หน้า 1
เล่ม ๑๒๗ ตอนที ๒๖ ก
ราชกิจจานุ เบกษา
๒๑ เมษายน ๒๕๕๓
________________________________________________________________________

พระราชบัญญัติ
สหกรณ์ (ฉบับที ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๓
_______________
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓
เป็ นปี ที ๖๕ ในรัชกาลปัจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศว่า
โดยทีเป็ นการสมควรแก้ไขเพิมเติมกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
พระราชบัญญัตนิ ีมีบทบัญญัตบิ างประการเกียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึง
มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัตใิ ห้กระทําได้
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัตขิ นไว้
ึ โดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภา ดังต่อไปนี
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตนิ ีเรียกว่า “พระราชบัญญัตสิ หกรณ์ (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตนิ ีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
เป็ นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึงของมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัตสิ หกรณ์
พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนีแทน
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“มาตรา ๙ ให้มคี ณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ประกอบด้วย รัฐมนตรี
เป็ นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็ นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ ษย์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อธิบดี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผูอ้ าํ นวยการสํานักงบประมาณ ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ผูจ้ ดั การใหญ่ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย ผูแ้ ทนสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยซึงเป็ นกรรมการดําเนินการ ประธาน
กรรมการดําเนินการชุมนุ มสหกรณ์ระดับประเทศประเภทละหนึงคน ประธานคณะกรรมการกลาง
กลุม่ เกษตรกรระดับประเทศหนึงคน เป็ นกรรมการโดยตําแหน่ง และผูท้ รงคุณวุฒซิ งรั
ึ ฐมนตรี
แต่งตังไม่เกินห้าคนเป็ นกรรมการ”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้
ใช้ความต่อไปนีแทน
“มาตรา ๑๕ ให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็ นนายทะเบียนสหกรณ์
ให้นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตังข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึง
ดํารงตําแหน่งไม่ตํากว่าผูอ้ าํ นวยการกองหรือเทียบเท่าเป็ นรองนายทะเบียนสหกรณ์ มีอาํ นาจ
หน้าทีตามทีบัญญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัตนิ ีหรือตามทีนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
การแต่งตังตามวรรคสองให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒และให้ใช้
ความต่อไปนีแทน
“มาตรา ๓๐ ให้มคี ณะกรรมการบริหาร กพส. ประกอบด้วย อธิบดีกรมส่งเสริม
สหกรณ์เป็ นประธานกรรมการ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมปศุสตั ว์
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ผูแ้ ทนกรมบัญชีกลาง ผูแ้ ทนสํานักงบประมาณ เป็ นกรรมการโดย
ตําแหน่งกรรมการอืนซึงรัฐมนตรีแต่งตังจากผูแ้ ทนของสหกรณ์ประเภทละหนึงคน และผูแ้ ทนกลุม่
เกษตรกรหนึงคน เป็ นกรรมการ
ให้รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ซงอธิ
ึ บดีกรมส่งเสริมสหกรณ์มอบหมายเป็ น
กรรมการและเลขานุ การ
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การเลือกผูแ้ ทนของสหกรณ์และผูแ้ ทนกลุม่ เกษตรกรเพือให้รฐั มนตรีแต่งตังตามวรรคหนึง
ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทคณะกรรมการพั
ี
ฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกําหนดให้คณะกรรมการ
บริหาร กพส. มีอาํ นาจหน้าทีบริหาร กพส. ตลอดจนตรวจสอบติดตามและประเมินผลงานของ
สหกรณ์ทได้
ี รบั การส่งเสริมกิจการจาก กพส. ตามหลักเกณฑ์ทกํี าหนดในระเบียบกรมส่งเสริม
สหกรณ์”
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒และให้ใช้
ความต่อไปนีแทน
“มาตรา ๓๑ ให้นําความในมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใช้บงั คับแก่การดํารง
ตําแหน่งของกรรมการ บริหาร กพส. ซึงรัฐมนตรีแต่งตังจากผูแ้ ทนของสหกรณ์และผูแ้ ทนกลุม่
เกษตรกรโดยอนุ โลม”
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.
๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนีแทน
“ในระหว่างทีสมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สนสุ
ิ ดลง ห้ามมิให้เจ้าหนีของสมาชิกใช้สทิ ธิ
เรียกร้องหรืออายัดค่าหุน้ ของสมาชิกผูน้ นั และเมือสมาชิกภาพของสมาชิกสินสุดลง สหกรณ์มสี ทิ ธิ
นําเงินตามมูลค่าหุน้ ทีสมาชิกมีอยูม่ าหักกลบลบหนีทีสมาชิกผูกพันต้องชําระหนีแก่สหกรณ์ได้และ
ให้สหกรณ์มฐี านะเป็ นเจ้าหนีบุรมิ สิทธิพเิ ศษเหนือเงินค่าหุน้ นัน”
มาตรา ๘ ให้เพิมความต่อไปนีเป็ นมาตรา ๔๒/๑ และมาตรา ๔๒/๒ แห่งพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๔๒/๑ เมือสมาชิกได้ทาํ ความยินยอมเป็ นหนังสือไว้กบั สหกรณ์ ให้ผบู้ งั คับบัญชา
ในหน่วยงานของรัฐ หรือนายจ้างในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานอืนใดทีสมาชิกปฏิบตั หิ น้าที
อยูห่ กั เงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือเงินอืนใด ทีถึงกําหนดจ่ายแก่สมาชิกนัน เพือชําระหนีหรือภาระ
ผูกพันอืนทีมีต่อสหกรณ์ ให้แก่สหกรณ์ตามจํานวนทีสหกรณ์แจ้งไป จนกว่าหนีหรือภาระผูกพันนัน
จะระงับสินไปให้หน่วยงานนันหักเงินดังกล่าวและส่งเงินทีหักไว้นนให้
ั แก่สหกรณ์โดยพลัน
การแสดงเจตนายินยอมตามวรรคหนึง มิอาจจะถอนคืนได้ เว้นแต่สหกรณ์ให้ความยินยอม
การหักเงินตามวรรคหนึง ต้องหักให้สหกรณ์เป็ นลําดับแรก ถัดจากหนีภาษีอากรและการหักเงินเข้า
กองทุนทีสมาชิกต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ กฎหมายว่า
ด้วยกองทุนสํารองเลียงชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยการ
ประกันสังคม
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มาตรา ๔๒/๒ สมาชิกอาจทําหนังสือตังบุคคลหนึงหรือหลายคนเป็ นผูร้ บั โอนประโยชน์ใน
เงินค่าหุน้ เงินฝาก หรือเงินอืนใดจากสหกรณ์เมือตนถึงแก่ความตาย โดยมอบไว้แก่สหกรณ์เป็ น
หลักฐาน”
มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความใน (๕) ของมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัตสิ หกรณ์พ.ศ. ๒๕๔๒
และให้ใช้ความต่อไปนีแทน
“(๕) รับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจําจากสมาชิกหรือสหกรณ์อนหรื
ื อ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซงมี
ึ สมาชิกของสมาคมนันไม่น้อยกว่ากึงหนึงเป็ นสมาชิกของสหกรณ์
ผูร้ บั ฝากเงิน ทังนี ตามระเบียบของสหกรณ์ทได้
ี รบั ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์”
มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัตสิ หกรณ์พ.ศ.
๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนีแทน
“(๑) เคยได้รบั โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุดให้จาํ คุก เว้นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดที
ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ”
มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึงของมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.
๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนีแทน
“มาตรา ๖๐ การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีของสหกรณ์ ให้จดั สรรเป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่า
ร้อยละสิบของกําไรสุทธิ และเป็ นค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามอัตราทีกําหนดใน
กฎกระทรวงแต่ตอ้ งไม่เกินร้อยละห้าของกําไรสุทธิ”
มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๑๒ แห่งพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒และ
ให้ใช้ความต่อไปนีแทน
“มาตรา ๑๑๒ ให้มคี ณะกรรมการดํา เนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ประกอบด้วย ประธานกรรมการดําเนินการชุมนุ มสหกรณ์ระดับประเทศประเภทละหนึงคน ในกรณี
ทีสหกรณ์ประเภทใดไม่มชี ุมนุ มสหกรณ์ระดับประเทศ ให้มผี แู้ ทนจากสหกรณ์ประเภทนันจํานวน
หนึงคนเป็ นกรรมการโดยตําแหน่ง และกรรมการอืนซึงทีประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทยเลือกตังจากผูแ้ ทนสหกรณ์ซงเป็
ึ นกรรมการดําเนินการ มีจาํ นวนเท่ากับกรรมการโดย
ตําแหน่งเป็ นกรรมการ
ให้คณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเลือกตังกรรมการเป็ น
ประธานกรรมการคนหนึง และรองประธานกรรมการคนหนึงหรือหลายคน
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ให้คณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยแต่งตังผูอ้ าํ นวยการสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย และให้ผอู้ าํ นวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเป็ นเลขานุ การของ
คณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์และวิธกี ารได้มาซึงผูแ้ ทนสหกรณ์ทไม่
ี มชี ุมนุ มสหกรณ์ระดับประเทศให้เป็ นไป
ตามระเบียบของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
การกําหนดสัดส่วนผูแ้ ทนสหกรณ์ทจะได้
ี รบั เลือกตังเป็ นกรรมการอืนให้เป็นไปตามระเบียบ
ในมาตรา ๑๑๓ (๓)
ให้นําบทบัญญัตมิ าตรา ๕๒ มาใช้บงั คับแก่คณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทยและผูอ้ าํ นวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย โดยอนุ โลม”
มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๑๕ แห่งพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒และ
ให้ใช้ความต่อไปนีแทน
“มาตรา ๑๑๕ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๑๔ กรรมการดําเนินการ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยพ้นจากตําแหน่ง เมือ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๔) เป็ นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ได้รบั โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุดให้จาํ คุก เว้นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดทีได้
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) พ้นจากการเป็ นสมาชิกของสหกรณ์
ภายใต้บงั คับตามวรรคหนึง กรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยซึงที
ประชุมใหญ่เลือกตังพ้นจากตําแหน่งเมือทีประชุมใหญ่มมี ติให้ถอดถอนออกจากตําแหน่งด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนผูแ้ ทนสหกรณ์ซงมาประชุ
ึ
ม
เมือมีกรณีตามวรรคหนึงหรือวรรคสอง ให้กรรมการเท่าทีเหลืออยูป่ ฏิบตั หิ น้าทีต่อไปได้และ
ให้ถอื ว่าคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยประกอบด้วยกรรมการเท่าทีมี
อยูเ่ ว้นแต่มกี รรมการเหลืออยูไ่ ม่ถงึ สองในสาม
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________________________________________________________________________
ในกรณีทกรรมการดํ
ี
าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยซึงทีประชุมใหญ่เลือกตัง
พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ให้ทประชุ
ี มใหญ่สนั นิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเลือกผูแ้ ทนสหกรณ์
เป็ นกรรมการแทน เว้นแต่วาระของกรรมการทีพ้นจากตําแหน่งเหลืออยูไ่ ม่ถงึ เก้าสิบวัน จะไม่
ดําเนินการเลือกตังกรรมการแทนตําแหน่งทีว่างก็ได้ และให้ผไู้ ด้รบั เลือกตังอยูใ่ นตําแหน่งเท่ากับ
วาระทีเหลืออยูข่ องกรรมการซึงตนแทน”
มาตรา ๑๔ ให้เพิมความต่อไปนีเป็ นวรรคสีของมาตรา ๑๑๖ แห่งพระราชบัญญัตสิ หกรณ์
พ.ศ. ๒๕๔๒
“ในกรณีทคณะกรรมการดํ
ี
าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยไม่เรียกประชุมใหญ่
วิสามัญตามวรรคสาม สมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่าหนึงในสิบของจํานวนสมาชิกทังหมดอาจทํา
หนังสือร้องขอภายในหกสิบวันนับแต่วนั พ้นกําหนดเวลาตามวรรคสาม เพือให้รฐั มนตรีเรียกประชุม
ใหญ่วสิ ามัญได้ ในกรณีเช่นนีให้รฐั มนตรีเรียกประชุมใหญ่วสิ ามัญภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที
ได้รบั หนังสือร้องขอ”
มาตรา ๑๕ ให้เพิมความต่อไปนีเป็ นมาตรา ๑๑๗/๑ แห่งพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.
๒๕๔๒
“มาตรา ๑๑๗/๑ ในกรณีทมีี ปญั หาเกียวกับการดําเนินการของสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทยให้ประธานกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย หรือกรรมการ
ดําเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยจํานวนไม่น้อยกว่าหนึงในสามของกรรมการ
ดําเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย หรือสหกรณ์ทเป็
ี นสมาชิกไม่น้อยกว่าหนึงร้อย
สหกรณ์ ร้องขอให้คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติวนิ ิจฉัยได้
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติให้เป็ นทีสุด”
มาตรา ๑๖ ให้คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ คณะกรรมการบริหาร กพส.และ
คณะกรรม การดําเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ซึงดํารงตําแหน่งอยูใ่ นวันก่อนวันที
พระราชบัญญัตนิ ีใช้บงั คับ คงปฏิบตั หิ น้าทีต่อไปจนกว่าจะมีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติคณะกรรมการบริหาร กพส. และคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ
ไทยตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึงแก้ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัตนิ ี ทังนี ต้อง
ดําเนินการจัดให้มคี ณะกรรมการดังกล่าวภายในหนึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วนั ทีพระราชบัญญัตนิ ีใช้
บังคับ
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________________________________________________________________________
มาตรา ๑๗ ให้อตั ราค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยทีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติกําหนดตามมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึงใช้บงั คับอยูใ่ นวัน
ก่อนวันทีพระราชบัญญัตนิ ีใช้บงั คับ คงใช้บงั คับได้ต่อไปจนกว่าจะมีกฎกระทรวงทีออกตามมาตรา
๖๐แห่งพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึงแก้ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัตนิ ี
มาตรา ๑๘ ให้รฐั มนตรีวา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รกั ษาการตามพระราชบัญญัตนิ ี
ผูร้ บั สนองพระบรมราชโองการ
อภิสทิ ธิ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
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________________________________________________________________________
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉิ บับนี คือ โดยทีพระราชบัญญัตสิ หกรณ์
พ.ศ. ๒๕๔๒มีบทบัญญัตบิ างประการไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปจั จุบนั และไม่เอือประโยชน์
ต่อการดําเนินกิจการของสหกรณ์ สมควรปรับปรุงบทบัญญัตเิ กียวกับองค์ประกอบและการดํารง
ตําแหน่งของคณะกรรมการลักษณะต้องห้ามของกรรมการหรือผูจ้ ดั การ หลักเกณฑ์การพ้นจาก
ตําแหน่งของกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย การแต่งตังรองนายทะเบียน
สหกรณ์ เงินค่าหุน้ การตังผูร้ บั โอนประโยชน์ของสมาชิกผูต้ าย อํานาจหน้าทีของสหกรณ์ในการรับ
ฝากเงิน หลักเกณฑ์ในการกําหนดอัตราการเก็บค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย อํานาจ
ของรัฐมนตรีในการเรียกประชุมใหญ่วสิ ามัญและแนวทางการแก้ปญั หาการดําเนินการของสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทยให้ครอบคลุมและเหมาะสมยิงขึน เพือให้การดําเนินกิจการของสหกรณ์
สามารถลุลว่ งไปได้ จึงจําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัตนิ ี

