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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 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยสหกรณ 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๑  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภา  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติสหกรณ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
มาตรา ๓ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๙  แหงพระราชบัญญัติสหกรณ   

พ.ศ.  ๒๕๔๒  และใหใชความตอไปนี้แทน 
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“มาตรา  ๙  ใหมีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ  ประกอบดวย  รัฐมนตรีเปน

ประธานกรรมการ  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนรองประธานกรรมการ  ปลัดกระทรวง 

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  ปลัดกระทรวงพาณิชย  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  อธิบดี

กรมตรวจบัญชีสหกรณ  ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ  ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  

ผูจัดการใหญธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร  ประธานกรรมการธนาคารอิสลาม 

แหงประเทศไทย  ผูแทนสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยซึ่งเปนกรรมการดําเนินการ  ประธาน

กรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณระดับประเทศประเภทละหนึ่งคน  ประธานคณะกรรมการกลางกลุม

เกษตรกรระดับประเทศหนึ่งคน  เปนกรรมการโดยตําแหนง  และผูทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังไมเกินหาคน  

เปนกรรมการ” 

มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๕  แหงพระราชบัญญัติสหกรณ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  

และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๕  ใหอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณเปนนายทะเบียนสหกรณ 

ใหนายทะเบียนสหกรณแตงต้ังขาราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ซ่ึงดํารงตําแหนง 

ไมตํ่ากวาผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาเปนรองนายทะเบียนสหกรณ  มีอาํนาจหนาที่ตามที่บัญญัติไวใน

พระราชบัญญัตินี้หรือตามที่นายทะเบียนสหกรณมอบหมาย 

การแตงต้ังตามวรรคสองใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 

มาตรา ๕ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๓๐  แหงพระราชบัญญัติสหกรณ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  

และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๓๐  ใหมีคณะกรรมการบริหาร  กพส.  ประกอบดวย  อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ 

เปนประธานกรรมการ  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ  อธิบดีกรมประมง  อธิบดีกรมปศุสัตว  อธิบดี

กรมสงเสริมการเกษตร  ผูแทนกรมบัญชีกลาง  ผูแทนสํานักงบประมาณ  เปนกรรมการโดยตําแหนง  

กรรมการอื่นซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูแทนของสหกรณประเภทละหนึ่งคน  และผูแทนกลุมเกษตรกร

หนึ่งคน  เปนกรรมการ 

ใหรองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณซ่ึงอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณมอบหมายเปนกรรมการ 

และเลขานุการ 
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การเลือกผูแทนของสหกรณและผูแทนกลุมเกษตรกรเพื่อใหรัฐมนตรีแตงต้ังตามวรรคหนึ่ง   
ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด 

ใหคณะกรรมการบริหาร  กพส.  มีอํานาจหนาที่บริหาร  กพส.  ตลอดจนตรวจสอบติดตาม  
และประเมินผลงานของสหกรณที่ไดรับการสงเสริมกิจการจาก  กพส.  ตามหลักเกณฑที่กําหนด 
ในระเบียบกรมสงเสริมสหกรณ” 

มาตรา ๖ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัติสหกรณ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๓๑  ใหนําความในมาตรา  ๑๑  และมาตรา  ๑๒  มาใชบังคับแกการดํารงตําแหนง 
ของกรรมการบริหาร  กพส.  ซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูแทนของสหกรณและผูแทนกลุมเกษตรกร   
โดยอนุโลม” 

มาตรา ๗ ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา   ๔๒  แหงพระราชบัญญัติสหกรณ   
พ.ศ.  ๒๕๔๒  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ในระหวางที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไมส้ินสุดลง  หามมิใหเจาหนี้ของสมาชิกใชสิทธิ
เรียกรองหรืออายัดคาหุนของสมาชิกผูนั้น  และเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกส้ินสุดลง  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
ส้ินไปใหหนวยงานนั้นหักเงินดังกลาวและสงเงินที่หักไวนั้นใหแกสหกรณโดยพลัน 

การแสดงเจตนายินยอมตามวรรคหนึ่ง  มิอาจจะถอนคืนได  เวนแตสหกรณใหความยินยอม 
การหักเงินตามวรรคหนึ่ง  ตองหักใหสหกรณเปนลําดับแรก  ถัดจากหนี้ภาษีอากรและการหักเงิน

เขากองทุนที่สมาชิกตองถูกหักตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ  กฎหมายวาดวย
กองทุนสํารองเล้ียงชีพ  กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน  และกฎหมายวาดวยการประกันสังคม 
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มาตรา  ๔๒/๒  สมาชิกอาจทําหนังสือต้ังบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเปนผูรับโอนประโยชน 
ในเงินคาหุน  เงินฝาก  หรือเงินอื่นใดจากสหกรณเมื่อตนถึงแกความตาย  โดยมอบไวแกสหกรณ 
เปนหลักฐาน” 

มาตรา ๙ ใหยกเลิกความใน   (๕)   ของมาตรา   ๔๖  แหงพระราชบัญญัติสหกรณ   
พ.ศ.  ๒๕๔๒  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๕)   รับฝากเงินประเภทออมทรัพยหรือประเภทประจําจากสมาชิกหรือสหกรณอื่น   
หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหซ่ึงมีสมาชิกของสมาคมนั้นไมนอยกวากึ่งหนึ่งเปนสมาชิกของสหกรณ
ผูรับฝากเงิน  ทั้งนี้  ตามระเบียบของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ” 

มาตรา ๑๐ ใหยกเลิกความใน   (๑)   ของมาตรา   ๕๒   แหงพระราชบัญญัติสหกรณ   
พ.ศ.  ๒๕๔๒  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๑)  เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ” 

มาตรา ๑๑ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๖๐  แหงพระราชบัญญัติสหกรณ   
พ.ศ.  ๒๕๔๒  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๖๐  การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ  ใหจัดสรรเปนทุนสํารองไมนอยกวา
รอยละสิบของกําไรสุทธิ  และเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง  
แตตองไมเกินรอยละหาของกําไรสุทธิ” 

มาตรา ๑๒ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๑๒  แหงพระราชบัญญัติสหกรณ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา   ๑๑๒   ใหมีคณะกรรมการดํา เนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  
ประกอบดวย  ประธานกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณระดับประเทศประเภทละหนึ่งคน  ในกรณี 
ที่สหกรณประเภทใดไมมีชุมนุมสหกรณระดับประเทศ  ใหมีผูแทนจากสหกรณประเภทนั้นจํานวนหนึ่งคน  
เปนกรรมการโดยตําแหนง  และกรรมการอื่นซ่ึงที่ประชุมใหญของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
เลือกต้ังจากผูแทนสหกรณซ่ึงเปนกรรมการดําเนินการ  มีจํานวนเทากับกรรมการโดยตําแหนง   
เปนกรรมการ 

ใหคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยเลือกต้ังกรรมการเปนประธาน
กรรมการคนหนึ่ง  และรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน 
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ใหคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยแตงต้ังผูอํานวยการสันนิบาต

สหกรณแหงประเทศไทย  และใหผูอํานวยการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยเปนเลขานุการ 

ของคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 

หลักเกณฑและวิธีการไดมาซ่ึงผูแทนสหกรณที่ไมมีชุมนุมสหกรณระดับประเทศใหเปนไป

ตามระเบียบของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 

การกําหนดสัดสวนผูแทนสหกรณที่จะไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการอื่นใหเปนไปตามระเบียบ 

ในมาตรา  ๑๑๓  (๓) 

ใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๕๒  มาใชบังคับแกคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณ 

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 

ภายใตบังคับตามวรรคหนึ่ง  กรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย   

ซ่ึงที่ประชุมใหญเลือกต้ังพนจากตําแหนงเมื่อที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนง 

ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนผูแทนสหกรณซ่ึงมาประชุม 

เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  ใหกรรมการเทาที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได   

และใหถือวาคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยประกอบดวยกรรมการเทาที่มีอยู  

เวนแตมีกรรมการเหลืออยูไมถึงสองในสาม 



หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ในกรณีที่กรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยซึ่งที่ประชุมใหญเลือกต้ัง 

พนจากตําแหนงกอนวาระ  ใหที่ประชุมใหญสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยเลือกผูแทนสหกรณ 

เปนกรรมการแทน  เวนแตวาระของกรรมการที่พนจากตําแหนงเหลืออยูไมถึงเกาสิบวัน  จะไม

ดําเนินการเลือกต้ังกรรมการแทนตําแหนงที่วางก็ได  และใหผูไดรับเลือกต้ังอยูในตําแหนงเทากับวาระ 

ที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน” 

มาตรา ๑๔ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคส่ีของมาตรา  ๑๑๖  แหงพระราชบัญญัติสหกรณ  

พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

“ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยไมเรียกประชุมใหญ

วิสามัญตามวรรคสาม  สมาชกิจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดอาจทําหนังสือ

รองขอภายในหกสิบวันนับแตวันพนกําหนดเวลาตามวรรคสาม  เพื่อใหรัฐมนตรีเรียกประชุมใหญ

วิสามัญได  ในกรณีเชนนี้ใหรัฐมนตรีเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับ

หนังสือรองขอ” 

มาตรา ๑๕ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๑๑๗/๑  แหงพระราชบัญญัติสหกรณ  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

“มาตรา  ๑๑๗/๑  ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการดําเนินการของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  

ใหประธานกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  หรือกรรมการดําเนินการสันนิบาต

สหกรณแหงประเทศไทยจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณ 

แหงประเทศไทย  หรือสหกรณที่เปนสมาชิกไมนอยกวาหนึ่งรอยสหกรณ  รองขอใหคณะกรรมการ

พัฒนาการสหกรณแหงชาติวินิจฉัยได 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติใหเปนที่สุด” 

มาตรา ๑๖ ใหคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ  คณะกรรมการบริหาร  กพส.  

และคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  ซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  คงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ  

คณะกรรมการบริหาร  กพส.  และคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 

ตามพระราชบัญญัติสหกรณ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ตองดําเนินการ 

จัดใหมีคณะกรรมการดังกลาวภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
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มาตรา ๑๗ ใหอัตราคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยที่คณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณแหงชาติกําหนดตามมาตรา  ๖๐  แหงพระราชบัญญัติสหกรณ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซ่ึงใชบังคับอยูใน
วันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  คงใชบังคับไดตอไปจนกวาจะมีกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๖๐  
แหงพระราชบัญญัติสหกรณ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๘ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหต ุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติสหกรณ  พ.ศ.  ๒๕๔๒   
มีบทบัญญัติบางประการไมเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน  และไมเอ้ือประโยชนตอการดําเนินกิจการ
ของสหกรณ  สมควรปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับองคประกอบและการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการ  
ลักษณะตองหามของกรรมการหรือผูจัดการ  หลักเกณฑการพนจากตําแหนงของกรรมการดําเนินการ
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  การแตงตั้งรองนายทะเบียนสหกรณ  เงินคาหุน  การตั้งผูรับโอน
ประโยชนของสมาชิกผูตาย  อํานาจหนาท่ีของสหกรณในการรับฝากเงิน  หลักเกณฑในการกําหนดอัตรา 
การเก็บคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  อํานาจของรัฐมนตรีในการเรียกประชุมใหญวิสามัญ   
และแนวทางการแกปญหาการดําเนินการของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยใหครอบคลุมและเหมาะสม
ยิ่งขึ้น  เพ่ือใหการดําเนินกิจการของสหกรณสามารถลุลวงไปได  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 


