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พระราชบญัญติั 

สหกรณ์ (ฉบบัที ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

_______________ 
ภมิูพลอดลุยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วนัที ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
เป็นปีที ๖๕ ในรชักาลปัจจบุนั 

 
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช มพีระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯใหป้ระกาศวา่ 

โดยทเีป็นการสมควรแกไ้ขเพมิเตมิกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์ 
พระราชบญัญตันีิมบีทบญัญตับิางประการเกยีวกบัการจาํกดัสทิธแิละเสรภีาพของบุคคล ซงึ

มาตรา ๒๙ ประกอบกบัมาตรา ๔๑ ของรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย บญัญตัใิหก้ระทาํได้
โดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญตัแิหง่กฎหมาย 

จงึทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ ใหต้ราพระราชบญัญตัขินึไวโ้ดยคาํแนะนําและยนิยอมของ
รฐัสภา ดงัต่อไปนี 

มาตรา ๑ พระราชบญัญตันีิเรยีกวา่ “พระราชบญัญตัสิหกรณ์ (ฉบบัท ี๒) พ.ศ. ๒๕๕๓” 
มาตรา ๒ พระราชบญัญตันีิใหใ้ชบ้งัคบัตงัแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

เป็นตน้ไป 
มาตรา ๓ ใหย้กเลกิความในวรรคหนึงของมาตรา ๙ แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใ้ชค้วามต่อไปนีแทน 
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“มาตรา ๙ ใหม้คีณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แหง่ชาต ิประกอบดว้ย รฐัมนตร ี
เป็นประธานกรรมการ ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นรองประธานกรรมการ ปลดักระทรวง
การพฒันาสงัคมและความมนัคงของมนุษย ์ปลดักระทรวงพาณิชย ์ปลดักระทรวงศกึษาธกิาร
ปลดักระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธกิารคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิอธบิดี
กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ ผูอ้าํนวยการสาํนกังบประมาณ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเศรษฐกจิการคลงั
ผูจ้ดัการใหญ่ธนาคารเพอืการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประธานกรรมการธนาคารอสิลามแหง่
ประเทศไทย ผูแ้ทนสนันิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทยซงึเป็นกรรมการดาํเนินการ ประธาน
กรรมการดาํเนินการชุมนุมสหกรณ์ระดบัประเทศประเภทละหนึงคน ประธานคณะกรรมการกลาง
กลุม่เกษตรกรระดบัประเทศหนึงคน เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง และผูท้รงคุณวุฒซิงึรฐัมนตรี
แต่งตงัไมเ่กนิหา้คนเป็นกรรมการ” 

มาตรา ๔ ใหย้กเลกิความในมาตรา ๑๕ แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้
ใชค้วามต่อไปนีแทน 

“มาตรา ๑๕ ใหอ้ธบิดกีรมสง่เสรมิสหกรณ์เป็นนายทะเบยีนสหกรณ์ 
ใหน้ายทะเบยีนสหกรณ์แต่งตงัขา้ราชการในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซงึ 

ดาํรงตําแหน่งไมต่ํากวา่ผูอ้าํนวยการกองหรอืเทยีบเทา่เป็นรองนายทะเบยีนสหกรณ์ มอีาํนาจ
หน้าทตีามทบีญัญตัไิวใ้นพระราชบญัญตันีิหรอืตามทนีายทะเบยีนสหกรณ์มอบหมาย 

การแต่งตงัตามวรรคสองใหป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษา” 
มาตรา ๕ ใหย้กเลกิความในมาตรา ๓๐ แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒และใหใ้ช้

ความต่อไปนีแทน 
“มาตรา ๓๐ ใหม้คีณะกรรมการบรหิาร กพส. ประกอบดว้ย อธบิดกีรมสง่เสรมิ 

สหกรณ์เป็นประธานกรรมการ อธบิดกีรมตรวจบญัชสีหกรณ์ อธบิดกีรมประมง อธบิดกีรมปศุสตัว ์
อธบิดกีรมสง่เสรมิการเกษตร ผูแ้ทนกรมบญัชกีลาง ผูแ้ทนสาํนกังบประมาณ เป็นกรรมการโดย
ตําแหน่งกรรมการอนืซงึรฐัมนตรแีต่งตงัจากผูแ้ทนของสหกรณ์ประเภทละหนึงคน และผูแ้ทนกลุม่
เกษตรกรหนึงคน เป็นกรรมการ 

ใหร้องอธบิดกีรมสง่เสรมิสหกรณ์ซงึอธบิดกีรมสง่เสรมิสหกรณ์มอบหมายเป็น 
กรรมการและเลขานุการ 
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การเลอืกผูแ้ทนของสหกรณ์และผูแ้ทนกลุม่เกษตรกรเพอืใหร้ฐัมนตรแีต่งตงัตามวรรคหนึง
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์คีณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แหง่ชาตกํิาหนดใหค้ณะกรรมการ
บรหิาร กพส. มอีาํนาจหน้าทบีรหิาร กพส. ตลอดจนตรวจสอบตดิตามและประเมนิผลงานของ
สหกรณ์ทไีดร้บัการสง่เสรมิกจิการจาก กพส. ตามหลกัเกณฑท์กํีาหนดในระเบยีบกรมสง่เสรมิ
สหกรณ์” 

มาตรา ๖ ใหย้กเลกิความในมาตรา ๓๑ แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒และใหใ้ช้
ความต่อไปนีแทน 

“มาตรา ๓๑ ใหนํ้าความในมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใชบ้งัคบัแก่การดาํรง 
ตําแหน่งของกรรมการ บรหิาร กพส. ซงึรฐัมนตรแีต่งตงัจากผูแ้ทนของสหกรณ์และผูแ้ทนกลุม่
เกษตรกรโดยอนุโลม” 

มาตรา ๗ ใหย้กเลกิความในวรรคสองของมาตรา ๔๒ แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 
๒๕๔๒ และใหใ้ชค้วามตอ่ไปนีแทน 

“ในระหวา่งทสีมาชกิภาพของสมาชกิยงัไมส่นิสุดลง หา้มมใิหเ้จา้หนีของสมาชกิใชส้ทิธิ
เรยีกรอ้งหรอือายดัคา่หุน้ของสมาชกิผูน้นั และเมอืสมาชกิภาพของสมาชกิสนิสุดลง สหกรณ์มสีทิธิ
นําเงนิตามมลูคา่หุน้ทสีมาชกิมอียูม่าหกักลบลบหนีทสีมาชกิผกูพนัตอ้งชาํระหนีแก่สหกรณ์ไดแ้ละ
ใหส้หกรณ์มฐีานะเป็นเจา้หนีบุรมิสทิธพิเิศษเหนือเงนิคา่หุน้นนั” 

มาตรา ๘ ใหเ้พมิความตอ่ไปนีเป็นมาตรา ๔๒/๑ และมาตรา ๔๒/๒ แหง่พระราชบญัญตัิ
สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

“มาตรา ๔๒/๑ เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชา
ในหน่วยงานของรฐั หรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอนืใดทสีมาชกิปฏบิตัหิน้าที
อยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระ
ผกูพนัอนืทมีตี่อสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตามจาํนวนทสีหกรณ์แจง้ไป จนกวา่หนีหรอืภาระผกูพนันนั
จะระงบัสนิไปใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักลา่วและสง่เงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สหกรณ์โดยพลนั 

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจจะถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณ์ใหค้วามยนิยอม
การหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็นลาํดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้
กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฎหมายวา่ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฎหมายวา่
ดว้ยกองทุนสาํรองเลยีงชพี กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฎหมายวา่ดว้ยการ
ประกนัสงัคม 
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มาตรา ๔๒/๒ สมาชกิอาจทาํหนงัสอืตงับุคคลหนึงหรอืหลายคนเป็นผูร้บัโอนประโยชน์ใน
เงนิคา่หุน้ เงนิฝาก หรอืเงนิอนืใดจากสหกรณ์เมอืตนถงึแก่ความตาย โดยมอบไวแ้ก่สหกรณ์เป็น
หลกัฐาน” 

มาตรา ๙ ใหย้กเลกิความใน (๕) ของมาตรา ๔๖ แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และใหใ้ชค้วามต่อไปนีแทน 

“(๕) รบัฝากเงนิประเภทออมทรพัยห์รอืประเภทประจาํจากสมาชกิหรอืสหกรณ์อนืหรอื
สมาคมฌาปนกจิสงเคราะหซ์งึมสีมาชกิของสมาคมนนัไมน้่อยกวา่กงึหนึงเป็นสมาชกิของสหกรณ์
ผูร้บัฝากเงนิ ทงันี ตามระเบยีบของสหกรณ์ทไีดร้บัความเหน็ชอบจากนายทะเบยีนสหกรณ์” 

มาตรา ๑๐ ใหย้กเลกิความใน (๑) ของมาตรา ๕๒ แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์พ.ศ. 
๒๕๔๒ และใหใ้ชค้วามตอ่ไปนีแทน 

“(๑) เคยไดร้บัโทษจาํคุกโดยคาํพพิากษาถงึทสีุดใหจ้าํคุก เวน้แต่เป็นโทษสาํหรบัความผดิที
ไดก้ระทาํโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ” 

มาตรา ๑๑ ใหย้กเลกิความในวรรคหนึงของมาตรา ๖๐ แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 
๒๕๔๒ และใหใ้ชค้วามตอ่ไปนีแทน 

“มาตรา ๖๐ การจดัสรรกําไรสุทธปิระจาํปีของสหกรณ์ ใหจ้ดัสรรเป็นทุนสาํรองไมน้่อยกวา่
รอ้ยละสบิของกําไรสุทธ ิและเป็นคา่บาํรุงสนันิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทยตามอตัราทกํีาหนดใน
กฎกระทรวงแต่ตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละหา้ของกําไรสุทธ”ิ 

มาตรา ๑๒ ใหย้กเลกิความในมาตรา ๑๑๒ แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒และ
ใหใ้ชค้วามต่อไปนีแทน 

“มาตรา ๑๑๒ ใหม้คีณะกรรมการดาํ เนินการสนันิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย 
ประกอบดว้ย ประธานกรรมการดาํเนินการชุมนุมสหกรณ์ระดบัประเทศประเภทละหนึงคน ในกรณี
ทสีหกรณ์ประเภทใดไมม่ชุีมนุมสหกรณ์ระดบัประเทศ ใหม้ผีูแ้ทนจากสหกรณ์ประเภทนนัจาํนวน
หนึงคนเป็นกรรมการโดยตําแหน่ง และกรรมการอนืซงึทปีระชุมใหญ่ของสนันิบาตสหกรณ์แหง่
ประเทศไทยเลอืกตงัจากผูแ้ทนสหกรณ์ซงึเป็นกรรมการดาํเนินการ มจีาํนวนเทา่กบักรรมการโดย
ตําแหน่งเป็นกรรมการ 

ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการสนันิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทยเลอืกตงักรรมการเป็น
ประธานกรรมการคนหนึง และรองประธานกรรมการคนหนึงหรอืหลายคน 
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ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการสนันิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทยแต่งตงัผูอ้าํนวยการสนันิบาต
สหกรณ์แหง่ประเทศไทย และใหผู้อ้าํนวยการสนันิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทยเป็นเลขานุการของ
คณะกรรมการดาํเนินการสนันิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารไดม้าซงึผูแ้ทนสหกรณ์ทไีมม่ชุีมนุมสหกรณ์ระดบัประเทศใหเ้ป็นไป
ตามระเบยีบของสนันิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย 

การกําหนดสดัสว่นผูแ้ทนสหกรณ์ทจีะไดร้บัเลอืกตงัเป็นกรรมการอนืใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ
ในมาตรา ๑๑๓ (๓) 

ใหนํ้าบทบญัญตัมิาตรา ๕๒ มาใชบ้งัคบัแก่คณะกรรมการดาํเนินการสนันิบาตสหกรณ์แหง่
ประเทศไทยและผูอ้าํนวยการสนันิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย โดยอนุโลม” 

มาตรา ๑๓ ใหย้กเลกิความในมาตรา ๑๑๕ แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒และ
ใหใ้ชค้วามต่อไปนีแทน 

“มาตรา ๑๑๕ นอกจากการพน้จากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๑๔ กรรมการดาํเนินการ
สนันิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทยพน้จากตําแหน่ง เมอื 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(๔) เป็นคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 
(๕) ไดร้บัโทษจาํคุกโดยคาํพพิากษาถงึทสีุดใหจ้าํคุก เวน้แตเ่ป็นโทษสาํหรบัความผดิทไีด้

กระทาํโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 
(๖) พน้จากการเป็นสมาชกิของสหกรณ์ 
ภายใตบ้งัคบัตามวรรคหนึง กรรมการดาํเนินการสนันิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทยซงึที

ประชุมใหญ่เลอืกตงัพน้จากตําแหน่งเมอืทปีระชุมใหญ่มมีตใิหถ้อดถอนออกจากตําแหน่งดว้ย
คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจาํนวนผูแ้ทนสหกรณ์ซงึมาประชุม 

เมอืมกีรณีตามวรรคหนึงหรอืวรรคสอง ใหก้รรมการเทา่ทเีหลอือยูป่ฏบิตัหิน้าทตี่อไปไดแ้ละ
ใหถ้อืวา่คณะกรรมการดาํเนินการสนันิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทยประกอบดว้ยกรรมการเทา่ทมีี
อยูเ่วน้แต่มกีรรมการเหลอือยูไ่มถ่งึสองในสาม 
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ในกรณีทกีรรมการดาํเนินการสนันิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทยซงึทปีระชุมใหญ่เลอืกตงั
พน้จากตําแหน่งก่อนวาระ ใหท้ปีระชุมใหญ่สนันิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทยเลอืกผูแ้ทนสหกรณ์
เป็นกรรมการแทน เวน้แต่วาระของกรรมการทพีน้จากตําแหน่งเหลอือยูไ่มถ่งึเกา้สบิวนั จะไม่
ดาํเนินการเลอืกตงักรรมการแทนตําแหน่งทวีา่งกไ็ด ้และใหผู้ไ้ดร้บัเลอืกตงัอยูใ่นตําแหน่งเทา่กบั
วาระทเีหลอือยูข่องกรรมการซงึตนแทน” 

มาตรา ๑๔ ใหเ้พมิความต่อไปนีเป็นวรรคสขีองมาตรา ๑๑๖ แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

“ในกรณีทคีณะกรรมการดาํเนินการสนันิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทยไมเ่รยีกประชุมใหญ่
วสิามญัตามวรรคสาม สมาชกิจาํนวนไมน้่อยกวา่หนึงในสบิของจาํนวนสมาชกิทงัหมดอาจทาํ
หนงัสอืรอ้งขอภายในหกสบิวนันบัแต่วนัพน้กําหนดเวลาตามวรรคสาม เพอืใหร้ฐัมนตรเีรยีกประชุม
ใหญ่วสิามญัได ้ในกรณีเชน่นีใหร้ฐัมนตรเีรยีกประชุมใหญ่วสิามญัภายในสามสบิวนันบัแต่วนัที
ไดร้บัหนงัสอืรอ้งขอ” 

มาตรา ๑๕ ใหเ้พมิความต่อไปนีเป็นมาตรา ๑๑๗/๑ แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 
๒๕๔๒ 

“มาตรา ๑๑๗/๑ ในกรณีทมีปีญัหาเกยีวกบัการดาํเนินการของสนันิบาตสหกรณ์แหง่
ประเทศไทยใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการสนันิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย หรอืกรรมการ
ดาํเนินการสนันิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทยจาํนวนไมน้่อยกวา่หนึงในสามของกรรมการ
ดาํเนินการสนันิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย หรอืสหกรณ์ทเีป็นสมาชกิไมน้่อยกวา่หนึงรอ้ย
สหกรณ์ รอ้งขอใหค้ณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แหง่ชาตวินิิจฉยัได ้

คาํวนิิจฉยัของคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แหง่ชาตใิหเ้ป็นทสีุด” 
มาตรา ๑๖ ใหค้ณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แหง่ชาต ิคณะกรรมการบรหิาร กพส.และ

คณะกรรม การดาํเนินการสนันิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย ซงึดาํรงตําแหน่งอยูใ่นวนัก่อนวนัที
พระราชบญัญตันีิใชบ้งัคบั คงปฏบิตัหิน้าทตี่อไปจนกวา่จะมคีณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์
แหง่ชาตคิณะกรรมการบรหิาร กพส. และคณะกรรมการดาํเนินการสนันิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศ
ไทยตามพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซงึแกไ้ขเพมิเตมิโดยพระราชบญัญตันีิ ทงันี ตอ้ง
ดาํเนินการจดัใหม้คีณะกรรมการดงักลา่วภายในหนึงรอ้ยแปดสบิวนันบัแตว่นัทพีระราชบญัญตันีิใช้
บงัคบั 
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มาตรา ๑๗ ใหอ้ตัราคา่บาํรุงสนันิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทยทคีณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์
แหง่ชาตกํิาหนดตามมาตรา ๖๐ แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซงึใชบ้งัคบัอยูใ่นวนั
ก่อนวนัทพีระราชบญัญตันีิใชบ้งัคบั คงใชบ้งัคบัไดต้่อไปจนกวา่จะมกีฎกระทรวงทอีอกตามมาตรา 
๖๐แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซงึแกไ้ขเพมิเตมิโดยพระราชบญัญตันีิ 

มาตรา ๑๘ ใหร้ฐัมนตรวีา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รกัษาการตามพระราชบญัญตันีิ 
 
ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 
อภสิทิธ ิเวชชาชวีะ 
นายกรฐัมนตร ี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบันี คอื โดยทพีระราชบญัญตัสิหกรณ์ 
พ.ศ. ๒๕๔๒มบีทบญัญตับิางประการไมเ่หมาะสมกบัสภาพการณ์ในปจัจุบนั และไมเ่ออืประโยชน์
ต่อการดาํเนินกจิการของสหกรณ์ สมควรปรบัปรุงบทบญัญตัเิกยีวกบัองคป์ระกอบและการดาํรง
ตําแหน่งของคณะกรรมการลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการหรอืผูจ้ดัการ หลกัเกณฑก์ารพน้จาก
ตําแหน่งของกรรมการดาํเนินการสนันิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย การแต่งตงัรองนายทะเบยีน
สหกรณ์ เงนิคา่หุน้ การตงัผูร้บัโอนประโยชน์ของสมาชกิผูต้าย อาํนาจหน้าทขีองสหกรณ์ในการรบั
ฝากเงนิ หลกัเกณฑใ์นการกําหนดอตัราการเกบ็คา่บาํรุงสนันิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย อาํนาจ
ของรฐัมนตรใีนการเรยีกประชุมใหญ่วสิามญัและแนวทางการแกป้ญัหาการดาํเนินการของสนันิบาต
สหกรณ์แหง่ประเทศไทยใหค้รอบคลุมและเหมาะสมยงิขนึ เพอืใหก้ารดาํเนินกจิการของสหกรณ์
สามารถลุลว่งไปได ้จงึจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันีิ 
 


