รางฯ ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแลว
เรื่องเสร็จที่ ๘๗๔/๒๕๕๐
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
หลักการ
แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังตอไปนี้
(๑) แกไขเพิ่มเติมองคประกอบของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ
คณะกรรมการบริหาร กพส. การดํารงตําแหนงของกรรมการบริหาร กพส. ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง
ลักษณะตองหามของกรรมการหรือผูจัดการ และแกไขเพิ่มเติมองคประกอบของคณะกรรมการ
ดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย การพนจากตําแหนงของกรรมการดําเนินการ
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑
มาตรา ๕๒ มาตรา ๑๑๒ และมาตรา ๑๑๕)
(๒) แกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของนายทะเบียนสหกรณ
ในการแตงตั้งรองนายทะเบียนสหกรณ (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๕)
(๓) แกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการใชสิทธิเรียกรองหรืออายัดคาหุน
ในระหวางที่สมาชิกภาพยังไมสิ้นสุด (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๒ วรรคสอง)
(๔) กําหนดใหผูบังคับบัญชาหรือนายจางสามารถหักเงินเดือนหรือคาจางของ
สมาชิกเพื่อชําระหนี้ใหแกสหกรณเมื่อไดรับความยินยอม และกําหนดใหสมาชิกสามารถตั้ง
ผูรับโอนประโยชนของตนเมื่อถึงแกความตายไดตามกฎหมายวาดวยสหกรณ (เพิ่มมาตรา ๔๒/๑
และมาตรา ๔๒/๒)
(๕) แกไขเพิ่มเติมอํานาจหนาที่ของสหกรณใหสามารถรับฝากเงินจากสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหได (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๖ (๕))
(๖) แกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑในการกําหนดอัตราการเก็บคาบํารุงสันนิบาต
สหกรณแหงประเทศไทย (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง)
(๗) กําหนดใหรัฐมนตรีมีอํานาจเรียกประชุมใหญวิสามัญ และกําหนดให
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติเปนผูวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการดําเนินการของ
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย (เพิ่มมาตรา ๑๑๖ วรรคสี่ และมาตรา ๑๑๗/๑)

๒
เหตุผล
โดยที่พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีบทบัญญัตบิ างประการไมเหมาะสม
กับสภาพการณในปจจุบัน และไมเอื้อประโยชนตอการดําเนินกิจการของสหกรณ สมควรปรับปรุง
บทบัญญัติเกี่ยวกับองคประกอบและการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการ ลักษณะตองหามของกรรมการ
หรือผูจัดการ หลักเกณฑการพนจากตําแหนงของกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
การแตงตั้งรองนายทะเบียนสหกรณ เงินคาหุน การตั้งผูรับโอนประโยชนของสมาชิกผูตาย อํานาจ
หนาที่ของสหกรณในการรับฝากเงิน หลักเกณฑในการกําหนดอัตราการเก็บคาบํารุงสันนิบาตสหกรณ
แหงประเทศไทย อํานาจของรัฐมนตรีในการเรียกประชุมใหญวิสามัญ และแนวทางการแกปญหา
การดําเนินการของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยใหครอบคลุมและเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อให
การดําเนินกิจการของสหกรณสามารถลุลวงไปได จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

ราง
พระราชบัญญัติ
สหกรณ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
..................................
..................................
..................................
...........................................................................................................
..................................
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยสหกรณ
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
...........................................................................................................
..................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติ
สหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๙ ใหมีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ ประกอบดวย
รัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนรองประธานกรรมการ
อธิบดีกรมการคาภายใน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมปศุสัตว
อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทน
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูแทนธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร ผูแทนสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ประธานกรรมการดําเนินการ
ชุมนุมสหกรณระดับประเทศประเภทละหนึ่งคน ประธานคณะกรรมการกลางกลุมเกษตรกร
ระดับประเทศหนึ่งคน เปนกรรมการโดยตําแหนง และผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง
ไมเกินหาคน เปนกรรมการ”

๒
มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๕ ใหอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณเปนนายทะเบียนสหกรณ
ใหนายทะเบียนสหกรณแตงตั้งขาราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาเปนรองนายทะเบียนสหกรณ มีอํานาจ
หนาที่ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่นายทะเบียนสหกรณมอบหมาย
การแตงตั้งตามวรรคสองใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
มาตรา ๕ ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติสหกรณ
พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๓๐ ใหมีคณะกรรมการบริหาร กพส. ประกอบดวย อธิบดีกรมสงเสริม
สหกรณเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมปศุสัตว
อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร ผูแทนกรมบัญชีกลาง ผูแทนสํานักงบประมาณ เปนกรรมการ
โดยตําแหนง กรรมการอื่นซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูแทนของสหกรณประเภทละหนึ่งคน และผูแทน
กลุมเกษตรกรหนึ่งคน เปนกรรมการ
ใหรองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณซึ่งอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณมอบหมายเปน
กรรมการและเลขานุการ
การเลือกผูแทนของสหกรณและผูแทนกลุมเกษตรกรเพื่อใหรัฐมนตรีแตงตั้งตาม
วรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด
ใหคณะกรรมการบริหาร กพส. มีอํานาจหนาที่บริหาร กพส. ตลอดจนตรวจสอบ
ติดตาม และประเมินผลงานของสหกรณที่ไดรับการสงเสริมกิจการจาก กพส. ตามหลักเกณฑที่
กําหนดในระเบียบกรมสงเสริมสหกรณ”
มาตรา ๖ ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติสหกรณ
พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๓๑ ใหนําความในมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใชบังคับแกการดํารง
ตําแหนงของกรรมการบริหาร กพส. ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูแทนของสหกรณและผูแทนกลุม
เกษตรกร โดยอนุโลม”
มาตรา ๗ ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติสหกรณ
พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ในระหวางที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไมสิ้นสุดลง หามมิใหเจาหนี้ของสมาชิก
ใชสิทธิเรียกรองหรืออายัดคาหุนของสมาชิกผูนั้น และเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง สหกรณ
มีสิทธินําเงินตามมูลคาหุนที่สมาชิกมีอยูมาหักกลบลบหนี้ที่สมาชิกผูกพันตองชําระหนี้แกสหกรณได
และใหสหกรณมีฐานะเปนเจาหนี้บรุ ิมสิทธิพิเศษเหนือเงินคาหุนนั้น”

๓
มาตรา ๘ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๔๒/๑ และมาตรา ๔๒/๒ แหง
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.๒๕๔๒
“มาตรา ๔๒/๑ เมื่อสมาชิกไดทําความยินยอมไวกับสหกรณ ใหผูบังคับบัญชา
ในหนวยงานของรัฐ หรือนายจางในสถานประกอบการ หรือหนวยงานอื่นใดที่สมาชิกปฏิบัติหนาที่อยู
หักเงินเดือนหรือคาจาง หรือเงินอื่นใด ที่ถึงกําหนดจายแกสมาชิกนั้น เพื่อชําระหนี้หรือภาระผูกพันอืน่
ที่มีตอสหกรณ ใหแกสหกรณตามจํานวนที่สหกรณแจงไป จนกวาหนี้หรือภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้นไป
ใหหนวยงานนั้นหักเงินดังกลาวและสงเงินที่หักไวนั้นใหแกสหกรณโดยพลัน
การแสดงเจตนายินยอมตามวรรคหนึ่ง มิอาจจะถอนคืนได เวนแตสหกรณ
ใหความยินยอม
การหักเงินตามวรรคหนึ่ง ตองหักใหสหกรณเปนลําดับแรก ถัดจากหนี้ภาษีอากร
และการหักเงินเขากองทุนที่สมาชิกตองถูกหักตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ กฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน และ
กฎหมายวาดวยการประกันสังคม
มาตรา ๔๒/๒ สมาชิกอาจทําหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเปนผูรับโอน
ประโยชนในเงินคาหุน เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณเมื่อตนถึงแกความตาย โดยมอบไวแก
สหกรณเปนหลักฐาน”
มาตรา ๙ ใหยกเลิกความใน (๕) ของมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติสหกรณ
พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“(๕) รับฝากเงินประเภทออมทรัพยหรือประเภทประจําจากสมาชิกหรือสหกรณอื่น
หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหซงึ่ มีสมาชิกเปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหนั้นไมนอยกวา
กึ่งหนึ่ง ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ”
มาตรา ๑๐ ใหยกเลิกความในมาตรา ๕๒ แหงพระราชบัญญัติสหกรณ
พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๕๒ หามมิใหบุคคลซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้เปนหรือทําหนาที่กรรมการ
หรือผูจัดการ
(๑) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดทีไ่ ดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๒) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการหรือหนวยงาน
ของรัฐ หรือเอกชนฐานทุจริตตอหนาที่
(๓) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการเพราะเหตุ
ทุจริตตอหนาที่
(๔) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการตามคําสั่งของนายทะเบียนสหกรณตาม
มาตรา ๒๒ (๔) และยังไมพนกําหนดสิบปนับแตวันที่คําสั่งถึงที่สุด”

๔
มาตรา ๑๑ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติ
สหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๖๐ การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ ใหจัดสรรเปนทุนสํารอง
ไมนอยกวารอยละสิบของกําไรสุทธิ และเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยตามอัตรา
ที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมเกินรอยละหาของกําไรสุทธิ”
มาตรา ๑๒ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๑๒ แหงพระราชบัญญัติสหกรณ
พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๑๒ ใหมีคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
ประกอบดวย ประธานกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณระดับประเทศประเภทละหนึ่งคน
ในกรณีที่สหกรณประเภทใดไมมีชุมนุมสหกรณระดับประเทศ ใหมผี ูแทนจากสหกรณประเภทนั้น
จํานวนหนึ่งคน เปนกรรมการโดยตําแหนง และกรรมการอื่นซึ่งที่ประชุมใหญของสันนิบาตสหกรณ
แหงประเทศไทยเลือกตั้งจากผูแทนสหกรณมจี ํานวนเทากับกรรมการโดยตําแหนง เปนกรรมการ
ใหคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยเลือกตั้งกรรมการ
เปนประธานกรรมการคนหนึ่ง และรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน
ใหคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยแตงตั้งผูอํานวยการ
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และใหผูอํานวยการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยเปน
เลขานุการของคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
หลักเกณฑและวิธีการไดมาซึ่งผูแทนสหกรณที่ไมมีชุมนุมสหกรณระดับประเทศ
ใหเปนไปตามขอบังคับของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๕๒ มาใชบังคับแกคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาต
สหกรณแหงประเทศไทยและผูอํานวยการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย โดยอนุโลม”
มาตรา ๑๓ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๑๕ แหงพระราชบัญญัติสหกรณ
พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๑๕ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๑๔
กรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เปนบุคคลลมละลาย
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) พนจากการเปนสมาชิกของสหกรณ
ภายใตบังคับตามวรรคหนึ่ง กรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งพนจากตําแหนงเมื่อที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนง
ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนผูแทนสหกรณซึ่งมาประชุม
ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหคณะกรรมการดําเนินการ
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยเลือกตัวแทนของสหกรณผูอื่นเปนกรรมการแทน และให
ผูซึ่งไดรับเลือกแทนนั้นอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน”

๕
มาตรา ๑๔ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสี่ของมาตรา ๑๑๖ แหงพระราชบัญญัติ
สหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒
“ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยไมเรียก
ประชุมใหญวิสามัญตามวรรคสาม สมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
อาจทําหนังสือรองขอภายในหกสิบวันนับแตวันพนกําหนดเวลาตามวรรคสาม เพื่อใหรัฐมนตรี
เรียกประชุมใหญวิสามัญได ในกรณีเชนนี้ใหรัฐมนตรีเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับหนังสือรองขอ”
มาตรา ๑๕ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๑๗/๑ แหงพระราชบัญญัติ
สหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๑๑๗/๑ ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการดําเนินการของสันนิบาตสหกรณ
แหงประเทศไทย ใหประธานกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย หรือ
กรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของ
กรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย หรือผูแทนของสหกรณที่เปนสมาชิก
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งรอยคน รองขอใหคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติวินิจฉัยได
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติใหเปนที่สุด”
มาตรา ๑๖ ใหคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ คณะกรรมการบริหาร
กพส. และคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ซึ่งดํารงตําแหนงอยูใ นวัน
กอนวันทีพ่ ระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ คงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณแหงชาติ คณะกรรมการบริหาร กพส. และคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหง
ประเทศไทยตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ทั้งนี้ ตองดําเนินการจัดใหมีคณะกรรมการดังกลาวภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๑๗ ใหอัตราคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยที่คณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนดตามมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒
ซึ่งใชบังคับอยูใ นวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ คงใชบังคับไดตอไปจนกวาจะมี
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๘ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
.................................
นายกรัฐมนตรี
รางเสนอวาระสาม/พรบ.สหกรณ

