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พระราชบัญญัติ
สหกรณ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๓

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓
เปนปที่ ๖๕ ในรัชกาลปจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูม ิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยสหกรณ
พระราชบัญ ญัตินี้ มีบ ทบัญ ญัติ บางประการเกี่ยวกับ การจํา กัดสิ ทธิ แ ละเสรีภาพของบุ คคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ให ย กเลิ ก ความในวรรคหนึ่ ง ของมาตรา ๙ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ส หกรณ
พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
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“มาตรา ๙ ใหมีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแ หงชาติ ประกอบดวย รัฐ มนตรีเ ปน
ประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปน รองประธานกรรมการ ปลัด กระทรวง
การพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย ปลั ด กระทรวงพาณิ ช ย ปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ อธิบดี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลั ง
ผูจั ด การใหญ ธ นาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ ก ารเกษตร ประธานกรรมการธนาคารอิส ลาม
แหงประเทศไทย ผูแ ทนสัน นิบาตสหกรณแ หงประเทศไทยซึ่งเปน กรรมการดําเนิน การ ประธาน
กรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณระดับประเทศประเภทละหนึ่งคน ประธานคณะกรรมการกลางกลุม
เกษตรกรระดับประเทศหนึ่งคน เปนกรรมการโดยตําแหนง และผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งไมเกินหาคน
เปนกรรมการ”
มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๕ ใหอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณเปนนายทะเบียนสหกรณ
ใหนายทะเบียนสหกรณแตงตั้งขาราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งดํารงตําแหนง
ไมต่ํากวาผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาเปนรองนายทะเบียนสหกรณ มีอาํ นาจหนาที่ตามที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัตินี้หรือตามที่นายทะเบียนสหกรณมอบหมาย
การแตงตั้งตามวรรคสองใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
มาตรา ๕ ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๓๐ ใหมีคณะกรรมการบริหาร กพส. ประกอบดวย อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
เปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมปศุสัตว อธิบดี
กรมสงเสริมการเกษตร ผูแทนกรมบัญชีกลาง ผูแทนสํานักงบประมาณ เปนกรรมการโดยตําแหนง
กรรมการอื่นซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูแทนของสหกรณประเภทละหนึ่งคน และผูแทนกลุมเกษตรกร
หนึ่งคน เปนกรรมการ
ใหรองอธิบดีกรมสงเสริม สหกรณซึ่งอธิบดีกรมสงเสริม สหกรณมอบหมายเปน กรรมการ
และเลขานุการ
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การเลือกผูแ ทนของสหกรณและผูแ ทนกลุมเกษตรกรเพื่อใหรัฐมนตรีแตงตั้งตามวรรคหนึ่ง
ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด
ใหคณะกรรมการบริหาร กพส. มีอํานาจหนาที่บริหาร กพส. ตลอดจนตรวจสอบติดตาม
และประเมิ น ผลงานของสหกรณที่ ได รับการสงเสริ ม กิจ การจาก กพส. ตามหลัก เกณฑที่ กํา หนด
ในระเบียบกรมสงเสริมสหกรณ”
มาตรา ๖ ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๓๑ ใหนําความในมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใชบังคับแกการดํารงตําแหนง
ของกรรมการบริห าร กพส. ซึ่งรั ฐ มนตรีแ ตงตั้ง จากผูแ ทนของสหกรณแ ละผู แ ทนกลุม เกษตรกร
โดยอนุโลม”
มาตรา ๗ ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๔๒ แห งพระราชบั ญญัติส หกรณ
พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ในระหวางที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไมสิ้น สุดลง หามมิใ หเจาหนี้ของสมาชิกใชสิทธิ
เรียกรองหรืออายัดคาหุนของสมาชิกผูนั้น และเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง สหกรณมีสิทธิ
นําเงินตามมูลคาหุนที่สมาชิกมีอยูมาหักกลบลบหนี้ที่สมาชิกผูกพันตองชําระหนี้แกสหกรณไดและให
สหกรณมีฐานะเปนเจาหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินคาหุนนั้น”
มาตรา ๘ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๔๒/๑ และมาตรา ๔๒/๒ แหงพระราชบัญญัติ
สหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๔๒/๑ เมื่อสมาชิกไดทําความยินยอมเปนหนังสือไวกับสหกรณ ใหผูบังคับบัญชา
ในหนวยงานของรัฐ หรือนายจางในสถานประกอบการ หรือหนวยงานอื่นใดที่สมาชิกปฏิบัติหนาที่
อยูหักเงินเดือนหรือคาจาง หรือเงินอื่นใด ที่ถึงกําหนดจายแกสมาชิกนั้น เพื่อชําระหนี้หรือภาระผูกพัน
อื่นที่มีตอสหกรณ ใหแกสหกรณตามจํานวนที่สหกรณแจงไป จนกวาหนี้หรือภาระผูกพันนั้นจะระงับ
สิ้นไปใหหนวยงานนั้นหักเงินดังกลาวและสงเงินที่หักไวนั้นใหแกสหกรณโดยพลัน
การแสดงเจตนายินยอมตามวรรคหนึ่ง มิอาจจะถอนคืนได เวนแตสหกรณใหความยินยอม
การหักเงินตามวรรคหนึ่ง ตองหักใหสหกรณเปนลําดับแรก ถัดจากหนี้ภาษีอากรและการหักเงิน
เขากองทุนที่สมาชิกตองถูกหักตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กฎหมายวาดวย
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน และกฎหมายวาดวยการประกันสังคม
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มาตรา ๔๒/๒ สมาชิกอาจทําหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเปน ผูรับโอนประโยชน
ในเงิน คาหุน เงิน ฝาก หรือเงิน อื่น ใดจากสหกรณเมื่อ ตนถึงแกความตาย โดยมอบไวแ ก สหกรณ
เปนหลักฐาน”
มาตรา ๙ ใหย กเลิก ความใน (๕) ของมาตรา ๔๖ แหง พระราชบัญ ญัติส หกรณ
พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“(๕) รั บ ฝากเงิ น ประเภทออมทรั พ ย ห รื อ ประเภทประจํ า จากสมาชิ ก หรื อ สหกรณ อื่ น
หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไมนอยกวากึ่งหนึ่งเปนสมาชิกของสหกรณ
ผูรับฝากเงิน ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ”
มาตรา ๑๐ ใหย กเลิก ความใน (๑) ของมาตรา ๕๒ แหง พระราชบัญ ญัติส หกรณ
พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“(๑) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ”
มาตรา ๑๑ ใหย กเลิก ความในวรรคหนึ่ง ของมาตรา ๖๐ แห งพระราชบัญ ญัติ สหกรณ
พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๖๐ การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ ใหจัดสรรเปนทุนสํารองไมนอยกวา
รอยละสิบของกําไรสุทธิ และเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
แตตองไมเกินรอยละหาของกําไรสุทธิ”
มาตรา ๑๒ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๑๒ แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๑๒ ให มี ค ณะกรรมการดํ า เนิ น การสั น นิ บ าตสหกรณ แ ห ง ประเทศไทย
ประกอบดวย ประธานกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณระดับประเทศประเภทละหนึ่งคน ในกรณี
ที่สหกรณประเภทใดไมมีชุมนุมสหกรณระดับประเทศ ใหมีผูแทนจากสหกรณประเภทนั้นจํานวนหนึ่งคน
เปนกรรมการโดยตําแหนง และกรรมการอื่นซึ่งที่ประชุมใหญของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
เลื อ กตั้ ง จากผู แ ทนสหกรณ ซึ่ ง เป น กรรมการดํ า เนิ น การ มี จํ า นวนเท า กั บ กรรมการโดยตํ า แหน ง
เปนกรรมการ
ใหคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยเลือกตั้งกรรมการเปนประธาน
กรรมการคนหนึ่ง และรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน
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ใหคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยแตงตั้งผูอํานวยการสันนิบาต
สหกรณแ หงประเทศไทย และให ผูอํา นวยการสัน นิ บาตสหกรณแ หงประเทศไทยเปน เลขานุการ
ของคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
หลักเกณฑและวิธีการไดมาซึ่งผูแ ทนสหกรณที่ไมมีชุมนุมสหกรณระดับประเทศใหเปนไป
ตามระเบียบของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
การกําหนดสัดสวนผูแทนสหกรณที่จะไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการอื่นใหเปนไปตามระเบียบ
ในมาตรา ๑๑๓ (๓)
ใหนําบทบัญญัติ ม าตรา ๕๒ มาใช บังคับแกคณะกรรมการดําเนิ น การสั น นิบาตสหกรณ
แหงประเทศไทยและผูอํานวยการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย โดยอนุโลม”
มาตรา ๑๓ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๑๕ แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๑๕ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๑๔ กรรมการดําเนินการ
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เปนบุคคลลมละลาย
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) พนจากการเปนสมาชิกของสหกรณ
ภายใต บั ง คั บ ตามวรรคหนึ่ ง กรรมการดํ า เนิ น การสั น นิ บ าตสหกรณ แ ห ง ประเทศไทย
ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม ใหญ เ ลื อ กตั้ ง พ น จากตํ า แหน ง เมื่ อ ที่ ป ระชุ ม ใหญ มี ม ติ ใ ห ถ อดถอนออกจากตํ า แหน ง
ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนผูแทนสหกรณซึ่งมาประชุม
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ใหกรรมการเทาที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได
และใหถือวาคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยประกอบดวยกรรมการเทาที่มีอยู
เวนแตมีกรรมการเหลืออยูไมถึงสองในสาม

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๖ ก

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ เมษายน ๒๕๕๓

ในกรณีที่กรรมการดําเนินการสัน นิบาตสหกรณแหงประเทศไทยซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้ง
พนจากตําแหนงกอนวาระ ใหที่ประชุมใหญสัน นิบาตสหกรณแหงประเทศไทยเลือกผูแทนสหกรณ
เป น กรรมการแทน เว น แต ว าระของกรรมการที่พ น จากตํา แหน ง เหลื ออยู ไม ถึ งเก าสิ บ วัน จะไม
ดําเนินการเลือกตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วางก็ได และใหผูไดรับเลือกตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระ
ที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน”
มาตรา ๑๔ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสี่ของมาตรา ๑๑๖ แหงพระราชบัญญัติสหกรณ
พ.ศ. ๒๕๔๒
“ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยไมเรียกประชุมใหญ
วิสามัญตามวรรคสาม สมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดอาจทําหนังสือ
รองขอภายในหกสิบวัน นับแตวัน พน กําหนดเวลาตามวรรคสาม เพื่อ ใหรัฐ มนตรีเรียกประชุมใหญ
วิสามัญได ในกรณีเชน นี้ใ หรัฐ มนตรีเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวัน นับ แตวัน ที่ไดรับ
หนังสือรองขอ”
มาตรา ๑๕ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๑๗/๑ แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๑๑๗/๑ ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการดําเนินการของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
ใหประธานกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย หรือกรรมการดําเนินการสันนิบาต
สหกรณแ หงประเทศไทยจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณ
แหงประเทศไทย หรือสหกรณที่เปน สมาชิกไมนอยกวาหนึ่งรอยสหกรณ รองขอใหคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณแหงชาติวินิจฉัยได
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติใหเปนที่สุด”
มาตรา ๑๖ ใหคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแ หงชาติ คณะกรรมการบริหาร กพส.
และคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ คงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ
คณะกรรมการบริห าร กพส. และคณะกรรมการดํ า เนิ น การสั น นิบ าตสหกรณแ ห ง ประเทศไทย
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตองดําเนินการ
จัดใหมีคณะกรรมการดังกลาวภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวนั ที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
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มาตรา ๑๗ ใหอัตราคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยที่คณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณแหงชาติกําหนดตามมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งใชบังคับอยูใน
วันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ คงใชบังคับไดตอไปจนกวาจะมีกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖๐
แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๘ ใหรฐั มนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒
มีบทบัญญัติบางประการไมเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน และไมเอื้อประโยชนตอการดําเนินกิจการ
ของสหกรณ สมควรปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ย วกับองคประกอบและการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการ
ลัก ษณะต องหามของกรรมการหรือผูจัด การ หลัก เกณฑก ารพน จากตํา แหนง ของกรรมการดํา เนิน การ
สัน นิ บาตสหกรณ แหง ประเทศไทย การแตงตั้ งรองนายทะเบี ย นสหกรณ เงิน ค าหุ น การตั้ง ผูรับ โอน
ประโยชนข องสมาชิก ผูตาย อํานาจหนาที่ของสหกรณในการรับฝากเงิน หลักเกณฑในการกําหนดอัตรา
การเก็บคาบํารุงสัน นิบาตสหกรณแหงประเทศไทย อํานาจของรัฐมนตรีใ นการเรียกประชุมใหญวิสามัญ
และแนวทางการแกปญหาการดําเนินการของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยใหครอบคลุมและเหมาะสม
ยิ่งขึ้น เพื่อใหการดําเนินกิจการของสหกรณสามารถลุลวงไปได จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

