ้ือประโยชน์ต่อการคุ้มครองระบบ
สหกรณ์ที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน และมีปัญหาของระบบการก ากับดูและสหกรณ์ที่มี
ลักษณะกิจการคล้ายกับสถาบันการเงินซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบการเงินทั้งระบบ 
   
๒. ความสอดคล้องของร่างพระราชบัญญัติ 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๕ รัฐพึงส่งเสริม สนับสนุน คุ้มครอง และ
สร้างเสถียรภาพให้แก่ระบบสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ  - 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ การพัฒนาภาคการเงิน ให้สถาบัน
การเงินเฉพาะกิจและสหกรณ์เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการ 

 
๓. ประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ 

เมื่อมีการปรับปรุงกฎหมายกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ตามที่เสนอนี้จะช่วยส่งเสริมและลด
ปัญหาให้กับการด าเนินกิจการของสหกรณ์ ส่งผลให้สหกรณ์มีความเข้มแข็ง ซึ่งจะเป็นการคุ้มครองเงินทุนของ
สมาชิกสหกรณ์ไปในตัว 
 
๔. ความสัมพันธ์หรือความใกล้เคียงกับกฎหมายอ่ืน 

ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีความใกล้เคียงกับพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๖๐ ซ่ึงมีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 
๕. ผลกระทบโดยรวมที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
ท าให้เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายสามารถออกหลักเกณฑ์ในการก ากับดูลแลสหกรณ์ ให้มีระบบ

ด าเนินงานและตรวจสอบที่ครบวงจร สหกรณ์มีความเข้มแข็ง ส่งผลดีต่อสมาชิกสหกรณ์และเศรษฐกิจของ
ประเทศโดยรวม 

 
ผลกระทบต่อสังคม 
ระบบสหกรณ์มีความเข้มแข็ง ทุนเรือนหุ้น เงินฝากของสมาชิกจะได้รับการคุ้มครองให้มี

เสถียรภาพ นอกจากนี้การก าหนดบุคคลผู้ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งเป็นเยาวชนเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ได้ 
จะเป็นการสร้างการเรียนรู้ระบบสหกรณ์และส่งเสริมลักษณะนิสัยการออมแก่เยาวชนด้วย 

 
๖. การก าหนดให้มีระบบอนุญาต อนุมัติหรือการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ 

 มี  ไม่มี 
เหตุผลและความจ าเป็น 
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๗. การก าหนดให้มรีะบบคณะกรรมการ 
 มี  ไม่มี 
เหตุผลและความจ าเป็น 
เป็นการแก้ไขอ านาจหน้าที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติเพื่อให้มีความเหมาะสม

มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่มีอยู่เดิมตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒   
 

๗. บทก าหนดโทษ 
 ไม่มี 
 โทษทางอาญา 
 โทษทางปกครอง 
 โทษปรับเป็นพินัย 
 โทษอุปกรณ์ 
เหตุผลและความจ าเป็น 
 

   
 
 
 

คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
จากร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 


