คําแนะนํากรมสงเสริมสหกรณ

แนวทางปฏิบตั ิ
ตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓

ตามที่พระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่
๒๑ เมษายน ๒๕๕๓ และมีผลบังคับใชตงั้ แตวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๓ กรมสงเสริมสหกรณเห็นวามีประเด็น
ปญหาในแตละมาตราที่จะตองแนะนําสงเสริมสหกรณ จึงตองกําหนดแนวทางปฏิบัติทชี่ ัดเจน เพื่อให
เจาหนาที่สงเสริมสหกรณและสหกรณไดยึดถือปฏิบัติเปนไปในแนวทางเดียวกัน
จึงกําหนดคําแนะนํา
ดังนี้
๑. มาตรา ๔๒ วรรคสอง
“ในระหวางที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไมสิ้นสุดลง หามมิใหเจาหนี้ของสมาชิกใชสิทธิเรียกรอง
หรืออายัดคาหุน ของสมาชิกผูน ั้น และเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง สหกรณมีสิทธินําเงินตามมูลคา
หุนที่สมาชิกมีอยูมาหักกลบลบหนี้ที่สมาชิกผูกพันตองชําระหนี้แกสหกรณไดและใหสหกรณมีฐานะเปน
เจาหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินคาหุนนั้น”
หลักกฎหมาย
๑. ระหวางทีส่ มาชิกภาพของสมาชิกยังไมสิ้นสุดลง
(๑) หามมิใหเจาหนี้ใชสิทธิเรียกรองคาหุนของสมาชิก
(๒) หามมิใหเจาหนี้อายัดคาหุนของสมาชิก
๒. เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง
(๑) สหกรณเปนเจาหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินคาหุน
(๒) สหกรณนําเงินคาหุนสมาชิกมาหักกลบลบหนี้ได
แนวทางปฏิบตั ิ
๑. กรณีสหกรณไดรับแจงหมายอายัดคาหุนจากศาลหรือเจาพนักงานบังคับคดีไวแลว
จะมี
แนวทางปฏิบตั ิอยางไร
๑.๑ แมศาลฎีกาจะเคยมีคําพิพากษาวาตามความมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
สหกรณ พ.ศ.๒๕๔๒ บัญญัติหามมิใหเจาหนี้ของสมาชิกใชสิทธิเรียกรองในคาหุนของสมาชิกในระหวางที่
สมาชิกภาพยังไมสิ้นสุดลง ก็โดยมุงหมายที่จะคุมครองทุนของสหกรณที่ไดมาจากคาหุนของสมาชิกมิให
ลดนอยถอยลงเพราะเหตุที่สมาชิกเปนหนี้บุคคลภายนอก ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการดําเนินกิจการของ
สหกรณเทานั้น หาใชบทกฎหมายที่หามเจาหนี้มิใหใชสิทธิเรียกรองในคาหุนของสมาชิกเปนการเด็ดขาด
ตลอดไปไม
การอายัดเงินคาหุนของสมาชิกไวกอนโดยใหสหกรณสงเงินคาหุนเมื่อสมาชิกผูนั้นพนจาก
สมาชิกภาพเพือ่ ปองกันสิทธิของเจาหนี้ตามคําพิพากษามิใหเสียหายจึงยอมกระทําได และไมขัดตอบท
กฎหมายดังกลาว (คําพิพากษาศาลฎีกา ที่ ๗๔๔๘/๒๕๕๐)
ทั้งนี้ คําพิพากษาดังกลาว ไดวินิจฉัยเปนไปตามความแหงมาตรา ๔๒ วรรคสอง แหง
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.๒๕๔๒ (เดิม) ที่ยังมิไดมีการแกไขเพิ่มเติมเรื่องการอายัดคาหุนไว
๑.๒ สหกรณตองรองขอตอศาลเพื่อใหเพิกถอนคําสั่งอายัดคาหุนของเจาพนักงานบังคับคดี
โดยอางอิงหลักกฎหมายสหกรณ ที่ไดแกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหามมิใหเจาหนี้อายัดคาหุนของสมาชิก
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๒. กรณีสหกรณไดรับแจงหมายอายัดคาหุนจากศาลหรือเจาพนักงานบังคับคดีภายหลังกฎหมาย
ประกาศใช จะมีแนวทางปฏิบัติอยางไร
• สหกรณตองรองขอตอศาลเพื่อใหเพิกถอนคําสั่งอายัดคาหุนของเจาพนักงานบังคับคดี
โดยอางอิงหลักกฎหมายสหกรณ ที่ไดแกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหามมิใหเจาหนี้อายัดคาหุนของสมาชิก
๒. มาตรา ๔๒/๑
“มาตรา ๔๒/๑ เมื่อสมาชิกไดทําความยินยอมเปนหนังสือไวกับสหกรณ ใหผูบังคับบัญชาใน
หนวยงานของรัฐ หรือนายจางในสถานประกอบการ หรือหนวยงานอื่นใดที่สมาชิกปฏิบัติหนาที่อยู หัก
เงินเดือนหรือคาจาง หรือเงินอื่นใด ที่ถึงกําหนดจายแกสมาชิกนั้น เพื่อชําระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นที่มีตอ
สหกรณ ใหแกสหกรณตามจํานวนที่สหกรณแจงไป จนกวาหนี้หรือภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้นไปให
หนวยงานนั้นหักเงินดังกลาวและสงเงินทีห่ ักไวนั้นใหแกสหกรณโดยพลัน
การแสดงเจตนายินยอมตามวรรคหนึ่ง มิอาจจะถอนคืนได เวนแตสหกรณใหความยินยอม
การหักเงินตามวรรคหนึ่ง ตองหักใหสหกรณเปนลําดับแรก ถัดจากหนี้ภาษีอากร และหักเงินเขา
กองทุนที่สมาชิกตองถูกหักตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กฎหมายวาดวยกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน และกฎหมายวาดวยการประกันสังคม”
หลักกฎหมาย
๑. สมาชิก ทําความยินยอมเปนหนังสือไวกับสหกรณ ใหหนวยงานที่ตนปฏิบัติหนาที่อยูห ักเงินสง
ใหแกสหกรณ
๒. สหกรณ ตองมีหนังสือแจงผูบังคับบัญชาในหนวยงานของรัฐ นายจางในสถานประกอบการ
หรือหนวยงานอื่นใดที่สมาชิกปฏิบัติหนาที่อยู เพื่อหักเงินตามจํานวนเงินที่ถึงกําหนดชําระในแตละคราว
๓. หนวยงานทีส่ มาชิกปฏิบตั หิ นาที่ ตองหักเงินเพื่อชําระใหสหกรณตามจํานวนที่ไดรับแจง และสง
เงินที่หักไวนั้นใหแกสหกรณโดยพลัน
๔. เจตนายินยอม ถอนคืนไมได หากสหกรณไมยินยอม
๕. การหักเงิน หนวยงานตองหักเงินใหสหกรณกอน ถัดจากหนี้ภาษีอากร และเงินที่ตองถูกหัก
ตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กฎหมายวาดวยทุนสํารองเลี้ยงชีพ กฎหมาย
วาดวยการคุมครองแรงงาน และกฎหมายวาดวยประกันสังคม
แนวทางปฏิบตั ิ
๑. คํายินยอม
กฎหมายไมไดกําหนดวาตองจัดทําเมื่อใดและไมไดกําหนดรูปแบบการจัดทํา
คํายินยอม จึงใหถือปฏิบัติดังนี้
๑.๑ กรณีสมาชิกไมเคยทําความยินยอมไวกอน ใหพิจารณาความจําเปนเรงดวนในการจัดทํา
คํายินยอมดังกลาว สหกรณจึงอาจกําหนดใหสมาชิกทําคํายินยอมทันทีหรือทยอยทําก็ได
๑.๒ กรณีที่สมาชิกทําคํายินยอมไวแลว หากเปนการทําคํายินยอมไวกับหนวยงานที่ตนสังกัด
ก็จะตองแนะนําใหสมาชิกทําคํายินยอมใหม
เนื่องจากคํายินยอมตามบทบัญญัติดังกลาวตองทําไวกับ
สหกรณ
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๑.๓ รูปแบบการทําคํายินยอม อาจใชตัวอยางตามหนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๑๐/
๗๙๕๒ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ แตใหทําหนังสือยินยอมไวกับสหกรณ (เดิมกําหนดใหทําไวกับหนวยงาน
ที่สังกัด)
๒. สหกรณ ตองมีหนังสือแจงใหผูบังคับบัญชาหนวยงานที่สมาชิกปฏิบัติหนาที่อยูทราบจํานวนเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระของสมาชิกแตละรายทุกคราว เพื่อใหหักเงินชําระใหแกสหกรณ
๓. หนวยงานทีส่ มาชิกปฏิบตั หิ นาทีอ่ ยู
เมื่อหักเงินของสมาชิกแตละรายตามจํานวนที่สหกรณ
แจงไปไวแลว ตองสงเงินที่หักไวใหแกสหกรณทันที
๔. กรณีทเี่ ปนสมาชิกหลายสหกรณ หากบุคคลใดเปนสมาชิกอยูหลายสหกรณและไดทําคํายินยอม
ไวกับทุกสหกรณ จึงเกิดปญหาวาผูบังคับบัญชาของหนวยงานจะตองหักใหสหกรณใดกอนหลัง กรณี
ดังกลาวใหถือวาทุกสหกรณมีสิทธิ์เทากัน จึงตองแนะนําใหมีการทําความตกลงรวมกันระหวางสหกรณ
๕. กรณีหนวยงานทําขอตกลงหรือ MOU ไวกบั สถาบันการเงินอืน่ หากหนวยงานที่สมาชิกปฏิบัติ
หนาที่อยูไดมีการทําขอตกลงหรือ MOU ไวกับสถาบันการเงินอื่นวาจะหักใหสถาบันการเงินนั้นๆ เปน
ลําดับแรก สหกรณมีหนาที่จะตองแจงใหหนวยงานดังกลาวทราบถึงบทบัญญัติตามกฎหมายสหกรณ เพื่อ
จะไดปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย
๓. มาตรา ๔๒/๒
“มาตรา ๔๒/๒ สมาชิกอาจทําหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเปนผูรับโอนประโยชนในเงินคาหุน
เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณเมื่อตนถึงแกความตาย โดยมอบไวแกสหกรณเปนหลักฐาน”
หลักกฎหมาย
๑. สมาชิก อาจทําหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคน
๑.๑ เปนผูรับโอนประโยชนในเงินคาหุน เงินฝาก หรือเงินอื่นใดที่สมาชิกจะไดรับจากสหกรณ
เมื่อตนตายไดตามกฎหมายวาดวยสหกรณ
๑.๒ มอบไวแกสหกรณเปนหลักฐาน
๒. สหกรณ เมื่อสมาชิกถึงแกความตาย
๒.๑ จายคืนเงินประโยชนใดๆ ที่สมาชิกที่ถงึ แกความตายมีสทิ ธิไดรับจากสหกรณ คืนใหแก
ผูรับโอนประโยชนไดทันที
๒.๒ สามารถนําเงินดังกลาวมาหักกลบลบหนี้ไดกอน เหลือจํานวนเทาใดจึงจายใหแกผูรับ
โอนประโยชน
๒.๓ ไมตองรอพิสูจนทราบวาเปนผูมีสิทธิตามลักษณะมรดกหรือไม
แนวทางปฏิบตั ิ
๑. สมาชิกจะทําหรือไมทําหนังสือตั้งผูรับโอนประโยชนจากสหกรณเมื่อตนถึงแกความตายก็ได
การทําหนังสือตั้งผูรับโอนประโยชนควรมีขอ ความระบุใหสหกรณหักกลบลบหนี้กอนจายเงินใหกับผูรับโอน
ประโยชน
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๒. หากสมาชิกไมไดทําหนังสือตั้งผูรับโอนประโยชนไว เงินประโยชนใดๆ ที่พึงไดรับจากสหกรณ
จะตองดําเนินการตามลักษณะมรดก
๓. หากสมาชิกทําหนังสือตั้งผูรับโอนประโยชนไว จะตองมอบไวแกสหกรณเปนหลักฐาน เมื่อ
สมาชิกถึงแกความตาย สหกรณจะตองจายเงินประโยชนใดๆ ที่สมาชิกดังกลาวพึงไดรบั จากสหกรณ ใหแก
ผูรับโอนประโยชนที่ไดตั้งไว โดยไมตองรอพิสูจนทราบวาเปนผูมีสิทธิ์ตามลักษณะมรดกหรือไม
๔. สหกรณสามารถนําจํานวนเงินดังกลาว มาหักกลบลบหนีต้ ามจํานวนเงินที่สมาชิกตองรับผิดตอ
สหกรณออกกอน เหลือจํานวนเทาใด จึงจายใหแกผูรับโอนประโยชนทไี่ ดตั้งไว
๔. มาตรา ๔๖(๕)
มาตรา ๔๖ “(๕) รับฝากเงินประเภทออมทรัพยหรือประเภทประจําจากสมาชิกหรือสหกรณอื่นหรือ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหซงึ่ มีสมาชิกของสมาคมนั้นไมนอยกวากึ่งหนึง่ เปนสมาชิกของสหกรณผูรบั ฝาก
เงิน ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ”
หลักกฎหมาย
๑. นอกจากสหกรณจะรับฝากเงินจากสมาชิกและสหกรณอื่นไดดังที่เคยปฏิบัติมาแลว
ยังให
สหกรณสามารถรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหไดดวย
๒. สหกรณจะรับฝากเงินไดเฉพาะที่เปนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห และสมาคมนั้นตองมีสมาชิก
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งเปนสมาชิกของสหกรณที่รับฝาก
๓. สหกรณตองกําหนดระเบียบการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห และระเบียบนั้น
ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
แนวทางปฏิบตั ิ
๑. นายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบรางระเบียบวาดวยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหไวแลว ตามหนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๑๕/๐๔๘ ลงวันที่ ๒๙ มิถนุ ายน ๒๕๕๓ และได
แจงเวียนใหหนวยงานในสังกัดทราบแลว
๒. นายทะเบียนสหกรณกาํ หนดแนวทางปฏิบัตสิ ําหรับสหกรณที่ยงั ไมไดกําหนดขอบังคับให
สามารถรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหไดตามความมาตรา ๔๖(๕) แหงพระราชบัญญัตสิ หกรณ
พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม สามารถถือปฏิบัติตามที่กฎหมายสหกรณกําหนดไปไดกอน แตสหกรณ
จะตองแกไขเพิ่มเติมขอบังคับใหครบถวนในการประชุมใหญคราวถัดไป
๓. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหจะนําเงินมาฝากกับสหกรณไดตอเมื่อมีประกาศกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยกําหนดใหกระทําการไดกอน
๔. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหตามความมาตรา ๔๖(๕) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.๒๕๔๒
และที่แกไขเพิม่ เติม ไมรวมถึง “การฌาปนกิจสงเคราะหของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
และองคกรวิชาชีพซึง่ เปนนิติบุคคลที่อยูภายใตการกํากับของรัฐ” เนื่องจากมิไดเปนนิติบุคคลที่จดทะเบียน
ตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ.๒๕๔๕
๕. การรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหไมอยูภายใตวงเงินกูย มื หรือค้ําประกันประจําป
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๕. มาตรา ๕๒(๑)
มาตรา ๕๒ “(๑) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ”
หลักกฎหมาย
๑. หามเปนกรรมการดําเนินการและผูจัดการสหกรณ ถาเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษา
ถึงที่สุดใหจําคุกทุกความผิด ยกเวนเพียง 2 โทษความผิด
๒. โทษที่ยกเวน คือ โทษความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
แนวทางปฏิบตั ิ
๑. หามเปน ถาเคยถูกจองจําในเรือนจํา โดยศาลพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในทุกความผิด เวนแต
เปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒. ไมหามเปน กรณี
๒.๑ เคยถูกศาลพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก แตยังไมตองรับโทษ (รอลงอาญา)
๒.๒ เคยถูกจองจําในเรือนจํา แตภายหลังมีกฎหมายนิรโทษกรรม
๒.๓ เคยถูกจองจําในเรือนจํา แตเปนโทษประมาทหรือลหุโทษ
๒.๔ เคยถูกศาลสัง่ ลงโทษอยางอืน่ แตมิใชเปนโทษจําคุก
๓. มีผลบังคับใชทนั ที เนื่องจากกฎหมายไมกําหนดบทเฉพาะกาลไว
๖. มาตรา ๖๐ วรรคหนึง่ ประกอบมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัตสิ หกรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓
“มาตรา ๖๐ การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ ใหจัดสรรเปนทุนสํารองไมนอยกวารอย
ละสิบของกําไรสุทธิ และเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยตามอัตราทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง
แตตองไมเกินรอยละหาของกําไรสุทธิ”
“มาตรา ๑๗ ใหอัตราคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยทีค่ ณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ
แหงชาติกําหนดตามมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งใชบงั คับอยูในวันกอนวันที่
พระราชบัญญัติน้ใี ชบังคับ คงใชบงั คับไดตอไปจนกวาจะมีกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖๐ แหง
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.๒๕๔๒ ซึง่ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้”
หลักกฎหมาย
๑. สหกรณตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณ
๒. จัดสรรในอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง และตองไมเกินรอยละหาของกําไรสุทธิ
๓. ระหวางที่ยงั ไมมีกฎกระทรวงที่ออกตามความมาตรา ๖๐ ที่แกไขเพิ่มเติม ใหอัตราคาบํารุง
สันนิบาตสหกรณเปนไปตามกฎกระทรวงซึง่ ออกตามความในมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติสหกรณ
พ.ศ.๒๕๑๑ แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๒๔ ซึ่งกําหนดไว
รอยละหาของกําไรสุทธิและไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

