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บทที่ 1 

กฎหมายวาดวยการสหกรณ ขอบังคับ ระเบียบ 

 

 1.  ประวัติความเปนมาของกฎหมายสหกรณ 

 ความหมายของสหกรณ 

พระราชวงศเธอ กรมหม่ืนพิทยาลงกรณ พระบิดาแหงการสหกรณไทย การสหกรณในประเทศ

ไทย มีมูลเหตุสืบเน่ืองมาจาก เม่ือประเทศไทยไดเร่ิมมีการติดตอคาขายกับตางประเทศ มากข้ึนใน

สมัยกรุงรัตนโกสินทร ระบบเศรษฐกิจของชนบทก็คอยๆ เปลี่ยนจากระบบเศรษฐกิจแบบเพื่อเลี้ยง 

ตัวเองมาสูระบบเศรษฐกิจแบบเพื่อการคา ความตองการเงินทุนในการขยายการผลิตและการครองชีพ

จึงมีเพิ่มข้ึน ชาวนาท่ีไมมีทุนรอนของตนเองก็หันไปกูยืมเงินจากบุคคลอื่นทําใหตองเสียดอกเบ้ียใน

อัตราสูง และยังถูกเอาเปรียบจากพอคานายทุนทุกวิถีทางอีกดวย ชาวนาจึงตกเปนฝายเสียเปรียบอยู

ตลอดเวลา ทํานาไดขาวเทาใด ก็ตองขายใชหน้ีเกือบหมด นอกจากน้ีการทํานายังคงมีผลผลิตท่ีไม

แนนอนข้ึนอยูกับสภาพดินฟาอากาศ ถาปไหนผลผลิตเสียหายก็จะทําใหหน้ีสินพอกพูนมากข้ึนเร่ือยๆ 

จนลูกหน้ีบางรายตองโอนกรรมสิทธิ์ในท่ีนาใหแกเจาหน้ี และกลายเปนผูเชานา หรือเรรอนไมมีท่ีดินทํา

กินไปในท่ีสุด  

จากสภาพปญหาความยากจนของชาวนาในสมัยน้ัน ทําใหทางราชการคิดหาวิธีชวยเหลือ 

ดวยการจัดหาเงินทุน มาใหกูและคิดดอกเบ้ียในอัตราต่ําความคิดน้ีไดเร่ิมข้ึนในปลายรัชกาลท่ี 5 โดย

กําหนดวิธีการท่ีจะชวยชาวนาในดานเงินทุนไว 2 วิธี คือ  

วิธีท่ี 1 จัดตั้งธนาคารเกษตรเพื่อใหเงินกูแกชาวนา แตขัดของในเร่ืองเงินทุนและหลักประกัน 

เงินกู ความคิดน้ีจึงระงับไป  

วิธีท่ี 2 วิธีการสหกรณประเภทหาทุน วิธีน้ีเกิดจากรัฐบาลโดยกระทรวงพระคลังมหาสมบัติใน

ปจจุบันคือ กระทรวงการคลังไดเชิญเซอรเบอรนารด ฮันเตอร หัวหนาธนาคารแหงมัดราช ประเทศ

อินเดียเขามาสํารวจหาลูทางชวยเหลือชาวนาไดเสนอวาควรจัดตั้ง "ธนาคารใหกูยืมแหงชาติ" 

ดําเนินการใหกูยืมแกราษฎร โดยมีท่ีดินและหลักทรัพยอื่นเปนหลักประกันเพื่อปองกันมิใหชาวนาท่ี

กูยืมเงินทอดท้ิงท่ีนาหลบหน้ีสิน สวนการควบคุมเงินกูและการเรียกเก็บเงินกู ทานไดแนะนําใหจัดตั้ง

เปนสมาคมท่ีเรียกวา "โคออเปอราทีฟ โซไซ" (Cooperative Society) โดยมีหลักการรวมมือกันเพื่อ

ชวยเหลือซ่ึงกันและกันซ่ึงคําน้ีพระราชวงศเธอ กรมหม่ืนพิทยาลงกรณไดทรงบัญญัติศัพทเปน

ภาษาไทยวา "สมาคมสหกรณ" จึงกลาวไดวาประเทศไทยเร่ิมศึกษาวิธีการสหกรณข้ึนในป พ.ศ.2457 

แตก็ยังมิไดดําเนินการอยางไร จนกระท่ังในป 2458 ไดมีการเปลี่ยนกรมสถิติพยากรณ  เปนกรม

พาณิชยและสถิติพยากรณ ประกอบดวยสวนราชการ 3 สวน คือ การพาณิชย การสถิติ พยากรณ และ 

การสหกรณ  

  การจัดตั้งสวนราชการสหกรณน้ี ก็เพื่อจะใหมีเจาหนาท่ีดําเนินการทดลองจัดตั้งสหกรณข้ึน

และพระราชวรวงศเธอ กรมหม่ืนพิทยาลงกรณ ในฐานะทรงเปนอธิบดีกรมพาณิชยและสถิติพยากรณ 

ขณะน้ันไดทรงพิจารณาเลือกแบบอยางสหกรณเครดิตท่ีจัดกันอยูในตางประเทศหลายแบบ ในท่ีสุดก็

ทรงเลือกแบบไรฟไฟเซนและทรงยืนยันไวในรายงานสหกรณฉบับแรกวา "เม่ือไดพิจารณาละเอียด
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แลวไดตกลงเลือกสหกรณชนิดท่ีเรียกวาไรฟไฟเซนซ่ึงเกิดข้ึนในเยอรมันกอนและซ่ึงมุงหมายท่ีจะ

อุปถัมภคนจน ผูประกอบกสิกรรมยอมๆ เห็นวาเปนสหกรณชนิดท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับประเทศไทย" 

จากการท่ีพระองคทานทรงเปนผูบุกเบิกริเร่ิมงานสหกรณข้ึนในประเทศไทยบุคคลท้ังหลายใน

ขบวนการสหกรณจึงถือวาพระองคทรงเปน 7"พระบิดาแหงการสหกรณไทย" 

            สําหรับรูปแบบของไรฟไฟเซนก็คือ สหกรณเพื่อการกูยืมเงินท่ีมีขนาดเล็ก สมาชิกจะไดมี

ความรับผิดชอบรวมกัน ทําใหสะดวกแกการควบคุม ทองท่ีท่ีไดรับการพิจารณาใหจัดตั้งสหกรณ คือ 

จังหวัดพิษณุโลก เน่ืองจากเปนจังหวัดท่ีมีผูคนไมหนาแนนและเปนราษฎรท่ีเพิ่งอพยพมาจากทางใต 

จึงตองการชวยเหลือผูอพยพซ่ึงประกอบอาชีพการเกษตร ใหตั้งตัวไดรวมท้ังเพื่อเปนการชักจูงราษฎร

ในจังหวัดอื่นท่ีมีผูคนหนาแนนใหอพยพมาในจังหวัดน้ี และเขาทําประโยชนในท่ีดินอยางเต็มท่ี ตอมา

กรมพาณิชยและสถิติพยากรณ จึงไดทดลองจัดตั้งสหกรณหาทุนข้ึน ณ ทองท่ีอําเภอเมือง จังหวัด

พิษณุโลกเปนแหงแรกใชช่ือวา 7  "สหกรณวัดจันทรไมจํากัดสินใช"  7โดยจดทะเบียนเม่ือวันท่ี  26 

กุมภาพันธ 2459 มีพระราชวรวงศเธอกรมหม่ืนพิทยาลงกรณ เปนนายทะเบียนสหกรณพระองคแรก 

นับเปนการเร่ิมตนแหงการสหกรณในประเทศไทยอยางสมบูรณ  

           ในระยะแรกตั้งสหกรณวัดจันทรไมจํากัดสินใชมีสมาชิกจํานวน 16 คน ทุนดําเนินงาน 3,080 

บาท ซ่ึงเปนเงินจากคาธรรมเนียมแรกเขา 80 บาท และเงินทุนจํานวน 3,000 บาท ไดอาศัยเงินกูจาก

แบงค สยามกัมมาจล จํากัด ซ่ึงก็คือธนาคารไทยพาณิชยในปจจุบัน โดยมีกระทรวงพระคลังมหา

สมบัติเปนผูค้ําประกัน และเสียดอกเบ้ียใหธนาคารในอัตรารอยละ 6 ตอป คิดดอกเบ้ียจากสมาชิกใน

อัตรารอยละ 12 ตอป กําหนดใหสมาชิกสงคืนเงินตนในปแรกจํานวน 1,300 บาท แตเม่ือครบกําหนด

สมาชิกสงคืนเงินตนไดถึง 1,500 บาท ท้ังสงดอกเบ้ียไดครบทุกรายแสดงใหเห็นวาการนําวิธีการ

สหกรณเขามาชวยแกไขความเดือดรอนของชาวนาไดผล และจากความสําเร็จของสหกรณวัดจันทร

ดังกลาวรัฐบาลจึงไดคิดขยายกิจการสหกรณไปยังจังหวัดอื่นๆ แตการจัดตั้งสหกรณในระยะแรกน้ัน

นอกจากจะมีขอจํากัดเร่ืองเงินทุนแลวยังมีขอจํากัดในทางกฎหมายดวยเพราะพระราชบัญญัติเพิ่มเติม

สมาคม พ.ศ.2459 ทําใหการจัดตั้งสหกรณไมกวางขวางพอท่ีจะขยายสหกรณออกไปหากจะใหการ

จัดตั้งสหกรณเจริญกาวหนาและมีความม่ันคงจะตองออกกฎหมายควบคุมใหมีขอบเขตกวาง ดังน้ันใน

เวลาตอมาทางราชการจึงไดประกาศยกเลิกพระราชบัญญัติเพิ่มเติมสมาคม พ.ศ.2459 แลวประกาศใช

พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2471 นับเปนกฎหมายสหกรณฉบับแรก พระราชบัญญัติฉบับน้ี ไดเปด

โอกาสใหมีการรับจดทะเบียนสหกรณประเภทอื่นๆ จากน้ันไดมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ

สหกรณ พ.ศ.2471 อีก 3 คร้ัง นับวาการประกาศใหพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2471 ชวยใหการ

จัดตั้งสหกรณไดขยายออกไปอีกมาก  

             ป พ.ศ.2478 มีการริเร่ิมจัดตั้งสหกรณเชาซ้ือท่ีดินท่ีจังหวัดปทุมธานีและไดจัดตั้งสหกรณ

ประเภทใหมๆ ข้ึนอีกหลายประเภท เชน สหกรณบํารุงท่ีดิน สหกรณคาขาย สหกรณนิคมฝาย 

สหกรณหาทุนและบํารุงท่ีดิน ในป พ.ศ.2480 รานสหกรณไดถูกจัดต้ังขึ้นเปนแหงแรกที่อําเภอ

เสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 7 ชื่อวา รานสหกรณบานเกาะจํากัดสินใช 7 มีสมาชิกแรกตั้ง 279 

คน และไดมีการจัดตั้งรานสหกรณใน ลักษณะน้ีอีกหลายแหงเพื่อชวยเหลือประชาชนเกี่ยวกับปญหา

คาครองชีพ โดยจัดตั้งข้ึนท้ังในสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และสวนของประชาชน  
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              การเปลี่ยนแปลงคร้ังสําคัญท่ีสุดของขบวนการสหกรณในประเทศไทยก็คือการควบสหกรณ

หาทุนเขาดวยกัน โดยทางราชการไดออกพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2511 เปดโอกาสใหสหกรณ

หาทุนขนาดเล็กท่ีดําเนินธุรกิจเพียงอยางเดียวควบเขากันเปนขนาดใหญสามารถขยายการดําเนิน

ธุรกิจเปนแบบเอนกประสงคซ่ึงจะเปนประโยชนแกสมาชิกไดมากกวา ดวยเหตุน้ีสหกรณหาทุนจึงแปร

สภาพเปนสหกรณการเกษตรมาจนปจจุบัน และในป 2511 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยไดถือ

กําเนิดข้ึนมาเพื่อเปนสถาบันสําหรับใหการศึกษาแกสมาชิกสหกรณท่ัวประเทศ มีหนาท่ีติดตอ

ประสานงานกับสถาบันสหกรณตางประเทศ เพื่อใหเกิดความสัมพันธและความชวยเหลือรวมมือกัน

ระหวางสหกรณสากลในดานอื่นๆ ท่ีมิใชเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจโดยมีสหกรณทุกประเภทเปนสมาชิก 

ซ่ึงประเทศไทยไดกําหนดประเภทสหกรณไว  7 ประเภท ประกอบดวยสหกรณการเกษตร  สหกรณ

นิคม  สหกรณประมง  สหกรณออมทรัพย สหกรณรานคา สหกรณบริการ และเครดิตยูเน่ียน 

             ซ่ึงนับแตสหกรณไดถือกําเนิดข้ึนในประเทศไทยจวบจนปจจุบัน ผลการดําเนินงานของ

สหกรณในธุรกิจตางๆ ไดสรางความเช่ือถือเปนท่ีไววางใจของสมาชิกจนทําใหจํานวนสหกรณ จํานวน

สมาชิก ปริมาณเงินทุน และผลกําไรของสหกรณเพิ่มข้ึนทุกป การสหกรณในประเทศไทยจึงมี

ความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะตอประชาชนท่ียากจนสหกรณจะเปนสถาบันทาง

เศรษฐกิจและสังคมท่ีชวยแกไขปญหาในการประกอบอาชีพ และชวยยกระดับความเปนอยูของ

ประชาชนใหดีข้ึน 

2. สหกรณและกฎหมาย 

ความหมายของสหกรณ คําวา “สหกรณ” (Cooperation หรือ Cooperatives) ตามความหมาย 

ท่ัวไป หมายถึง “การทํางานรวมกัน” (Working Together) แตในความหมายเฉพาะ หมายถึง “ระบบ

การรวมกัน รวมทํางานของประชาชนดวยความสมัครใจ โดยยึดหลักความเสมอภาคเพื่อขจัดการ

แสวงหาประโยชนทางเศรษฐกิจของคนกลางในดานใดๆ ตามความตองการทางเศรษฐกิจของตน 

ประชาชนหลีกหนีการแสวงหาประโยชนหรือขูดรีดของคนอื่น” ดังน้ัน จึงมีผูใหคํานิยามของ “สหกรณ” 

ไวอยางกวางขวางดังน้ี 

องคการสัมพันธภาพสหกรณระหวางประเทศ  (International Cooperative Alliance – I.C.A)  

ไดใหคํานิยามไววา  “สหกรณเปนองคการปกครองตนเองของบรรดาบุคคล ซ่ึงรวมกลุมกันดวยความ

สมัครใจ เพื่อสนองความตองการและความมุงหมายรวมกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดย

การดําเนินวิสาหกิจท่ีเปนเจาของรวมกัน และควบคุมตามแนวทางประชาธิปไตย” 

 คัลเวอรต (H.CULVERT) อดีตนายทะเบียนสหกรณประเทศอินเดียใหความหมายไววา 

“สหกรณเปนวิธีการจัดการรูปหน่ึงซ่ึงบุคคลหลายคนรวมกันเขาดวยความสมัครใจของตนเองในฐานะท่ี

เปนมนุษยเทากันและโดยมีสิทธิเสมอกันเพื่อบํารุงตนใหเกิดความสําเร็จในทางทรัพย” 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปจจุบัน ไดพระราชทานพระราชดํารัส 

เน่ืองในโอกาสท่ีผูนําสหกรณเฝาทูลละอองธุลีพระบาท ณ ศาลาดุสิตดาลัยเม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคม 

2521 วา “สหกรณ แปลวา การทํางานรวมกัน  การทํางานรวมกันน้ีลึกซ้ึงมาก เพราะวาจะตองรวมมือ

กันทุกดาน ท้ังในดานงานการท่ีทําดวยรางกาย ท้ังในดานงานการท่ีทําดวยสมองและงานการท่ีทําดวย

ใจ ทุกอยางน้ีขาดไมไดตองพรอม” 
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 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  ใหความหมายของคําวาสหกรณวา “งานรวมกัน การท่ี

ชวยกันทํา วิธีการอยางหน่ึงท่ีบุคคลพอใจรวมมือกัน เพื่อบํารุงความเจริญในทางเศรษฐกิจโดยแบง

กําไรเสมอกัน” 

 กรมหม่ืนพิทยาลงกรณ หรือพระบิดาของวงการสหกรณไทยใหความหมายวา “สหกรณเปน

วิธีการจัดการรูปหน่ึงซ่ึงบุคคลหลายคนเขารวมกัน โดยความสมัครใจของตนเองในฐานะท่ีเปนมนุษย

เทาน้ัน และโดยความมีสิทธิเสมอหนากันหมด เพื่อจะบํารุงตนเองใหเกิดความจําเริญในทางทรัพย” 

กฎหมาย   

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 วาดวยแนวนโยบายดานเศรษฐกิจ ซ่ึงได

กลาวถึงสหกรณไวในมาตรา 84 (9) “สงเสริมสนับสนุนและคุมครองระบบสหกรณ........” 

ดังน้ันจะเห็นวารัฐบาลตองปฏิบัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ซ่ึงเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ 

เปนการสงเสริมท้ังดานเศรษฐกิจและสังคม และมุงเนนคุมครองระบบสหกรณใหเปนอิสระ 

พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 4 ในพระราชบัญญัติน้ี   

“สหกรณ” หมายความวา คณะบุคคลซ่ึงรวมกันดําเนินกิจการเพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจและ

สังคม โดยชวยตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และไดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติน้ี 

“สมาชิก” หมายความวา สมาชิกของสหกรณหรือสมาชิกกลุมเกษตรกร 

“พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี 

“รัฐมนตรี หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

ตามความหมายของสหกรณจะเห็นวา ใหรวมกันเพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมซ่ึง

สหกรณน้ันบุคคลจะตองชวยเหลือตนเองกอน และชวยเหลือบุคคลอื่น 

มาตรา 37 วรรคสอง “ใหสหกรณท่ีจดทะเบียนแลวมีฐานะเปนนิติบุคคล ฉะน้ันตามมาตราน้ี

สหกรณก็คือ นิติบุคคลตามกฎหมาย ซ่ึงนิติบุคคลคือ กลุมบุคคลหรือองคกรซ่ึงกฎหมายบัญญัติใหเปน

บุคคลอีกประเภทหน่ึงท่ีไมใชบุคคลธรรมดาและใหมีสิทธิและหนาท่ีตามกฎหมาย (พจนานุกรมฯ 

2542) สามารถเปนเจาของทรัพยสินได เปนโจทกหรือจําเลยรวมท้ังไดรับความคุมครองตามกฎหมาย 

ฯลฯ 

นิติบุคคลจะเกิดข้ึนไดตอเม่ืออาศัยอํานาจตามกฎหมายเทาน้ัน คือ จะกอตั้งข้ึนโดยไมมี

กฎหมายมารองรับหรือไมมีกฎหมายใหอํานาจในการจัดตั้งไวไมได ซ่ึงบทบัญญัติท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองน้ี

คือ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 65 ซ่ึงบัญญัติไววา “นิติบุคคลจะมีข้ึนไดแตดวยอาศัย

อํานาจตามประมวลกฎหมายน้ี หรือกฎหมายอื่น” 

3. สาระสําคัญของพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 

 3.1  การจัดต้ังและการดําเนินงาน 

 การจัดตั้งสหกรณ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 33 “สหกรณจะตั้งข้ึนได

โดยการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติน้ี และตองมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมผลประโยชนทาง

เศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิกโดยวิธีชวยตนเอง และชวยเหลือซ่ึงกันและกันตามหลักการ

สหกรณและตอง 

 (1) มีกิจ การรวมกันตามประเภทของสหกรณท่ีขอจดทะเบียน 
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 (2) มีสมาชิกเปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 

 (3) มีทุนซ่ึงแบงเปนหุนมีมูลคาเทาๆ กัน และสมาชิกแตละคนจะตองถือหุนอยางนอยหน่ึงหุน 

แตไมเกินหน่ึงในหาของหุนท่ีชําระแลวท้ังหมด 

 (4) มีสมาชิกซ่ึงมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดในขอบังคับภายใตบทบัญญัติมาตรา 43 (7) 

 ประเภทของสหกรณท่ีจะรับจดทําทะเบียนใหกําหนดโดยกฎกระทรวง” 

 โดยสหกรณจะจัดตั้งข้ึน สมาชิกจะตองเปนบุคคลธรรมดา และบรรลุนิติภาวะ ลงหุนซ่ึง

แบงเปนหุนมูลคาเทาๆ กัน และสมาชิกจะมีหุนเกิน 1 ใน 5 ของหุนท้ังหมดไมได 

 สมาชิกสมทบตาม พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 41 บัญญัติไววา “ใหนาย

ทะเบียนสหกรณประกาศกําหนดประเภทของสหกรณท่ีสามารถรับสมาชิกสมทบได 

 คุณสมบัติ วิธีรับสมัคร และการขาดจากสมาชิกภาพ ตลอดจนสิทธิและหนาท่ีของสมาชิก

สมทบ ใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับ 

 หามมิใหสหกรณใหสิทธิแกสมาชิกสมทบในการนับช่ือของสมาชิกสมทบเขาเปนองคประชุมใน

การประชุมใหญ การออกเสียงในเร่ืองใดๆ หรือเปนกรรมการดําเนินการ” 

 เน่ืองจากกฤษฎีกาใหความหมายของคําวา สมาชิกสมทบ ไดแก บุคคลธรรมดาและบรรลุนิติ

ภาวะเทาน้ัน ในเร่ืองน้ีชุมนุมสหกรณออมทรัพยฯ ไดพิจารณาเห็นวากรณีสมาชิกท่ีไมบรรลุนิติภาวะ

ไมใหเปนสมาชิกสมทบน้ัน นาจะไมใชวัตถุประสงคของสหกรณโดยตรงจึงมีการขอแกไข ขณะน้ีอยู

ระหวางการแกไขกฎหมายดังกลาว 

 การดําเนินงาน  

 พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 50 บัญญัติวา “ใหสหกรณมีคณะกรรมการ

ดําเนินการสหกรณ ประกอบดวย ประธานกรรมการหน่ึงคนและกรรมการอื่นอีกไมเกินสิบสี่คนซ่ึงท่ี

ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป

นับแตวันเลือกตั้ง ในวาระเร่ิมแรกเม่ือครบหน่ึงปนับแตวันเลือกตั้ง ใหกรรมการดําเนินการสหกรณออก

จากตําแหนงเปนจํานวนหน่ึงในสองของกรรมการดําเนินการสหกรณท้ังหมด โดยวิธีจับสลาก และให

ถือวาเปนการพนจากตําแหนงตามวาระกรรมการดําเนินการสหกรณ ซ่ึงพนจากตําแหนงอาจไดรับ

เลือกตั้งอีกได แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน 

 ในกรณีท่ีมีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการสหกรณแทนตําแหนงท่ีวาง ใหกรรมการ

ดําเนินการสหกรณท่ีไดรับเลือกตั้ง อยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของผูท่ีตนแทน” 

 เร่ืองวาระกรรมการน้ัน สหกรณออมทรัพยหลายแหงรวมท้ังชุมนุมสหกรณออมทรัพยฯ เห็นวา

นาจะเกิดปญหาในการกําหนดวาระกรรมการ ซ่ึงตองไมเกิน 2 วาระติดตอกัน เปนการจํากัดสิทธิของ

บุคคลในการบริหารงานโดยเทียบเคียงจากสภาผูแทนราษฎรมิไดกําหนดวาระไว 

 ในรัฐบาลปจจุบันอยูระหวางการแกไข พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 50 โดยให

ยกเลิกวรรคสามท้ังหมดท้ังสิ้น ซ่ึงขณะน้ีอยูระหวางการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร 

 3.2 การจัดสรรกําไรสุทธิ 

 พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 60 “การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณให

จัดสรรเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละสิบของกําไรสุทธิ และเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหง
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ประเทศไทยตามอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมเกินรอยละหาของกําไรสุทธิ กําไรสุทธิ

ประจําปท่ีเหลือจากการจัดสรรเปนทุนสํารอง และคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ท่ีประชุม

ใหญอาจจัดสรรไดภายใตขอบังคับ ดังตอไปน้ี 

 (1) จายเปนเงินปนผลตามหุนท่ีชําระแลว แตตองไมเกินอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวงสําหรับ

สหกรณแตละประเภท 

 (2)  จายเปนเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกตามสวนธุรกิจท่ีสมาชิกไดทําไวกับสหกรณในระหวางป 

 (3) จายเปนเงินโบนัสแกกรรมการและเจาหนาท่ีของสหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ 

 (4) จายเปนทุนสะสมไวเพื่อดําเนินการอยางหน่ึงอยางใดของสหกรณตามท่ีกําหนดในขอบังคับ 

 กฎกระทรวงใหสหกรณจายเงินปนผลไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ 

 สหกรณเกี่ยวของกับบุคคลภายนอก พระราชบัญญัตสิหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 51 บัญญัติไว

วา “ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเปนผูดําเนินกิจการและเปนผูแทนสหกรณในกิจการอัน

เกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพื่อการน้ีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณจะมอบหมายใหกรรมการคนหน่ึง

หรือหลายคนหรือผูจัดการทําการแทนก็ได” 

 พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 62 บัญญัติไววา “เงินของสหกรณน้ัน สหกรณอาจ

ฝากหรือลงทุนได ดังตอไปน้ี 

 (1)  ฝากในชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอื่น 

 (2)  ฝากในธนาคาร หรือฝากในสถาบันการเงินท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทาง

การเงินแกสหกรณ 

 (3)  ซ้ือหลักทรัพยของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 

 (4)  ซ้ือหุนของธนาคารท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ 

 (5)  ซ้ือหุนของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอื่น 

 (6)  ซ้ือหุนของสถาบันท่ีประกอบธุรกิจอันทําใหเกิดความสะดวกหรือสงเสริมความเจริญแก

กิจการของสหกรณโดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 

 (7)  ฝากหรือลงทุนอยางอื่นตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด 

 การลงทุนตามมาตรา 62 (7) ถือเปนสาระสําคัญเน่ืองจากการฝากหรือลงทุนอยางอื่น ตองผาน

คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ กรณีน้ี คพช. ไดออกขอกําหนดไว 2 ลักษณะคือ กําหนด

โดยลงมติตามท่ีสหกรณขอมาเปนรายๆ กับออกประกาศเปนการท่ัวไป การออกประกาศทํามาหลาย

ฉบับ แตก็ไดมีการแกไขใหเหมาะสม ขณะน้ีการฝากหรือลงทุนตามมาตรา 62 (7) แหงพระราชบัญญัติ

สหกรณ พ.ศ.2542 ตองปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ เร่ืองขอกําหนด

การฝากหรือลงทุนอยางอื่นของสหกรณ พ.ศ.2552 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2558 ในประกาศน้ีกําหนดให

สหกรณอาจนําเงินของสหกรณฝากหรือลงทุน ตามรายการตอไปน้ี 

  1. เงินของสหกรณอาจฝากหรือลงทุนตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการ

สหกรณแหงชาติ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 (1) – (7) ไดดังตอไปน้ี 

(1)  บัตรเงินฝากท่ีธนาคารเปนผูออก เปนวิธีการฝากเงินอยางหน่ึง มีพระราชบัญญัติธุรกิจ

สถาบันการเงิน พ.ศ.2551 กําหนดในมาตรา 44 วา สถาบันการเงินจะรับเงินฝากท่ีตองจายเม่ือสิ้น
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ระยะเวลาอันกําหนดไวโดยวิธีออกบัตรเงินฝากก็ได ดวยเหตุน้ี ธนาคารพาณิชยจึงสามารถรับฝากเงิน

โดยออกบัตรเงินฝากได นอกจากน้ีมีกฎหมายอื่นกําหนดใหธนาคารท่ีมีกฎหมายตั้งข้ึนเฉพาะอาจรับ

เงินฝากโดยวิธีออกบัตรเงินฝากก็ไดดวย เชน ธ.ก.ส. ออกบัตรเงินฝากเพิ่มทรัพยอายุ 3 ป หรือ

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ออกบัตรเงินฝากวงเงิน 10 ลาน ข้ึนไป อายุ 3 

เดือนถึง 3 ป อัตราดอกเบ้ีย 1-1.75 ตอป เปนตน 

          (2)  ตั๋วแลกเงินท่ีธนาคารเปนผูรับรองสลักหลัง หรือรับอาวัล หรือตั๋วสัญญาใชเงินธนาคารเปน

ผูสลักหลัง หรือรับอาวัลโดยไมจํากัดความรับผิด ท้ังตั๋วแลกเงิน และตั๋วสัญญาใชเงินเปนตราสารหน้ี ท่ี

ออกโดยบุคคล นิติบุคคล ซ่ึงมิใชธนาคาร สหกรณลงทุนได แตตองมีธนาคารรับรองสลักหลังหรืออาวัล 

ก็คือธนาคารค้ําประกันการใชเงินตามตราสารน้ัน โดยไมจํากัดความรับผิดน่ันเอง ตั๋วแลกเงินหรือตั๋ว

สัญญาใชเงินตามนัยน้ี ไมรวมถึงตราสารหน้ีท่ีชุมนุมสหกรณ หรือสหกรณเปนผูออก หรือ

กระทรวงการคลัง  หรือรัฐวิสาหกิจจะเปนผูออกเพราะสหกรณอาจถือตราสารไดตามมาตรา 62 (1) 

และ (3) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542  

          (3)  ตราสารแสดงสิทธิในหน้ีท่ีธนาคารซ่ึงมิใชรัฐวิสาหกิจเปนผูออกตราสารท่ีกลาวในขอน้ี คือ 

ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน หุนกูท่ีมีหลักประกัน และหุนกูไมดอยสิทธิท่ีออกโดยธนาคารเอกชน  เชน 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารธนชาติ เปนตน 

          (4)  บัตรเงินฝากหรือใบรับฝากเงินท่ีออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอรซ่ึง

สถาบันคุมครองเงินฝากประกันการชําระคืนตนเงินและดอกเบ้ีย ใบรับเงินฝาก (Deposit Receipt) 

เปนตราสารแสดงสิทธิท่ีผูฝากเงินจะไดรับการจายคืนเงินฝากและดอกเบ้ียเม่ือสิ้นระยะเวลาท่ีกําหนด

ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย ท่ี สพส.77/2551 และ 82/2551 ซ่ึงออกโดยอาศัยอํานาจตาม

พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 กําหนดใหสถาบันการเงิน ประกอบดวย ธนาคาร

พาณิชย บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร อาจรับฝากเงินโดยออกบัตรเงินฝากหรือใบรับเงิน

ฝาก เงินฝากและดอกเบ้ีย โดยออกบัตรเงินฝากและใบรับเงินฝากไดรับการคุมครองจากสถาบัน

คุมครองเงินฝาก ตามเงื่อนไขหลักเกณฑท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก พ.ศ.

2551  

          (5)  ตราสารแสดงสิทธิในหน้ีท่ีนิติบุคคลเฉพาะกิจเปนผูออก ภายใตโครงการแปลงสินทรัพย

เปนหลักทรัพย ท่ีไดรับอนุญาตตามพระราชกําหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพื่อแปลงสินทรัพยเปน

หลักทรัพย พ.ศ.2540  และตราสารแสดงสิทธิในหน้ีน้ัน ไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือตั้งแตระดับ 

A – ข้ึนไป จากบริษัทจัดอันดับความนาเช่ือถือท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

          (6) หุนกูมีหลักประกัน หรือหุนกูไมดอยสิทธิท่ีไดรับการจัดลําดับความนาเช่ือถือ ตั้งแต

ระดับ  A - ข้ึนไป จากบริษัทจัดลําดับความนาเช่ือถือท่ีไดรับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.  

 (7)  หนวยลงทุนของกองทุนรวมท่ีรัฐวิสาหกิจจัดตั้งข้ึน โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

และอยูในการกํากับดูแลของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
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 2.  ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ การนําเงินไปฝากหรือลงทุน

ตามขอ 1 (7) รวมกันตองไมเกินทุนสํารองของสหกรณ และตองผานการอนุมัติจากที่ประชุม

ใหญของสหกรณกอนจึงจะดําเนินการได   

          วัตถุประสงคของสหกรณ มุงเนนการสงเสริมการออมใหกูยืมเงินเพื่อชวยเหลือแกสมาชิกเม่ือมี

ความจําเปน โดยสหกรณไมไดมุงหวังการแสวงหากําไรเหมือนธุรกิจประเภทอื่น ดังน้ัน การนําเงินของ

สหกรณไปลงทุนในหลักทรัพยท่ีมีความเสี่ยงเพื่อแสวงหาผลตอบแทนสูงเปนการนําเงินไปใชไมตรงกับ

วัตถุประสงคหลักของสหกรณ 

          การดําเนินงานของสหกรณน้ันไมมีหนวยงานท่ีมีความเช่ียวชาญพิเศษในการกํากับดูแลดาน

การเงินการลงทุนโดยเฉพาะเหมือนกองทุนประเภทอื่นๆ ท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลของ ก.ล.ต. และ

จากการท่ีสหกรณในประเทศไทยมีจํานวนมากและมีเครือขายโยงใยถึงสังคมชุมชนในระดับภูมิภาค ทํา

ใหการควบคุมดูแลใหท่ัวถึงอาจทําไดคอนขางยากและหากเกิดปญหาวิกฤติดังเชนสถาบัน 

การเงินแลวอาจจะเกิดผลกระทบข้ึนในวงกวาง 

          ขอยกตัวอยางมติท่ี คพช. ไดเคยพิจารณาใหความเห็นชอบ และไมใหความเห็นชอบตาม

ประกาศ คพช.  เร่ือง ขอกําหนดการฝากหรือลงทุนอยางอื่นของสหกรณ เชน คพช. ใหความเห็นชอบ

ในหลักการใหสหกรณสามารถลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนเปนไปตาม 

พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ 

เร่ือง ขอกําหนดการฝากหรือลงทุนอยางอื่นของสหกรณเทาน้ัน เพื่อเพิ่มชองทางในการลงทุนของ

สหกรณอีกทางหน่ึง ซ่ึงมีการบริหารจัดการโดยมืออาชีพ เชนการลงทุนในกองทุนรวมวายุภักษ 1 

          ตัวอยางมติท่ี คพช. เคยพิจารณาไมใหความเห็น เชน ไมเห็นชอบใหสหกรณออมทรัพย 

ช. จํากัด นําเงินไปลงทุนในกองทุนเปด A เน่ืองจากกองทุนเปด A ไดไปลงทุนในสัญญาซ้ือขาย

ลวงหนาดวย ซ่ึงสหกรณไมสามารถลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนาได และธนาคารแหงประเทศไทย

ไดระบุวาการลงทุนท่ีเปนการซ้ือตราสารลวงหนาน้ันมีความเสี่ยง 100% เปนตน 

 คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ (คพช.) ตามพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ.2553 

มาตรา 9  ใหมีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ ประกอบดวย รัฐมนตรีเปน

ประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ปลัดกระทรวงพาณิชย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ ผูอํานวยการสํานักงาน

เศรษฐกิจการคลัง ผูจัดการใหญธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ประธาน

กรรมการธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย ผูแทนสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยซ่ึงเปน

กรรมการดําเนินการ ประธานกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณระดับประเทศ ประเภทละ

หน่ึงคน ประธานคณะกรรมการกลางกลุมเกษตรกรระดับประเทศหน่ึงคน เปนกรรมการโดย

ตําแหนง และผูทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังไมเกินหาคนเปนกรรมการ  
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3.3  การกํากับดูแล 

 ที่ประชุมใหญ   

สมาชิกสหกรณเปนเจาของสหกรณ ไมวาจะเปนสหกรณท่ีออกหุนใหสมาชิกถือหรือไมก็ตาม 

และสมาชิกน้ีเองจะเปนผูใชบริการท่ีสหกรณอํานวยใหตามความมุงหมาย เพื่อสงเสริมผลประโยชน

ทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกในดานตางๆ  กลาวอีกนัยหน่ึง สมาชิกซ่ึงเปนเจาของสหกรณจะ

เปนผูใชประโยชนหรือรับประโยชนจากสหกรณในเวลาเดียวกัน 

 สมาชิกสหกรณแตละคนเปนองคประกอบท่ีสําคัญของสหกรณซ่ึงเปนนิติบุคคล  องคการนิติ

บุคคลจะตองมีองคกรตางๆ เพื่อแสดงเจตนาตัดสินใจและปฏิบัติงานตางๆ ท่ีจะทําใหสําเร็จตาม

วัตถุประสงคขององคการ สหกรณก็เชนเดียวกันมีองคกรท่ีประกอบดวยสมาชิกท้ังหมดเปนองคกรท่ีมี

อํานาจสูงสุดในการแสดงเจตนาและตัดสินใจในนามของสหกรณ องคกรดังกลาวน้ีเรียกวา “ท่ีประชุม

ใหญ” นอกจากน้ัน ท่ีประชุมใหญน้ียังมีอํานาจควบคุมกิจการท้ังปวงของสหกรณใหเปนตาม

วัตถุประสงคตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับสหกรณและตามนโยบาย เปาหมาย แผนงานและโครงการ

ตางๆ ซ่ึงท่ีประชุมใหญไดลงมติกําหนด อนุมัติหรือใหความเห็นชอบ 

 ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 54 กําหนดใหคณะกรรมการดําเนินการ 

สหกรณเรียกประชุมใหญสามัญปละคร้ังภายใน 150 วัน นับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณและใน

กรณีท่ีมีเหตุอันสมควรมาตรา 55 กําหนดใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเรียกประชุมใหญ

วิสามัญเม่ีอใดก็ไดแตถานายทะเบียนสหกรณมีหนังสือแจงใหเรียกประชุมใหญหรือในกรณีท่ีสหกรณ

ขาดทุนเกินกึ่งหน่ึงของจํานวนทุนเรือนหุนท่ีชําระแลวตองเรียกประชุมใหญวิสามัญโดยมิชักชาแตไม

เกิน 30 วัน นับแตวันท่ีสหกรณทราบนอกจากน้ีสหกรณอาจรองขอตอคณะกรรมการดําเนินการ

สหกรณใหเรียกประชุมใหญสหกรณไดโดยมาตรา 55 วรรค 2 กําหนดใหสมาชิกซ่ึงมีจํานวนไมนอย

กวา 1 ใน 5 ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดหรือไมนอยกวา 100 คน หรือผูแทนสมาชิกกรณีมีผูแทนซ่ึงมี

จํานวนไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวนของผูแทนสมาชิกท้ังหมดหรือไมนอยกวา 50 คน ลงลายมือช่ือ 

มีหนังสือรองขอตอคณะกรรมการสหกรณใหเรียกประชุมใหญวิสามัญก็ได ในกรณีท่ีสมาชิกหรือผูแทน

สมาชิกของสหกรณเปนผูรองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ คณะกรรมการดําเนินการสหกรณตอง

เรียกประชุมใหญวิสามัญภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีรับคํารองขอ ถาคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ

ไมเรียกประชุมใหญสามัญภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว กฎหมายกําหนดใหนายทะเบียนสหกรณ

มีอํานาจเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในระยะเวลา ตามท่ีเห็นสมควร   

   และมาตรา 57 การประชุมใหญของสหกรณตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึง ของ

จํานวนสมาชิกท้ังหมด หรือไมนอยกวา 100 คน ในกรณีในการประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิกตองมี

ผูแทนสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนของผูแทนสมาชิกท้ังหมดหรือไมนอยกวา 100 

คน จึงจะเปนองคประชุม ในการประชุมใหญสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกจะมอบอํานาจใหผูอื่นมาประชุม

แทนตนมิได 

 มาตรา 56 สหกรณใดมีสมาชิกเกินกวา 500 คน จะกําหนดในขอบังคับใหมีการประชุมใหญ

โดยผูแทนสมาชิกก็ไดจํานวนผูแทนสมาชิกจะมีนอยกวา 100 คน มิได 
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 ในท่ีประชุมใหญน้ีสหกรณข้ันปฐม สมาชิกผูเขารวมประชุมมีสิทธิเทาเทียมกันในการเสนอแนะ

ความคิดเห็น หรืออภิปรายสนับสนุนคัดคาน และลงมติตางๆ โดยยึดหลัก “หน่ึงคนหน่ึงเสียง” โดยท่ี

สหกรณข้ันสูงซ่ึงไดแกชุมนุมสหกรณ หรือชุมนุมสหกรณระดับชาติอาจกําหนดใหสหกรณสมาชิกมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนนตามสัดสวนจํานวนสมาชิกของตน หรือสัดสวนของปริมาณธุรกิจท่ีตนได

กระทํากับ ชุมนุมสหกรณในระหวางปท่ีผานมาก็ได 

 จะเห็นไดวาสมาชิกในท่ีประชุมใหญมีอํานาจควบคุมคณะกรรมการดําเนินการ โดยการ

เลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดําเนินการไดตามมติของท่ีประชุม นอกจากน้ันท่ีประชุมใหญมีอํานาจ

ควบคุมและตรวจสอบการบริหารจัดการสหกรณ หรืออาจแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสหกรณใหเหมาะสม

กับสถานการณโดยเฉพาะอยางย่ิงท่ีเกี่ยวกับวัตถุประสงคของสหกรณและในท่ีสุดสมาชิกในท่ีประชุม

ใหญอาจลงมติใหเลิกสหกรณ ถาเห็นวาไมสมควรจะดํารงอยูตอไปหรือควบเขากับสหกรณอื่นเพื่อ

ปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึนก็ได 

 แมวาท่ีประชุมใหญจะมีอํานาจสูงสุดในสหกรณเชนเดียวกับท่ีประชุมใหญผูถือหุนในบริษัท

จํากัดก็ตาม แตการดําเนินการประชุมใหญจะตองเปนไปโดยถูกตองตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย

สหกรณและขอบังคับรวมท้ังระเบียบตางๆ ของสหกรณท่ีไดกําหนดไวและยังใชบังคับเกี่ยวกับการ

ประชุมใหญดวย มติของท่ีประชุมใหญจึงจะมีผลตามกฎหมาย ตัวอยางเชน การเรียกประชุมใหญโดยผู

มีอํานาจจะตองแจงวาระการประชุมใหสมาชิกทราบลวงหนาไมนอยกวาเวลาท่ีกําหนดพรอมดวย

เอกสารท่ีกฎหมายระบุวาตองสงพรอมกับหนังสือนัดประชุม การประชุมใหญจะตองมีสมาชิกเขา

ประชุมครบองคประชุม การประชุมใหญสามัญประจําปซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการตองเสนอรายงาน

กิจการและงบดุลของรอบปทางบัญชีท่ีผานมา รวมท้ังการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการใหดํารง

ตําแหนงตามวาระจะตองมีการประชุมอยางนอยท่ีสุดปละ 1 คร้ัง 

 สวนการประชุมใหญวิสามัญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองใดโดยเฉพาะซ่ึงเปนการประชุมใหญ

เฉพาะกิจ ผูมีอํานาจเรียกประชุมจะเรียกประชุมปละกี่คร้ังก็ไดตามความจําเปน เชน สมาชิกซ่ึงมี

จํานวนไมนอยกวาหน่ึงในหาของจํานวนสมาชิกท้ังหมด หรือไมนอยกวา 100 คน เขาช่ือกันทําหนังสือ 

ขอใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมใหญวิสามัญเพื่อการใดการหน่ึงเม่ือใดก็ได 

 การออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมใหญตามปกติใชวิธีเปดเผย แตท่ีประชุมอาจลงมติใหออก

เสียงโดยวิธีลับสําหรับการพิจารณาเร่ืองใดก็ได ตามปกติใหถือเสียงขางมากเปนมติของท่ีประชุม แต

ในกรณีการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ การควบคุมสหกรณหรือการเลิกสหกรณ แยกสหกรณ ใหถือเสียง

ไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนท่ีมาประชุม 

มติที่ประชุมใหญ 

ในการประชุมใหญของสหกรณตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 58 กําหนดวา 

ถาสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกแลวแตกรณีมาประชุมไมครบองคประชุมใหนัดประชุมใหญอีกคร้ังหน่ึง

ภายใน 14 วัน นับแตวันท่ีนัดประชุมใหญคร้ังแรก ในการประชุมคร้ังหลังน้ีถามิใชการประชุมใหญ

วิสามัญท่ีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกรองขอใหประชุมแลว เม่ือมีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกแลวแตกรณี 

มาประชุมไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจํานวนสมาชิก หรือผูแทนสมาชิกท้ังหมด หรือไมนอยกวา 30 คน 

ก็ใหถือวาเปนองคประชุม 
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สวนการลงมติในท่ีประชุมใหญ มาตรา 59 กําหนดใหสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกคนหน่ึงมีเสียง

หน่ึงในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเปน

เสียงช้ีขาด การวินิจฉัยช้ีขาดในท่ีประชุมใหญใหถือเสียงขางมาก เวนแตกรณีดังตอไปน้ี ใหถือเสียงไม

นอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกซ่ึงมาประชุม (1) การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ 

(2) การควบสหกรณ (3) การแยกสหกรณ (4) การเลิกสหกรณ (5) การอื่นใดท่ีขอบังคับกําหนดใหใช

เสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกซ่ึงมาประชุม   

ที่ประชุมใหญสามัญ 

พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2553 มาตรา 54 ให

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณเรียกประชุมใหญสามัญปละหน่ึงคร้ังภายในหน่ึงรอยหาสิบวันนับแต

วันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณน้ัน 

พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2553 มาตรา 59 

สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกคนหน่ึงใหมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานใน

ท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมใหญใหถือเสียง

ขางมาก เวนแตในกรณีดังตอไปน้ี ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกหรือผูแทน

สมาชิกซ่ึงมาประชุม 

(1) การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ 

(2) การควบสหกรณ 

(3) การแยกสหกรณ 

(4) การเลิกสหกรณ 

(5) การอื่นใดท่ีขอบังคับกําหนดใหใชเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกหรือ 

ผูแทนสมาชิกซ่ึงมาประชุม 

ประชุมใหญวิสามัญ  

พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2553 มาตรา 55 เม่ือ

มีเหตุอันสมควร คณะกรรมการดําเนินการสหกรณจะเรียกประชุมใหญวิสามัญเม่ือใดก็ได แตถานาย

ทะเบียนสหกรณมีหนังสือแจงใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ หรือในกรณีท่ีสหกรณขาดทุนเกินกึ่งหน่ึง

ของจํานวนทุนเรือนหุนท่ีชําระแลว ตองเรียกประชุมใหญวิสามัญโดยมิชักชา แตไมเกินสามสิบวันนับ

แตวันท่ีสหกรณทราบ 

สมาชิกซ่ึงมีจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในหาของจํานวนสมาชิกท้ังหมด หรือไมนอยกวาหน่ึงรอย

คน หรือผูแทนสมาชิกในกรณีท่ีมีผูแทนสมาชิกตามมาตรา 56 ซ่ึงมีจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในหาของ

จํานวนผูแทนสมาชิกท้ังหมด หรือไมนอยกวาหาสิบคน ลงลายมือช่ือทําหนังสือรองขอตอ

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณใหเรียกประชุมใหญวิสามัญก็ได 

ในกรณีท่ีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกของสหกรณเปนผูรองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ ให

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวัน นับแตวันท่ีรับคํารองขอ 

ถาคณะกรรมการดําเนินการสหกรณไมเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว ให

นายทะเบียนสหกรณมีอํานาจเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในระยะเวลาตามท่ีเห็นสมควรก็ได 
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 การเพิกถอนมติท่ีประชุม  พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 20 บัญญัติไววา “ถาท่ี

ประชุมใหญหรือท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณลงมติอันเปนการฝาฝนกฎหมายขอบังคับ

ระเบียบของสหกรณ ระเบียบหรือคําสั่งของนายทะเบียนสหกรณ ใหนายทะเบียนสหกรณหรือรองนาย

ทะเบียนสหกรณ มีอํานาจสั่งยับย้ังหรือเพิกถอนมติน้ันได” 

พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 26 บัญญัติไววา “คําสั่งใดๆ ตามมาตรา 20 

มาตรา 22 มาตรา 24 และมาตรา 25 ใหผูมีสวนไดเสียอุทธรณตอคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ

แหงชาติไดภายในสามสิบวัน นับแตวันท่ีไดรับทราบคําสั่ง 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาตใิหเปนท่ีสุด” 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการดําเนินการหรือท่ีประชุมใหญมีมติไปแลว ผูท่ีมีสวนไดเสียสามารถท่ีจะ

รองขอตอนายทะเบียนสหกรณหรือรองนายทะเบียนสหกรณ เพื่อขอใหเพิกถอนมติท่ีประชุมดังกลาว 

แตเม่ือนายทะเบียนหรือรองนายทะเบียนสหกรณ สั่งเพิกถอนแลว ผูมีสวนไดเสียสามารถท่ีจะ

อุทธรณตอคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ (คพช.) ใหเปนท่ีสุด แตไมตัดสิทธิผูมีสวนไดเสีย

ฟองคดีตอศาลปกครองตอไป อายุความในการฟองคดีศาลปกครองกําหนดไววาใหผูถูกฟองคดีฟอง

คดีไดตอเม่ือ คพช. มีมติในท่ีประชุมและแจงใหผูฟองคดีรับทราบแลวเทาน้ัน ยกเวนเม่ือครบกําหนด 

90 วัน หลังจากไดรับคําสั่งของนายทะเบียนหรือรองนายทะเบียนจังหวัด ผูมีสวนไดเสียจึงมีสิทธิฟอง

คดีไดตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มาตรา 42 

4. พระราชบัญญัติสหกรณ  พ.ศ. 2542 ฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 

มาตรา 42 วรรคสอง บัญญัติไววา หุนที่อยูในสหกรณ ใหสหกรณมีฐานะเปนเจาหน้ี

บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินคาหุน เจาหน้ีไมมีสิทธิมาอายัดเงินคาหุน และเม่ือสมาชิกพนจาก

สมาชิกภาพ ไดแก สมาชิกลาออก ถึงแกความตาย หรือสหกรณใหออกจากสมาชิก สหกรณ

สามารถที่จะนําเงินคาหุนมาหักกลบลบหน้ีได 

ความยินยอมของสมาชิก 

พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 มาตรา 8 

มาตรา 42/1 บัญญัติไววา “เม่ือสมาชิกไดทําความยินยอมเปนหนังสือไวกับสหกรณ ให

ผูบังคับบัญชาในหนวยงานของรัฐหรือนายจางในสถานประกอบการ หรือหนวยงานอ่ืนใดที่

สมาชิกปฏิบัติหนาที่อยู หักเงินเดือนหรือคาจาง หรือเงินอ่ืนใดที่ถึงกําหนดจายแกสมาชิกน้ัน 

เพื่อชําระหน้ีหรือภาระผูกพันอื่นที่มีตอสหกรณ ใหแกสหกรณตามจํานวนที่สหกรณแจงไป 

จนกวาหน้ีหรือภาระผูกพันน้ันจะระงับสิ้นไป ใหหนวยงานน้ันหักเงินดังกลาว และสงเงินที่หัก

ไวน้ันใหแกสหกรณโดยพลัน 

การแสดงเจตนายินยอมตามวรรคหน่ึง มิอาจจะถอนคืนได เวนแตสหกรณใหความ

ยินยอม 

การหักเงินตามวรรคหน่ึง ตองหักใหสหกรณเปนลําดับแรก ถัดจากหน้ีภาษีอากร และ

การหักเงินเขากองทุนที่สมาชิกตองถูกหักตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญ
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ขาราชการ กฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กฎหมายวาดวยคุมครองแรงงาน และ

กฎหมายวาดวยประกันสังคม” 

จะเห็นวากฎหมาย ใหอํานาจของสหกรณมีสิทธิพิเศษ ในกรณีท่ีสมาชิกยินยอมเปนหนังสือให

หนวยงานหักเพื่อชําระหน้ีหลังจากหน้ีภาษีอากร 

5. ขอบังคับของสหกรณ 

ขอบังคับของสหกรณท่ีจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณและระเบียบของสหกรณท่ี

คณะกรรมการดําเนินการออกประกาศใชโดยอาศัยอํานาจตามขอบังคับแมไมใชกฎหมายแตก็เปนสวน

หน่ึงภายใตพระราชบัญญัติสหกรณ เพราะใชบังคับสําหรับสมาชิกสหกรณ เจาหนาท่ีสหกรณ ตลอดจน

ผูเกี่ยวของตองเปนผูปฏิบัติตาม หรือกลาวอีกนัยหน่ึงวา เปนขอตกลงท่ีผูกพันสมาชิกกับสมาชิก 

ผูกพันสมาชิกกับสหกรณ และผูกพันสหกรณกับรัฐบาล 

ขอบังคับสหกรณเปนองคประกอบสําคัญในการจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ ดังน้ันจึงจําเปนตอง

ดําเนินการใหถูกตองตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายสหกรณ (มาตรา 43) ขอบังคับของสหกรณอยางนอย

ตองมีสาระสําคัญดังตอไปน้ี 

1. ช่ือสหกรณ ซ่ึงตองมีคําวา “จํากัด” อยูทายช่ือ 

2. ประเภทของสหกรณ 

3. วัตถุประสงค 

4. ท่ีตั้งสํานักงานใหญ และท่ีตั้งสํานักงานสาขา 

5. ทุนซ่ึงแบงเปนหุน มูลคาของหุน การชําระคาหุนดวยเงินหรือทรัพยสินอื่น การขายและ

การโอนหุน ตลอดจนการจายคืนคาหุน 

6. ขอกําหนดเกี่ยวกับการดําเนินงานการบัญชี และการเงินของสหกรณ 

 

7. คุณสมบัติของสมาชิก วิธีรับสมาชิก การขาดจากสมาชิกภาพ ตลอดจนสิทธิหนาท่ีของ 

สมาชิก 

8. ขอกําหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ 

9. การเลือกตั้ง การดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และการประชุมของคณะกรรมการ 

ดําเนินการสหกรณ 

10.  การแตงตั้ง การดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง การกําหนดอํานาจหนาท่ี และความ

รับผิดชอบของผูจัดการ 

การออกขอบังคับตองออกตามกฎหมายท่ีใหอํานาจไวเทาน้ัน ในพระราชบัญญัติสหกรณ 

กําหนดใหการกําหนดขอบังคับและการแกไขเพิ่มเติม 

การแกไขขอบังคับตองพิจารณาดังน้ี 

1. คณะกรรมการดําเนินการจะตองพิจารณาแกไขขอบังคับ 

2. ใหท่ีประชุมใหญเห็นชอบในการแกไข 

3. มตท่ีิประชุมตองมีเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3  
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6. ระเบียบของสหกรณ 

สหกรณเปนนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสหกรณการดําเนินงานของสหกรณบางสวน

เปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ บางสวนตองเปนไปตามกฎหมายอื่น เพราะพระราชบัญญัติสหกรณ

มิไดบัญญัติเร่ืองการดําเนินงานของสหกรณไวท้ังหมด  ประกอบกับกฎหมายไมสามารถกําหนด

รายละเอียดในการดําเนินงานตลอดจนวิธีการบริหารและการจัดการสหกรณไดท้ังหมด ใน

พระราชบัญญัติสหกรณจึงกําหนดใหสหกรณตองจัดทําขอบังคับข้ึนเพื่อกําหนดรายละเอียดตางๆ ใน

การดําเนินงานของสหกรณ  ซ่ึงขอบังคับของสหกรณน้ันตองไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ

ของสมาชิกแลวสงไปใหนายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนเสียกอนจึงจะใชได  ขอบังคับของสหกรณ

ท่ีจดทะเบียนแลวเม่ือใชไปในชวงระยะเวลาหน่ึง  อาจตองมีการแกไขขอบังคับใหสอดคลองกับสภาพ

ทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป   กระบวนการในการแกไขขอบังคับของสหกรณน้ันตอง

เปนไปตามท่ีกฎหมายสหกรณกําหนดและขอบังคับท่ีแกไขตองไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ

ของสมาชิกแลวนําไปใหนายทะเบียนสหกรณพิจารณารับจดทะเบียนการแกไขขอบังคับดวยจึงจะใชได 

 แมพระราชบัญญัติสหกรณไดใหสหกรณกําหนดวัตถุประสงคและวิธีการดําเนินการในเร่ือง

ตางๆ ของสหกรณไวในขอบังคับแลวก็ตาม  ในการดําเนินการบางเร่ืองมีรายละเอียดท่ีตองพิจารณา

หรือกําหนดวิธีการไวเปนการเฉพาะเร่ือง หากเขียนหรือกําหนดไวในขอบังคับของสหกรณอาจไม

เหมาะสม  และยากแกการปรับปรุงแกไขหรือตองใชเวลาในการแกไขมาก  เพราะตองมีกระบวนการ

ในการขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญของสมาชิกและการรับจดทะเบียนแกไขขอบังคับจากนาย

ทะเบียนสหกรณอาจทําใหเกิดความลาชาหรือความเสียหายแกการดําเนินงานของสหกรณไดประกอบ

กับกิจการของสหกรณน้ันมีสมาชิกเปนเจาของ  บริหารงานโดยสมาชิกหรือคณะกรรมการดําเนินการ

ซ่ึงท่ีประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก  และสหกรณทําธุรกิจโดยการใหบริการแกสมาชิก  สมาชิกจึงควร

กําหนดรายละเอียดตางๆ ในการดําเนินงานของสหกรณไดเองตามความเหมาะสมในบางเร่ืองภายใต

บทบัญญัติของกฎหมายและขอบังคับของสหกรณ  และบางคร้ังนายทะเบียนสหกรณผูมีหนาท่ีกํากับ

ดูแลในการดําเนินงานของสหกรณอาจมีความจําเปนตองกําหนดมาตรการตางๆ ใหสหกรณปฏิบัติเพื่อ

ความม่ันคงถูกตองและประโยชนแกสมาชิกโดยสวนรวม  พระราชบัญญัติสหกรณจึงใหนายทะเบียน

สหกรณสามารถออกระเบียบของนายทะเบียนสหกรณเพื่อใหสหกรณถือปฏิบัติ  และในขอบังคับของ

สหกรณไดกําหนดใหสหกรณสามารถกําหนดระเบียบของสหกรณข้ึนใชในการดําเนินงานของสหกรณ

ไดเชนเดียวกัน 

ประเภทของระเบียบ 

 การกลาวถึงประเภทของระเบียบ ก็เพื่อใหทราบวาระเบียบตางๆ ท่ีใชในการดําเนินการของ

สหกรณน้ันมีท่ีมาอยางไร  ใครเปนผูออกระเบียบน้ันๆ ซ่ึงอาจตองเปนประเด็นสําคัญในข้ันการ

ดําเนินคดีของสหกรณดวยก็ได  โดยเราอาจแยกประเภทของระเบียบไดดังน้ี 

1. ระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ  (ระเบียบภายนอก) 

2. ระเบียบของสหกรณ  (ระเบียบภายใน) 

1.  ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ  (ระเบียบภายนอก)  ท่ีกลาววาระเบียบของนายทะเบียน 
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สหกรณเปนระเบียบภายนอกน้ัน  เพื่อใหเกิดการแยกประเภทของระเบียบใหชัดเจนวา  ระเบียบของ

นายทะเบียนสหกรณน้ันเปนการท่ีนายทะเบียนใชอํานาจตามพระราชบัญญัติสหกรณกําหนดข้ึน

เพื่อใหสหกรณตองถือปฏิบัติตามระเบียบน้ันๆ โดยสหกรณไมมีอํานาจหรือโอกาสจะปรับปรุงหรือ

แกไขระเบียบน้ันๆ ได  เพราะมิใชระเบียบท่ีสหกรณกําหนดข้ึน 

 ในพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 ซ่ึงใชอยูในปจจุบันน้ีไดใหอํานาจนายทะเบียนสหกรณ

ออกระเบียบไดตามท่ีบัญญัติไวในมาตราตางๆ ดังน้ี มาตรา 16 (8) มาตรา 69 วรรค 2 มาตรา 121 

วรรค 2 

มาตรา 16  ใหนายทะเบียนสหกรณมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปน้ี 

(8) ออกระเบียบ หรือคําสั่ง เพื่อใหมีการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ีและเพื่อประโยชนใน

การดําเนินกิจการของสหกรณ 

มาตรา 69  ใหนายทะเบียนสหกรณแตงตั้งผูสอบบัญชี เพื่อตรวจสอบบัญชีของสหกรณ 

การตรวจสอบบัญชีน้ัน ใหปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปและตามระเบียบท่ี

นายทะเบียนสหกรณกําหนด 

 มาตรา 121 ใหนายทะเบียนสหกรณเปนนายทะเบียนกลุมเกษตรกรและมีอํานาจหนาท่ีตามท่ี

บัญญัติไวในพระราชบัญญัติน้ี และมีรองนายทะเบียนสหกรณเปนผูชวย มีอํานาจหนาท่ีตามท่ีนาย

ทะเบียนสหกรณมอบหมาย 

 ใหเกษตรและสหกรณจังหวัด เปนนายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจําจังหวัดท่ีกลุมเกษตรกร

ตั้งอยูและมีอํานาจหนาท่ีตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 สําหรับกรุงเทพมหานครใหนายทะเบียนสหกรณ เปนนายทะเบียนกลุมเกษตรกร

กรุงเทพมหานคร 

2. ระเบียบของสหกรณ (ระเบียบภายใน) ระเบียบประเภทน้ีเปนระเบียบท่ีสหกรณโดย 

คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณเปนผูกําหนดข้ึนโดยแบงยอยได 3 ประเภทคือ 

    2.1 ระเบียบของสหกรณท่ีตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณกอน ระเบียบ

ของสหกรณประเภทน้ีเปนระเบียบท่ีพระราชบัญญัติสหกรณ หรือขอบังคับของสหกรณ  กําหนดให  

สหกรณสงระเบียบท่ีสหกรณกําหนดข้ึนใหนายทะเบียนเห็นชอบกอนจึงจะใชได เชนระเบียบท่ีกําหนด

ไวในมาตรา 46(5),(8) คือระเบียบของสหกรณท่ีวาดวยการรับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณอื่น และ

ระเบียบของสหกรณวาการใหสหกรณอื่นกูยืมเงิน 

มาตรา 46  เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามวัตถุประสงค ใหสหกรณมีอํานาจกระทําการดังตอไปน้ีได 

.................................................... 

(5) รับฝากเงินประเภทออมทรัพยหรือประเภทประจํา จากสมาชิกหรือสหกรณอื่น หรือ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ซ่ึงมีสมาชิกของสมาคมน้ันไมนอยกวากึ่งหน่ึงเปนสมาชิกของสหกรณผูรับ

ฝากเงิน ท้ังน้ี ไดตามระเบียบของสหกรณท่ีไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 

(8) จัดใหไดมา ซ้ือ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิ ครอบครอง กู ยืม เชา เชาซ้ือ รับโอนสิทธิ 

การเชาหรือสิทธิการเชาซ้ือ จํานองหรือจํานํา ขายหรือจําหนายดวยวิธีอื่นใดซ่ึงทรัพยสิน 



 

 

16 

 

 การสงระเบียบใหนายทะเบียนใหความเห็นชอบน้ันบางคร้ังมีปญหาเร่ืองความลาชาและไม

สะดวกแกสหกรณ  ปจจุบันนายทะเบียนสหกรณไดจัดทํารางระเบียบข้ึนแลวสงใหสหกรณนําไป

พิจารณา หากสหกรณไดกําหนดระเบียบข้ึนตามรางตัวอยางระเบียบท่ีนายทะเบียนจัดทําไว ใหถือวา

ระเบียบของสหกรณฉบับน้ันไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนแลว ไมตองสงไปขอความเห็นชอบ

จากนายทะเบียนอีก สหกรณสามารถถือใชไดเลย 

  2.2 ระเบียบของสหกรณท่ีตองไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญกอนนําออกใช ระเบียบ

ของสหกรณประเภทน้ีมักเปนระเบียบท่ีเกี่ยวกับเร่ืองของการเลือกตั้งตางๆ เชน การเลือกตั้งกรรมการ

ดําเนินการ การเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ ซ่ึงการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการหรือการเลือกตั้งผูตรวจ

สอบกิจการ พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 50 และมาตรา 53 ไดกําหนดใหมีการเลือกตั้ง

ในท่ีประชุมใหญ   เพื่อใหกระบวนการเลือกตั้งเปนไปดวยความเรียบรอย ขอบังคับของสหกรณบาง

สหกรณจึงกําหนดกระบวนการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการและผูตรวจสอบกิจการไวในระเบียบท่ี

ไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ เหตุท่ีระเบียบวาดวยการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการและ

ผูตรวจสอบกิจการตองไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญกอน เพราะเปนการกําหนดระเบียบให

สมาชิกซ่ึงใชอํานาจโดยการประชุมใหญปฏิบัติ ในขอบังคับของสหกรณจะกําหนดไววาตามระเบียบ

ของสหกรณท่ีไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ ระเบียบประเภทน้ีจะมีไมมากนัก บางสหกรณ

อาจไมมีเลยก็ได 

  ระเบียบของสหกรณท่ีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณกําหนดข้ึนแลวมีผลใชไดเลยสวนใหญ

เปนระเบียบท่ีสหกรณกําหนดข้ึนตามท่ีขอบังคับกําหนดไว  หรือคณะกรรมการดําเนินการอาจ

พิจารณากําหนดข้ึนเองเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงก็ได เชน ระเบียบวาดวยการ

ใชเงินทุนเพื่อการศึกษาและสาธารณประโยชน ระเบียบวาดวยการใหสวัสดิการแกสมาชิก ระเบียบวา

ดวยการรับโอนสมาชิกจากสหกรณอื่น ระเบียบวาดวยการรับจายและการเก็บรักษาเงิน เปนตน 

 ระเบียบท่ีสหกรณไดจัดทําข้ึนใชเองน้ัน สหกรณตองสงใหกรมสงเสริมสหกรณรับทราบเพื่อจะ

ไดแจงใหหนวยงานหรือเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของทราบดวย ท้ังน้ีเพื่อใหเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของไดทราบวา

สหกรณไดกําหนดระเบียบเกี่ยวกับเร่ืองใดไวอยางไรบาง 

การกําหนดระเบียบ 

 ผูท่ีมีอํานาจในการกําหนดระเบียบข้ึนใชในสหกรณน้ันไดแก 

- นายทะเบียนสหกรณ 

- คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 

นายทะเบียนสหกรณ  การกําหนดระเบียบของนายทะเบียนสหกรณน้ัน สามารถกระทําได

โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติสหกรณในมาตราตางๆ ตามท่ีกลาวมาแลวในบทท่ี 1 

 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ  การกําหนดระเบียบของคณะกรรมการดําเนินการ

สหกรณน้ัน  สามารถกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติสหกรณตามท่ีกลาวไวแลวในบทท่ี 

1 และอํานาจตามขอบังคับของสหกรณ  ในขอท่ีวาดวยอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการดําเนินการ

สหกรณ และขอท่ีวาดวยระเบียบของสหกรณ และขออื่นท่ีกําหนดใหคณะกรรมการดําเนินการตอง

กําหนดระเบียบข้ึน 
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 ตัวอยางขอบังคับของสหกรณ 

 ขอ 5  ขอ 10  ขอ 11  ขอ 14  ขอ 28  ขอ 36  ขอ 37 ขอ 65  ขอ 93 กําหนดไวดังน้ี 

 ขอ 5 การถือหุน  สมาชิกทุกคนตองชําระคาหุนเปนรายเดือน  ตั้งแตเดือนแรกท่ีเขาเปน

สมาชิกตามอัตราสวนของจํานวนเงินไดรายเดือนของตน ตามท่ีกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

 เงินไดรายเดือนตามวรรคในวรรคแรก หมายถึง เงินเดือนหรือคาจางประจํา ซ่ึงสมาชิกไดรับ

จากหนวยงานเจาสังกัดและหมายถึงบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ ซ่ึงสมาชิกไดรับจาก

ทางราชการดวย 

 ถาสมาชิกประสงคจะถือหุนรายเดือน ในอัตราท่ีสูงกวาอัตราท่ีกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

หรือจะขอซ้ือหุนเพิ่มข้ึนอีกเม่ือใดก็ยอมทําได โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการ

ดําเนินการ แตจํานวนหุนท้ังหมดตองไมเกินหน่ึงในหาของหุนท่ีชําระแลวท้ังหมด 

 สมาชิกจะโอนหรือถอนหุนในระหวางท่ีตนเปนสมาชิกอยูไมได 

 ขอ 10 การรับฝากเงิน สหกรณอาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย หรือประเภทประจําจาก

สมาชิกหรือสหกรณอื่นไดตามระเบียบของสหกรณ 

 ขอกําหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบ้ีย การถอนเงินฝากและอื่นๆ ใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวใน

ระเบียบของสหกรณท่ีไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 

 ใหสหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑ  และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ขอ 11  การใหเงินกู  เงินกูน้ันอาจใหไดแก 

(1) สมาชิกของสหกรณ 

(2) สหกรณอื่น 

การใหเงินกูแกสมาชิกน้ัน ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูได

ตามขอบังคับน้ีและตามระเบียบของสหกรณ 

 ขอกําหนดตางๆ เกี่ยวกับกับหลักเกณฑการพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูประเภทและจํากัดแหง

เงินกูหลักประกันสําหรับเงินกู  ลําดับแหงการใหเงินกู  การกําหนดอัตราดอกเบ้ียเงินกู การสงเงินงวด

ชําระหน้ีสําหรับเงินกู การควบคุมหลักประกัน การเรียกคืนเงินกูและอื่นๆ ใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวใน

ระเบียบของสหกรณ 

 การใหเงินกูแกสหกรณอื่นน้ัน คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาใหกูไดตอเม่ือสหกรณมี

เงินทุนเหลือจากการใหเงินกูแกสมาชิกแลว ตามระเบียบของสหกรณท่ีไดรับความเห็นชอบจากนาย

ทะเบียนสหกรณ 

 ขอ 14 ดอกเบ้ียเงินกู  ใหสหกรณเรียกดอกเบ้ียเงินกูทุกประเภทท่ีใหแกสมาชิก ในอัตรา

ตามท่ีกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

 ขอ 28 การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป  เม่ือสิ้นปทางบัญชีและไดปดบัญชีตามมาตรฐานการ

สอบบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไปแลว  ปรากฏวาสหกรณมีกําไรสุทธิ ใหจัดสรรเปนทุนสํารองไมนอยกวา

รอยละสิบของกําไรสุทธิและเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยไมเกินรอยละหาของกําไร

สุทธิ แตตองไมเกินอัตราท่ีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด 
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 กําไรสุทธิประจําปท่ีเหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคกอนน้ัน ท่ีประชุมใหญอาจจะจัดสรรได

ดังตอไปน้ี 

(1) เปนเงินปนผลตามหุนท่ีชําระแลวใหแกสมาชิก แตตองไมเกินอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

โดยคิดใหตามสวนแหงระยะเวลา อน่ึง ถาสหกรณถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลตาม (4) ออก

จายเปนเงินปนผลสําหรับปใดดวยจํานวนเงินปนผลท้ังสิ้นท่ีจายสําหรับปน้ันก็ตองไมเกินอัตราดังกลาว

มาแลว 

 ในการคํานวณเงินปนผลตามหุนใหถือวาหุนท่ีสมาชิกไดชําระตอสหกรณภายในวันท่ีหาของ

เดือน มีระยะเวลาสําหรับคํานวณเงินปนผลตั้งแตเดือนน้ัน สวนหุนท่ีสมาชิกชําระตอสหกรณหลังวันท่ีหา

ของเดอืน สหกรณจะคิดเงินปนผลใหตั้งแตเดือนถัดไป 

(2) เปนเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกตามสวนธุรกิจท่ีสมาชิกไดทําไวกับสหกรณในระหวางป เวน

แตสมาชิกท่ีผิดนัดการสงเงินงวดชําระหน้ีไมวาตนเงินหรือดอกเบ้ียในปใด มิใหรับเงินเฉลี่ยคืนสําหรับ

ปน้ัน 

(3) เปนเงินโบนัสแกกรรมการและเจาหนาท่ีของสหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ 

(4) เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล ไมเกินรอยละสองแหงทุนเรือนหุนของสหกรณตามท่ีมี

อยูในวันสิ้นปน้ัน ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลน้ีจะถอนไดโดยมติแหงท่ีประชุมใหญ เพื่อจายเปนเงิน

ปนผลตามหุน ตาม (1) 

(5) เปนทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ ตามระเบียบของ

สหกรณ 

(6) เปนทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ 

(7) เปนทุนสวัสดิการ หรือการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว ไมเกินรอยละ

สิบของกําไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ 

 

(8) เปนทุนเพื่อจัดตั้งสํานักงานหรือทุนอื่น ๆ เพื่อเสริมสรางความม่ันคงใหแกสหกรณ 

(9) กําไรสุทธิสวนท่ีเหลือ (ถามี) ใหจัดสรรเปนทุนสํารองท้ังสิ้น 

ขอ 36  สมาชิกยายสังกัด   สมาชิกท่ียาย  หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น  และประสงคจะ

สมัครเขาเปนสมาชิกของสหกรณออมทรัพยซ่ึงตั้งข้ึนในสังกัดน้ัน หากสหกรณน้ันมีขอบังคับใหรับเขา

เปนสมาชิกไดและคณะกรรมการดําเนินการไดมีมติใหรับเขาเปนสมาชิกแลว ถาสมาชิกน้ันมีความประสงค

จะใหโอนเงินคาหุน และเงินกูท่ีตนมีอยูในสหกรณน้ีไปยังสหกรณท่ีตนไดไปเขาเปนสมาชิกใหม 

สหกรณก็จะจัดโอนเงินคาหุน เงินกูและเงินฝาก (ถามี) ท่ีสมาชิกน้ันมีอยูตอสหกรณใหตามวิธีการท่ีได

กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

 ขอ 37  การรับโอนสมาชิกสหกรณอื่น สมาชิกสหกรณออมทรัพยอื่นซ่ึงยาย หรือโอนมารับ

ราชการในสังกัดตามขอ 32 (3) หากประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิก ก็ใหย่ืนใบสมัครถึงสหกรณเม่ือได

ปฏิบัติตามขอกําหนดใน ขอ 33 ครบถวนแลว ก็จะไดสิทธิในฐานะสมาชิกตามขอ 35 ท้ังน้ีเม่ือสหกรณ

ท่ีตนเปนสมาชิกอยูเดิมไดโอนเงินคาหุนใหสหกรณน้ีเสร็จสิ้นแลว 
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 การรับโอนคาหุนและการปฏิบัติเกี่ยวกับหน้ีสินท่ีมีอยูในสหกรณเดิมน้ัน ใหเปนไปตามท่ี

กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

 ขอ 65  อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจ

หนาท่ีดําเนินกิจการท้ังปวงของสหกรณ ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของ

สหกรณ กับท้ังในทางอันจะทําใหเกิดความจําเริญแกสหกรณ ซ่ึงรวมท้ังในขอตอไปน้ี 

(1) พิจารณาในเร่ืองการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณตลอดจนดูแลใหสมาชิก

ปฏิบัติการตางๆตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ 

(2) พิจารณาในเร่ืองการรับฝากเงิน การกูยืมเงิน การใหเงินกู และการฝากหรือลงทุนเงินของ

สหกรณ 

(3) กําหนดและดําเนินเกี่ยวกับการประชุมใหญ และเสนองบดุลกับรายงานประจําปแสดงผล

การดําเนินงานของสหกรณตอท่ีประชุมใหญ 

(4) เสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปตอท่ีประชุมใหญ 

(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปใหท่ีประชุมใหญอนุมัต ิ

(6) พิจารณาดําเนินการแตงตั้ง หรือจาง และกําหนดคาตอบแทนของผูจัดการ ตลอดจน

ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูจัดการใหเปนการถูกตอง 

(7) พิจารณากําหนดคาตอบแทนของผูแทนประจําหนวยเพื่อบริการสมาชิก 

(8) พิจารณากําหนดบําเหน็จคาตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการดําเนินการหรือ

กรรมการอื่น ผูตรวจสอบกิจการ และผูแทนประจําหนวยเพื่อบริการสมาชิก 

(9) กําหนดคาเบ้ียเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก และคาเบ้ียประชุมของกรรมการดําเนินการ 

กรรมการอื่น ผูตรวจสอบกิจการ ผูแทนประจําหนวยเพื่อบริการสมาชิก ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษา

กิตติมศักดิ์ 

(10) พิจารณาดําเนินการแตงตั้ง และกําหนดคาตอบแทนแกผูตรวจสอบภายใน 

(11) กําหนดระเบียบตาง ๆ ของสหกรณ 

(12) จัดใหมีและดูแลใหเรียบรอยซ่ึงบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารตางๆ และบรรดา

อุปกรณดําเนินงานของสหกรณ 

(13) พิจารณาใหสหกรณสมัครเขาเปนสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณและองคการอื่น 

(14) พิจารณาดําเนินการแตงตั้งและถอดถอนคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการหรือ

คณะทํางาน เพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการของสหกรณ 

(15) พิเคราะหและปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ 

ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย 

(16) พิจารณาใหความเท่ียงธรรมแกบรรดาสมาชิก เจาหนาท่ีสหกรณ ตลอดจนสอดสองดูแล

โดยท่ัวไปเพื่อใหกิจการของสหกรณดําเนินไปดวยดี 

(17) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น ผูตรวจสอบกิจการ  ความเห็นของผูจัดการ และ 

สมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ 

 



 

 

20 

 

(18) เชิญสมาชิก หรือบุคคลภายนอกท่ีเห็นสมควร เปนท่ีปรึกษาของคณะกรรมการดําเนิน 

การตลอดจนกําหนดคาตอบแทนใหตามท่ีเห็นสมควร 

(19) ฟอง ตอสู หรือดําเนินคดีเกี่ยวกับกิจการสหกรณ หรือประนีประนอมยอมความหรือมอบ

ขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการพิจารณาช้ีขาด 

(20) พิจารณาดําเนินการตาง ๆ เกี่ยวกับทรัพยสิน ดังระบุไวในวัตถุประสงคของสหกรณ 

(21) พิจารณาแตงตั้งกรรมการดําเนินการเปนผูแทนสหกรณ เพื่อเขาประชุมใหญและออก

เสียงในการประชุมใหญของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ และองคการอื่น ซ่ึง

สหกรณน้ีเปนสมาชิก ท้ังน้ี ใหเปนไปตามท่ีขอบังคับของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุม

สหกรณ และองคการน้ันกําหนดไว 

(22) พิจารณามอบหมายอํานาจหนาท่ีในการดําเนินงาน   ใหแกประธานกรรมการ รอง 

ประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผูจัดการและบุคคลท่ีเกี่ยวของไดตามความเหมาะสม 

ขอ 93 ระเบียบของสหกรณ ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหนาท่ีกําหนดระเบียบตางๆ 

เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคแหงขอบังคับน้ีและเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของ

สหกรณรวมท้ังในขอตอไปน้ี 

(1) ระเบียบวาดวยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ 

(2) ระเบียบวาดวยการรับเงินฝากจากสหกรณอื่น 

(3) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณ 

(4) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสหกรณอื่น 

(5) ระเบียบวาดวยการโอนสมาชิกระหวางสหกรณ 

(6) ระเบียบวาดวยการรับจายและเก็บรักษาเงิน 

(7) ระเบียบวาดวยเจาหนาของสหกรณ 

(8) ระเบียบวาดวยการใชทุนเพื่อสาธารณประโยชน 

(9) ระเบียบวาดวยท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ 

         (10) ระเบียบอื่นๆ ท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรกําหนดไวใหมี เพื่อสะดวกและเปน

แนวทางในการปฏิบัติงาน 

     สหกรณเฉพาะระเบียบใน (1),(2),(4) ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณกอน

จึงจะใชบังคับได สวนระเบียบอื่นเม่ือคณะกรรมการดําเนินการกําหนดใชแลวใหสงสําเนาใหนาย

ทะเบียนสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ 

 จากตัวอยางตามขอบังคับของสหกรณบางขอท่ีนํามาใหศึกษาเปนตัวอยางน้ี เปนเร่ืองของการ

ท่ีขอบังคับกําหนดใหสหกรณจัดทําระเบียบข้ึนเพื่อกําหนดแนวทางหรือรายละเอียดในการดําเนินงาน

ของสหกรณในเร่ืองน้ันๆ  

 นอกจากคณะกรรมการดําเนินการกําหนดระเบียบตางๆ ของสหกรณตามขอบังคับแลว ใน

บางเร่ืองหากคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาควรกําหนดระเบียบข้ึนไวเพื่อใหไดแนวทางหรือ

รายละเอียดในการดําเนินงานเร่ืองใดๆ ข้ึน คณะกรรมการดําเนินการก็สามารถกําหนดระเบียบน้ันข้ึน
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เองได ท้ังน้ีโดยอาศัยอํานาจตามความในขอบังคับ ขอท่ีวาดวยอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ

ดําเนินการ จะมีอยูวงเล็บหน่ึงท่ีใหอํานาจเร่ืองการออกระเบียบไว 

 ในการกําหนดระเบียบของสหกรณน้ัน คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบอํานาจให

คณะกรรมการอํานวยการ หรือคณะทํางานรางระเบียบ หรือคณะอนุกรรมการรางระเบียบ หรือฝาย

จัดการยกรางระเบียบข้ึนตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการไดใหขอบเขตหรือโครงสรางไว แลวนําเขา

เสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เม่ือท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการใหความ

เห็นชอบและมีมติใหกําหนดระเบียบน้ันข้ึนใช ฝายจัดการจึงจัดการพิมพระเบียบน้ันข้ึนท้ังฉบับโดย

อาศัยรูปแบบตามระเบียบงานสารบรรณของสํานักนายกรัฐมนตรีตรวจสอบความถูกตองของขอความ

แลวจึงนําเสนอใหประธานกรรมการดําเนินการของสหกรณลงนามในระเบียบน้ัน ซ่ึงหากระเบียบท่ี

กําหนดข้ึนน้ันไมตองขอความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณกอน สหกรณสามารถถือใชระเบียบ

น้ันไดเลยตั้งแตวันท่ีกําหนดใชระเบียบน้ัน หากเปนระเบียบท่ีตองไดรับความเห็นชอบจากนาย

ทะเบียนกอน สหกรณตองดําเนินการตามข้ันตอนเพื่อขอความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณตอไป 

เม่ือไดรับความเห็นชอบแลวจึงจะใชได 

 สําหรับบางระเบียบท่ีคณะกรรมการดําเนินการตองการใหท่ีประชุมใหญใหความเห็นชอบกอน  

เม่ือคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณพิจารณารางระเบียบเสร็จแลว จึงจะนํารางระเบียบน้ันเสนอ

ใหท่ีประชุมใหญพิจารณาใหความเห็นชอบ ซ่ึงอาจเปนท่ีประชุมใหญสามัญ หรือประชุมใหญวิสามัญก็

ได   เม่ือท่ีประชุมใหญพิจารณาใหความเห็นชอบแลวจึงจัดทําระเบียบใหประธานกรรมการดําเนินการ

สหกรณลงนามประกาศใชตอไป 

 ระเบียบท่ีสหกรณกําหนดข้ึนท้ังหมดตองสงใหกรมสงเสริมสหกรณรับทราบดวย ท้ังน้ีเพื่อกรม

สงเสริมสหกรณจะไดแจงไปยังผูเกี่ยวของท่ีมีหนาท่ีในการสงเสริมและกํากับควบคุมการดําเนินงาน

ของสหกรณไดทราบ 

การนําระเบียบไปใช  

 เม่ือสหกรณไดกําหนดข้ึนไว การดําเนินงานของสหกรณในเร่ืองใดๆ ท่ีมีระเบียบกําหนดไว 

คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณหรือผูจัดการ หรือเจาหนาท่ีของสหกรณ ท่ีเกี่ยวของกับการ

ดําเนินงานในเร่ืองน้ัน ตองทําใหถูกตองตามท่ีระเบียบกําหนดการกระทําการใดๆ ท่ีฝาฝนหรือไม

เปนไปตามระเบียบ อาจถูกนายทะเบียนสหกรณหรือรองนายทะเบียนสหกรณยับย้ังหรือเพิกถอนได

ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 20 ซ่ึงบัญญัติไวดังน้ี 

 "มาตรา 20 ถาที่ประชุมใหญหรือที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณลงมติอัน

เปนการฝาฝนกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบของสหกรณ  ระเบียบหรือคําสั่งของนายทะเบียน

สหกรณ ใหนายทะเบียนสหกรณหรือรองนายทะเบียนสหกรณมีอํานาจยับยั้งหรือเพิกถอนมติ

น้ันได" 

 หากเร่ืองท่ีกระทําไปโดยฝาฝนระเบียบน้ัน ไดทําใหเกิดความเสียหายข้ึนกับสหกรณ 

คณะกรรมการดําเนินการ  หรือกรรมการคนใดคนหน่ึง  หรือผูจัดการ หรือเจาหนาท่ีของสหกรณอาจ

ตองรับผิดตอความเสียหายน้ันๆ ท่ีเกิดข้ึนสหกรณก็ไดปญหาจึงมีอยูวาระเบียบท่ีกําหนดไวน้ันอาจใช

มานานแลวไมเหมาะสมกับสภาพการดําเนินงานของสหกรณในปจจุบัน หรืออาจมีเง่ือนไขกําหนดไว
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จนยากแกการปฏิบัติ จนเปนเหตุใหการบริหารงานของสหกรณเปนไปดวยความลาชาไมเกิดผลดีแก

สมาชิกและกิจการของสหกรณ คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณควรทําอยางไร   ดังไดกลาว

มาแลวในบทท่ีผานมาวาการกําหนดระเบียบของสหกรณเปนอํานาจของคณะกรรมการดําเนินการ

สหกรณ  ดังน้ันหากคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณเห็นวาระเบียบท่ีมีอยูมีปญหาในทางปฏิบัติ 

คณะกรรมการดําเนินการก็ควรท่ีจะพิจารณาแกไขหรือปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงระเบียบน้ันเสียใหม

ได ในขอบเขตท่ีไมขัดกับกฎหมายหรือขอบังคับของสหกรณ เม่ือแกไขระเบียบแลวจึงดําเนินการไป

ตามระเบียบท่ีแกไขใหมไมควรกระทําการใดๆท่ีเปนการฝาฝนระเบียบกอนท่ีจะมีการแกไขเปนอันขาด  

 จากการท่ีกฎหมายกําหนดใหสหกรณจัดทําขอบังคับข้ึนภายใตเง่ือนไขของกฎหมายสหกรณ 

และขอบังคับของสหกรณกําหนดใหอํานาจแกคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ  กําหนดระเบียบ

ตางๆ ข้ึนใชได  ถาดูในหลักการท่ีวาสหกรณเปนของสมาชิก  บริหารโดยสมาชิก และใหบริการแก

สมาชิกถือไดวาเปนหลักการท่ีดี แตในประสบการณท่ีผานมาพบวามีเหตุเกิดข้ึนท่ีมีผลกระทบตอ

สมาชิกและความม่ันคงของสหกรณอยูหลายคร้ัง แตก็ไมสามารถเอาผิดกับใครได เพราะเปนการทํา

ตามระเบียบของสหกรณ เพราะทุกอยางยอมข้ึนอยูกับจิตสํานึก คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 

ของคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ ตลอดจนของสมาชิกผูเปนเจาของสหกรณน้ันๆ เปนสําคัญ 
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บทที่  2 

ฐานะความรับผิดทางกฎหมายของกรรมการ และเจาหนาที ่

 

 ในการวินิจฉัยปญหาทางกฎหมายตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการดําเนินกิจการของสหกรณน้ัน 

สหกรณจําตองพิจารณาถึงปญหาทางกฎหมายพื้นฐานท่ีสําคัญประการแรกกอน อันไดแก ฐานะทาง

กฎหมายของสหกรณ คณะกรรมการ และเจาหนาท่ี เน่ืองจากการวินิจฉัยปญหาดังกลาวจะเปนกุญแจ

ท่ีสําคัญในการวินิจฉัยปญหาอื่นๆ ตอไปเชนในกรณีท่ีคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณออมทรัพย 

อนุมัติใหสมาชิกกูยืมเงินจากสหกรณโดยมีผูค้ําประกัน  ตอมาหากสมาชิกไมชําระหน้ีและเรียกรองจาก

ผูค้ําประกันไมได เน่ืองจากผูค้ําประกันไมมีเงินชําระแทนลูกหน้ี  ใครจะเปนผูมีสิทธิฟองผูกูและผูค้ํา

ประกัน และคณะกรรมการตลอดจนเจาหนาท่ีของสหกรณตองรับผิดชําระหน้ีแทนสมาชิกผูกูและผูค้ํา

ประกันหรือไม  หรือในกรณีท่ีคณะกรรมการไดทําสัญญากอสรางหรือจัดซ้ืออุปกรณหรือวัสดุเคร่ืองใช

สํานักงานจากบริษัทแหงหน่ึง  แลวตอมาบริษัทผิดสัญญาไมกอสรางอาคารหรือสงมอบอุปกรณหรือ

วัสดุท่ีสั่งซ้ือใหแกสหกรณออมทรัพย  ใครจะเปนผูมีอํานาจฟองบริษัทใหปฏิบัติตามสัญญาหรือเรียก

คาเสียหาย  กรณีตางๆ เหลาน้ีเปนเพียงตัวอยางบางเร่ืองท่ีแสดงใหเห็นถึงความสําคัญในการศึกษาถึง

ปญหากฎหมายเกี่ยวกับฐานะทางกฎหมายของสหกรณออมทรัพย คณะกรรมการ และเจาหนาท่ี 

ความรับผิดของกรรมการและเจาหนาที่ 

 ในเร่ืองของความรับผิดของกรรมการและเจาหนาท่ีในการท่ีไมกระทําการในเร่ืองตาง ๆ ให

เปนไปตามระเบียบน้ัน คงยากท่ีจะกลาวไวใหชัดเจนวาใครกระทําการอันเปนการฝาฝนระเบียบขอใด 

จะตองรับผิดอยางไร ไดรับโทษอยางไร เพราะระเบียบมิไดมีการกําหนดโทษไว อีกท้ังหากพิจารณา

พระราชบัญญัติสหกรณแลวทุกฉบับจนกระท่ังฉบับปจจุบันไมมีบทกําหนดโทษไววากรรมการหรือ

เจาหนาท่ีของสหกรณบริหารงานผิดพลาดจะตองรับผิดในเร่ืองใดอยางไร 

 เม่ือเกิดความเสียหายข้ึนในสหกรณ ในข้ันตนจะตองตรวจสอบใหไดความชัดเจนแนนอน

เสียกอนวา ความเสียหายน้ันเกิดข้ึนจากการกระทําของผูใด เปนการกระทําของกรรมการ หรือเปน

การกระทําของเจาหนาท่ี หรือเปนการกระทําของสมาชิก โดยท่ัวไปเม่ือเกิดปญหาหรือความเสียหาย

ข้ึนก็จะมีการตั้งคณะกรรมการข้ึนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของและหาตัวผูท่ีมีหนาท่ี

รับผิดชอบในเร่ืองน้ันๆ เม่ือไดขอเท็จจริงแลวจึงดําเนินการเกี่ยวกับผูกระทําผิดหรือผูท่ีเกี่ยวของตาม

เหตุผลและขอเท็จจริงเปนเร่ืองๆ ไป เชน 

- ดําเนินการทางการบริหารใหผูเกี่ยวของรับผิดชดใชความเสียหายท่ีเกิดข้ึนใหแกสหกรณ 

- ดําเนินการทางวินัยแกเจาหนาท่ีผูกระทําผิด 

- ดําเนินคดีในทางแพงหรือทางอาญาแกผูกระทําผิดหรือผูเกี่ยวของ 

การท่ีจะดําเนินการอยางไรยอมข้ึนอยูกับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนประกอบเจตนาและการกระทํา

ของผูท่ีเกี่ยวของหรือผูท่ีกระทําผิด 
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 แตในหลักการโดยท่ัวไปกรรมการหรือเจาหนาท่ีท่ีกระทําการฝาฝนระเบียบจะตองมีความผิด

และรับผิดตอการกระทําของตนอยางแนนอน และมักเกิดปญหาในทางปฏิบัติอยูเสมอเพราะสถานภาพ

ของบุคคลท่ีแตกตางกันกลาวคือ 

 การกระทําผิดของกรรมการ  เน่ืองจากกรรมการดําเนินการของสหกรณมาจากการเลือกตั้ง 

เม่ือมีความเสียหายเกิดข้ึนจากการกระทําของกรรมการจะเปนกรรมการคนใดคนหน่ึง หรือรวมกัน

หลายคน หรือลงมติอันเปนการฝาฝนระเบียบของสหกรณอันเปนการกระทําผิดรวมกันท้ังคณะ มักไม

คอยมีการดําเนินการกับกรรมการท่ีกระทําผิด เพราะกรรมการเปนผูกระทําผิดเองคงไมมีใครท่ีจะคิด

เอาโทษตัวเอง สวนมากจะมีการร้ือฟนเอาผิดกันเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการชุดใหมและการ

เอาผิดกับกรรมการคงมีไดทางเดียว  คือการดําเนินคดีในทางศาล  เพราะกรรมการไมใชเจาหนาท่ีของ 

สหกรณ จึงไมมีการดําเนินการทางวินัยแกกรรมการ 

 การกระทําผิดของเจาหนาท่ี หากเจาหนาท่ีกระทําการใดๆ อันเกิดความเสียหายแกสหกรณ

หรือกระทําการใดๆ อันเปนการฝาฝนระเบียบของสหกรณ เม่ือปรากฏความเสียหายและตัวเจาหนาท่ี

ผูกระทําความผิดหรือผูเกี่ยวของ  คณะกรรมการดําเนินการมักจะดําเนินการแกเจาหนาท่ีน้ันทันที ท้ัง

ในทางปกครอง ทางวินัย และทางคดี  

 การท่ีบุคคลใดจะตองรับผิดในการกระทําเร่ืองใดอยางไรน้ัน  คงตองดูถึงขอบอํานาจของบุคคล

น้ันๆ ดวยวา  เขามีอํานาจหนาท่ีอยางไร อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการดําเนินการ

สหกรณน้ัน ในพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 51 บัญญัติไวและตามขอบังคับของสหกรณ

วาดวยอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการดําเนินการซ่ึงแบงออกเปนหลายขอหลายเร่ืองดวยกัน 

 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ  เปนผูดําเนินกิจการของสหกรณ  และเปนผูแทนของสหกรณ

ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอกในบางคร้ังกรรมการดําเนินการสหกรณบางคนอาจไดรับมอบ

อํานาจจากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณใหไปดําเนินการเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงก็ได ดังน้ันการกระทํา

ผิดของกรรมการดําเนินการสหกรณอาจเปนเร่ืองของตัวแทนทําเกินขอบอํานาจ หรือการละเวนการ

กระทําการในฐานะตัวแทน  หรือกระทําไปโดยปราศจากอํานาจ รวมท้ังอาจจะตองรับผิดฐานทําละเมิด

ตอสหกรณก็ได ตองดูเปนเร่ืองๆ ไป โดยดูเร่ืองท่ีไดกระทําไปน้ัน มีระเบียบกําหนดไวอยางไรหรือไม

ดวย 

 สําหรับเจาหนาท่ีน้ันนอกจากตัวผูจัดการ ซ่ึงบางคร้ังตองรับผิดตอสหกรณในฐานะผูรับมอบ

อํานาจไปกระทําการเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงแลว ในสวนอื่นคงตองรับผิดชอบเชนเดียวกับเจาหนาท่ีโดยท่ัวไป 

เพราะมีหนาท่ีบริหารกิจการของสหกรณใหเปนไปตามขอบังคับและระเบียบของสหกรณ 

 มาตรา 51  ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเปนผูดําเนินกิจการและเปนผูแทนสหกรณใน

กิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพื่อการน้ีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณจะมอบหมายให

กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือผูจัดการทําการแทนก็ได 
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 ตามกฎหมาย สหกรณมีฐานะเปนนิติบุคคล โดยมีคณะกรรมการดําเนินการเปน  ผูแทนมี

อํานาจดําเนินการตางๆ แทนสหกรณ และมีผูจัดการและเจาหนาท่ีของสหกรณเปนลูกจางของสหกรณ  

ดังน้ัน เพื่อความสะดวกในการทําความเขาใจในปญหาน้ีจะขอแยกพิจารณาออกเปนประเด็นยอยๆ 

ดังน้ี 

 1) สหกรณมีฐานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย 

 2) คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณเปนผูแทนสหกรณ 

 3) ผูจัดการและเจาหนาท่ีมีฐานะเปนลูกจางของสหกรณ 

1.  สหกรณมีฐานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย 

ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ซ่ึงเปนกฎหมายหลักของสหกรณตางๆ รวมท้ัง

สหกรณออมทรัพย สหกรณ หมายถึง คณะบุคคลซ่ึงรวมกันดําเนินกิจการเพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจ

และสังคม โดยชวยตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และไดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติน้ี
1
  เม่ือ

สหกรณจํากัดไดจดทะเบียนแลวมีฐานะเปนนิติบุคคล
2
  กลาวคือ เปนบุคคลตามกฎหมายสามารถมี

สิทธิและหนาท่ีตางๆ ไดเชนเดียวกับบุคคลธรรมดา และมีผลทางกฎหมายแกสหกรณออมทรัพยหลาย

ประการ ไดแก  

- สหกรณออมทรัพยยอมเปนผูถือกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินตางๆ ได เชน เม่ือสมาชิกนําเงินมา

ลงหุนหรือมาฝากกับสหกรณ  เงินดังกลาวก็ตกเปนของสหกรณไมใชของสมาชิกอีกตอไป  สหกรณ

ยอมนําไปใชจายหรือดําเนินกิจการตางๆ ของสหกรณไดโดยไมตองขอความยินยอมจากสมาชิกแตละ

คนท่ีมีหุนอยูในสหกรณ  ดังน้ัน จะเห็นไดวาการท่ีกฎหมายใหสหกรณมีฐานะเปนนิติบุคคล ก็เพื่อให

เกิดความสะดวกและความคลองตัวแกสหกรณในการท่ีจะดําเนินกิจการของสหกรณ 

- สหกรณออมทรัพยยอมดํารงอยูตอไปได แมสมาชิกท่ีถือหุนอยูจะลมหายตายจาก เน่ืองจาก 

สหกรณเปนนิติบุคคลแยกออกจากสมาชิก เวนแตจะเขากรณีท่ีตองเลิกสหกรณ เชน สหกรณมีจํานวน

สมาชิกเหลือนอยกวาสิบคน หรือท่ีประชุมใหญมีมติใหเลิก หรือสหกรณลมละลาย หรือเม่ือนาย

ทะเบียนสั่งใหเลิกตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 71 เปนตน
3
 

- สหกรณออมทรัพยยอมเปนผูผูกพัน มีสิทธิ หนาท่ี และความรับผิดตอบุคคลภายนอกได

เชนเดียวกับบุคคลธรรมดา เชน เม่ือสหกรณใหสมาชิกกูยืมเงิน สหกรณยอมมีฐานะเปนเจาหน้ีสมาชิก

และยอมมีสิทธิเรียกใหสมาชิกชําระหน้ีเงินกู ตลอดจนฟองคดีบังคับใหสมาชิกชําระหน้ีได  หรือเม่ือ

สหกรณรับฝากเงินจากสมาชิก สหกรณยอมตกเปนลูกหน้ีสมาชิก และมีหนาท่ีตองคืนเงินแกสมาชิก

เม่ือสมาชิกถอนเงิน หรือเม่ือลูกจางของสหกรณขับรถของสหกรณโดยประมาทไปชนผูอื่นในการ

ปฏิบัติหนาท่ี เปนการทําละเมิดตอผูอื่นและทําใหผูอื่นเสียหาย  สหกรณในฐานะนายจางก็ตองรับผิด

ชําระคาสินไหมทดแทนตอบุคคลภายนอก 

                                         
1พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 4 
2พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 37 วรรคสอง 
3พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 70  
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แมวาสหกรณจะมีสิทธิและหนาท่ีหลายประการเชนเดียวกับบุคคลธรรมดา แตสิทธิหนาท่ี

ดังกลาวของสหกรณก็มีขอจํากัด 2 ประการ ไดแก 

(1) สิทธิหนาที่ดังกลาวตองไมใชสิทธิหนาที่ซ่ึงโดยสภาพจะมีไดเฉพาะบุคคลธรรมดา

เทาน้ัน เชนสิทธิหนาท่ีตางๆ ตามกฎหมายครอบครัว ไมวาจะเปนสิทธิหนาท่ีในการหม้ัน การสมรส 

การมีบุตร ความสัมพันธระหวางสามีภริยา การรับบุตรบุญธรรม สิทธิและหนาท่ีตางๆ เหลาน้ีโดย

สภาพยอมมีไดเฉพาะบุคคลธรรมดาเทาน้ัน เชน สหกรณยอมไมสามารถสมรส หรือมีบุตร หรือรับบุตร

ธรรมได 

(2)  สิทธิหนาที่ดังกลาวอาจถูกจํากัดโดยกฎหมาย ขอบังคับ หรือตราสารจัดต้ังสหกรณ

น้ันเอง เชน สหกรณออมทรัพยยอมสามารถใชสิทธิหนาท่ีไดตามท่ีกําหนดไวในวัตถุประสงคของ

สหกรณออมทรัพยท่ีกําหนดไวในขอบังคับของสหกรณ และไมอาจกระทําการอื่นท่ีกฎหมายหามไว  

2.  คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณเปนผูแทนสหกรณ 

แมสหกรณออมทรัพยจะมีฐานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย แตนิติบุคคลก็เปนเพียงบุคคลท่ี

กฎหมายสมมติข้ึนมา นิติบุคคลไมมีแขนขาหรือปากท่ีจะดําเนินการดวยตนเองได เพราะเหตุน้ี 

พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 50 จึงไดกําหนดใหมีคณะกรรมการดําเนินการข้ึนมาคณะ

หน่ึงซ่ึงท่ีประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิกเปนผูดําเนินกิจการและเปนผูแทน สหกรณ เพื่อสามารถ

ดําเนินกิจการกับบุคคลอื่นๆ  ไมวาจะเปนการใหสมาชิกกูยืมเงิน หรือเขาทําสัญญาตางๆ เชน สัญญา

ค้ําประกัน สัญญากอสราง สัญญาซ้ือขาย ในนามของสหกรณออมทรัพยได
4
  ซ่ึงความสัมพันธและสิทธิ

หนาท่ีตามกฎหมายระหวางสหกรณออมทรัพย คณะกรรมการดําเนินการ และบุคคลภายนอกน้ัน 

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 77 ในเร่ืองนิติบุคคลไดกําหนดใหนําบทบัญญัติวาดวย

ตัวแทนมาใชบังคับโดยอนุโลม
5
 โดยถือเสมือนวาสหกรณออมทรัพยเปน “ตัวการ” คณะกรรมการ

ดําเนินการเปน “ตัวแทน” ดังจะเห็นไดจากแผนภูมิงายๆ ดังน้ี 

 
 สหกรณ     คณะกรรมการดําเนินการ 

  (ตัวการ)    (ตัวแทน) 

 

 

       

     บุคคลภายนอก (เชน ผูกู, ผูค้ําประกัน, ผูขาย  

     สินคาหรือผูรับจางกอสรางใหแกสหกรณ) 

 

 

                                         
4ป.พ.พ. มาตรา 70 วรรคทาย  ความประสงคของนิติบุคคลยอมแสดงออกโดยผูแทนของนิติบุคคล 
5ป.พ.พ. มาตรา 77  ใหนําบทบัญญัติวาดวยตัวแทนแหงประมวลกฎหมายน้ี มาใชบังคับแกความเก่ียวพันระหวาง

นิติบุคคลกับผูแทนของนิติบุคคลและระหวางนิติบุคคลหรือผูแทนของนิติบุคคลกับบุคคลภายนอก โดยอนุโลม 
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ในความสัมพันธสามเสาน้ี อาจแยกพิจารณาออกเปนหลายกรณีได ดังน้ี 

ก)  ความสัมพันธของสหกรณและคณะกรรมการ ตอบุคคลภายนอก 

ในการดําเนินการของคณะกรรมการดําเนินการน้ัน ไมใชวาคณะกรรมการไปทําอะไรกับ

บุคคลภายนอกแลวจะผูกพันสหกรณเสมอไป โดยหลักท่ัวไปแลว สหกรณออมทรัพยจะผูกพันมีสิทธิ

หนาท่ีหรือความรับผิดตอบุคคลภายนอกตอเม่ือคณะกรรมการทําการแทนสหกรณภายในขอบอํานาจ

ของคณะกรรมการเทาน้ัน  กลาวคือ หากคณะกรรมการไดดําเนินการตามขอบังคับและวัตถุประสงค

ของสหกรณแลว กิจการดังกลาวก็ผูกพันสหกรณ คณะกรรมการไมตองผูกพันกับบุคคลภายนอก แต

หากคณะกรรมการดําเนินการโดยไมมีอํานาจหรือไมตองตามวัตถุประสงคของสหกรณ  คณะกรรมการ

ก็ตองผูกพันและรับผิดเปนสวนตัวตอบุคคลภายนอกสหกรณก็ไมผูกพัน เวนแตสหกรณจะใหสัตยาบัน

หรือยินยอมภายหลัง
6
 โดยหลัก จึงตองพิจารณาวาคณะกรรมการกระทําไปโดยมีอํานาจหรือไม 

ถาคณะกรรมการทําไปโดยมีอํานาจ ยอมผูกพันสหกรณ ถาคณะกรรมการทําไปโดยไมมี

อํานาจ ยอมผูกพันคณะกรรมการเอง ไมผูกพันสหกรณ ดังน้ัน หากคณะกรรมการอนุมัติใหกูหรือ

ใหค้ําประกันไปโดยถูกตองตามขอบังคับและระเบียบของสหกรณแลว  กิจการดังกลาวก็ผูกพันสหกรณ

ไมผูกพันคณะกรรมการเปนสวนตัว แมตอมาสมาชิกผูกูหรือผูค้ําประกันไมชําระหน้ีคืนแกสหกรณ 
คณะกรรมการก็ไมตองรับผิดเปนเร่ืองท่ีสหกรณซ่ึงเปนคูสัญญาจะตองไปเรียกรองหรือดําเนินคดีตอ

สมาชิกดังกลาวตอไป 

นอกจากน้ัน หากกรรมการสหกรณคนใดกระทําการโดยมีประโยชนไดเสียอยูดวย เชน ขาย

สินคาจากบริษัทของตนเองใหแกสหกรณ หรือทําไปโดยเห็นแกประโยชนท่ีบุคคลภายนอกให หรือ

สัญญาวาจะใหแกตน เชน อนุมัติใหซ้ือสินคาจากบุคคลภายนอกโดยเห็นแกคาคอมมิชช่ัน หรือ

ประโยชนตอบแทนอื่นกิจการดังกลาวก็ไมผูกพันสหกรณ
7
 สัญญาซ้ือขายน้ันก็ไมเปนโมฆะ แตเปน

เร่ืองท่ีกรรมการตองรับผิดชอบตามสัญญาตอบุคคลภายนอกเอง  

                                         
6ป.พ.พ. มาตรา 820 และมาตรา 823 

 มาตรา 820 ตัวการยอมมีความผูกพันตอบุคคลภายนอกในกิจการทั้งหลายอันตัวแทนหรือตัวแทนชวงได

ทําไปภายในขอบอํานาจแหงฐานตัวแทน 

 มาตรา 823 ถาตัวแทนกระทําการอันใดอันหน่ึงโดยปราศจากอํานาจก็ดี หรือทํานอกทําเหนือขอบอํานาจก็

ดี ทานวายอมไมผูกพันตัวการ เวนแตตัวการจะใหสัตยาบันแกการน้ัน 

 ถาตัวการไมใหสัตยาบัน  ทานวาตัวแทนยอมตองรับผิดตอบุคคลภายนอกโดยลําพังตนเอง เวนแตจะพิสูจน

ไดวาบุคคลภายนอกน้ันไดรูอยูวาตนทําการโดยปราศจากอํานาจ หรือทํานอกเหนือขอบอํานาจ 
7ป.พ.พ. มาตรา 74 และมาตรา 825 

 มาตรา 74 ถาประโยชนไดเสียของนิติบุคคลขัดกับประโยชนไดเสียของผูแทนของนิติบุคคลในการอันใด  

ผูแทนของนิติบุคคลน้ันจะเปนผูแทนในการอันน้ันไมได 

 มาตรา 825  ถาตัวแทนทําสัญญากับบุคคลภายนอกโดยเห็นแกอามิสสินจางเปนทรัพยสินอยางใด ๆ หรือ

ประโยชนอยางอ่ืน อันบุคคลภายนอกไดใหเปนลาภสวนตัวก็ดี หรือใหคํามั่นวาจะใหก็ดี  ทานวาตัวการหาตองผูกพัน

ในสัญญา ซ่ึงตัวแทนของตนไดทําน้ันไม เวนแตตัวการจะไดยินยอมดวย 
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ย่ิงไปกวาน้ัน ในกรณีท่ีกรรมการกระทําตามหนาท่ีแลวเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกบุคคล

อื่น กฎหมายก็บัญญัติใหสหกรณตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายน้ันดวย  แตอาจ

ใชสิทธิไลเบ้ียเอาแกกรรมการผูกอใหเกิดความเสียหายแกสหกรณไดตอไป เวนแตความเสียหาย

ดังกลาวเกิดจากกิจการท่ีไมอยูในขอบวัตถุประสงคหรืออํานาจหนาท่ีของสหกรณ ซ่ึงสหกรณไมตองรับ

ผิดอยูแลว แตกรรมการท่ีเปนผูดําเนินการดังกลาวหรือเห็นชอบใหดําเนินการดังกลาวตองรวมกัน

รับผิดชอบเปนสวนตัว ชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อการน้ันเอง
8
 

ข) ความสัมพันธระหวางสหกรณและคณะกรรมการดําเนินการ  

ในระหวางสหกรณและคณะกรรมการน้ัน  ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542  มาตรา 51 

ใหอํานาจคณะกรรมการท่ีจะดําเนินกิจการตางๆ ไดภายใตขอบวัตถุประสงคและขอบังคับของสหกรณ 

คณะกรรมการจึงตองดําเนินกิจการของสหกรณตางๆ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนอํานาจหนาท่ีของ

สหกรณภายในขอบอํานาจของคณะกรรมการดวยความรอบคอบและระมัดระวัง  ท้ังน้ีเพื่อรักษา

ผลประโยชนของสหกรณและสมาชิก  โดยคณะกรรมการอาจมอบหมายใหกรรมการคนใดคนหน่ึงหรือ

ผูจัดการจัดทํากิจการบางอยางแทนคณะกรรมการได ดังน้ันประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 

812
9
 จึงไดบัญญัติใหคณะกรรมการตองรับผิดเปนสวนตัวตอ สหกรณในกรณีท่ีกอใหเกิดความเสียหาย

แกสหกรณ เพราะเหตุดังตอไปน้ี 

1) ไมกระทําการเปนผูแทนสหกรณ กลาวคือ หากกรรมการไมจัดทํากิจการท่ีกฎหมาย

บัญญัติ ให เปนหนา ท่ีของสหกรณ เชนกรณี ท่ีกฎหมายกําหนดใหสหกรณตองเสียภาษีและ

คณะกรรมการจงใจไมเสียภาษีดังกลาว เปนเหตุใหสหกรณตองเสียเงินเพิ่ม กรรมการก็ตองรับผิดตอ

สหกรณในความเสียหายดังกลาว เปนตน 

2) กระทําการโดยปราศจากอํานาจหรือนอกเหนือขอบอํานาจ เชน อนุมัติใหสมาชิกกูเงิน

เกินวงเงินท่ีกรรมการมีอํานาจ และตอมาไมอาจเรียกใหสมาชิกชําระหน้ีคืนได เปนตน 

3) กระทําการโดยประมาทเลินเลอ เชน อนุมัติใหมีการค้ําประกันไปโดยไมไดพิจารณาวาผู

ค้ําประกันไมไดลงลายมือช่ือไวในสัญญาค้ําประกัน เปนเหตุใหสหกรณไมมีหลักฐานเปนหนังสือลง

ลายมือช่ือผูค้ําประกัน ท่ีจะนําไปฟองดําเนินคดีกับผูค้ําประกันได  หรือมอบเงินกูใหผูอื่นรับไปมอบให

สมาชิกผูกูโดยผูกูไมไดมอบอํานาจใหมารับแทน   และผูท่ีรับเงินไปน้ันไดนําเงินไปใชโดยไมไดไปมอบ

ใหแกผูกู เปนตน 

                                         
8ป.พ.พ. มาตรา 76  ถาการกระทําตามหนาที่ของผูแทนของนิติบุคคลหรือผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล เปนเหตุ

ใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอ่ืน  นิติบุคคลน้ันตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายน้ัน  แตไม

สูญเสียสิทธิที่จะไลเบี้ยเอาแกผูกอความเสียหาย 

 ถาความเสียหายแกบุคคลอ่ืนเกิดจากการกระทําที่ไมอยูในขอบวัตถุประสงคหรืออํานาจหนาที่ของนิติบุคคล  

บรรดาบุคคลดังกลาวตามวรรคหน่ึงที่ไดเห็นชอบใหกระทําการน้ันหรือไดเปนผูกระทําการดังกลาว ตองรวมกันรับผิด

ชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูไดรับความเสียหายน้ัน 
9ป.พ.พ. มาตรา 812   ถามีความเสียหายเกิดขึ้นอยางใด ๆ เพราะความประมาทเลินเลอของตัวแทนก็ดี เพราะไมทํา

การเปนตัวแทนก็ดี หรือเพราะทําการโดยปราศจากอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจก็ดี ทานวาตัวแทนจะตองรับผิด 
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นอกจากน้ัน กฎหมายยังบัญญัติตอไปวาหากกรรมการสหกรณนําเงินซ่ึงควรจะใชในกิจการ

ของสหกรณไปใชสอยเปนประโยชนของกรรมการเอง กรรมการตองเสียดอกเบ้ียในเงินน้ันนับแตวันท่ี

ไดเอาไปใชดวย
10

 

ดังน้ัน หากคณะกรรมการสหกรณปฏิบัติหนาที่ภายในขอบอํานาจของคณะกรรมการ 

ภายในวัตถุประสงค ขอบังคับ และระเบียบของสหกรณโดยครบถวนสุจริตและดวยความ

รอบคอบแลว  คณะกรรมการยอมไมตองรับผิดทางแพงเปนสวนตัว 

3.  ผูจัดการและเจาหนาที่มีฐานะเปนลูกจางของสหกรณ 

ผูจัดการและเจาหนาท่ีหรือพนักงานของสหกรณอื่นน้ันมีฐานะแตกตางจากคณะกรรมการ

ดําเนินการสหกรณ เน่ืองจากกฎหมายไมไดกําหนดใหผูจัดการและเจาหนาท่ีหรือพนักงานของสหกรณ

มีฐานะเปนผูแทนของสหกรณ  ดังน้ัน ผูจัดการและเจาหนาท่ีของสหกรณจึงมีฐานะเปนเพียงลูกจาง

ของสหกรณ มีหนาท่ีตองปฏิบัติตามคําสั่งของสหกรณและคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณใน

ฐานะลูกจาง ไมมีอํานาจทํากิจการหรือสัญญาท่ีมีผลผูกพันบุคคลภายนอก เวนแตคณะกรรมการจะได

มอบหมาย เชน คณะกรรมการอาจมอบหมายใหผูจัดการจัดทํากิจการบางอยางของสหกรณแทน

คณะกรรมการก็ได หรือคณะกรรมการอาจมอบอํานาจใหเจาหนาท่ีสหกรณไปรองทุกขตอพนักงาน

สอบสวนหรือใหไปดําเนินการอื่นก็ได  และเม่ือผูจัดการและเจาหนาท่ีของสหกรณไดดําเนินการตามท่ี

ไดรับมอบอํานาจในฐานะตัวแทนแลว กิจการท่ีผูจัดการและเจาหนาท่ีของสหกรณไดทําข้ึนก็มีผล

ผูกพันสหกรณ ไมมีผลผูกพันผูจัดการและเจาหนาท่ีเปนการสวนตัว ทํานองเดียวกันกับกรณีของ

คณะกรรมการดําเนินการท่ีไดกลาวมาแลวขางตน 

ความรับผิดตามกฎหมาย 

เม่ือสหกรณเปนนิติบุคคลและอาจมีสิทธิ หนาท่ี และความรับผิดตางๆ ตามกฎหมายได

เชนเดียวกับบุคคลธรรมดาแลว จึงมีประเด็นตองพิจารณาตอไปวาสหกรณและคณะกรรมการ

ดําเนินการสหกรณจะมีความรับผิดอยางไรบางในการปฏิบัติหนาท่ี  ดังน้ัน ในบทน้ีจะกลาวใหเห็นโดย

ยอวาความรับผิดตามกฎหมายน้ันมีกี่ประเภท อะไรบาง และประโยชนในการแยกประเภทของความ

รับผิดดังกลาว โดยสังเขป  

ประเภทความรับผิดทางกฎหมาย 

ในเร่ืองความรับผิดของสหกรณ กรรมการ และเจาหนาท่ีน้ัน อาจพิจารณาแยกความรับผิด

ตามกฎหมายออกไดเปน 3 ประเภทใหญๆ ไดแก ความรับผิดในทางแพง ความรับผิดในทางอาญา 

และความรับผิดในการปฏิบัติหนาท่ี ซ่ึงความรับผิดแตละประเภทมีลักษณะและวิธีการบังคับแตกตาง

กัน ดังน้ี 

 

                                         
10ป.พ.พ. มาตรา 811 
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ก) ความรับผิดในทางแพง  โดยท่ัวไป ไดแก ความรับผิดของบุคคลในเชิงทรัพยสินท่ีไมใช

ความรับผิดในทางอาญาหรือท่ีตองใชมาตรการบังคับทางอาญา เชน กรณีท่ีสหกรณออมทรัพยเรียกให

กรรมการดําเนินการ ผูจัดการ หรือเจาหนาท่ีสหกรณ  ชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกสหกรณฐาน

ละเมิดหรือผิดสัญญา หรือไมปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนด ในเม่ือการกระทําของบุคคลดังกลาว

กอใหเกิดความเสียหายแกสหกรณ การเรียกรองหรือการดําเนินคดีแพงน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อใหสหกรณ

ไดรับชดใชหรือบรรเทาความเสียหายในเชิงทรัพยสิน  และคูกรณีอาจชดใชหรือตกลงกันไดโดยไม

จําตองฟองคดีตอศาล แตหากผูท่ีตองรับผิดไมชดใชหรือไมปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนด 

สหกรณอาจตองฟองผูน้ันตอศาลเพื่อใหศาลมีคําสั่งหรือคําพิพากษาบังคับใหผูน้ันปฏิบัติตามกฎหมาย  

ในการฟองคดี สหกรณอาจดําเนินคดีเอง แตโดยท่ัวไปสหกรณสวนใหญยังอาจไมมีความรูทาง

กฎหมายมากนัก ก็จําตองจางทนายความเพื่อดําเนินคดีให และตองเสียคาใชจายตางๆ ในการ

ดําเนินคดี เชน เสียคาจางทนายความใหแกทนายความ เสียคาธรรมเนียมศาลใหแกศาล เชน สหกรณ

ฟองสมาชิกและผูค้ําประกันใหชําระหน้ีเงินกูจํานวน 4 แสนบาท  สหกรณตองเสียคาธรรมเนียมศาล

รอยละ 2.5 ของจํานวนเงินท่ีฟอง คือหน่ึงหม่ืนบาท และตองเสียคาใชจายอื่นๆ ในการดําเนินคดีอีก  

นอกจากน้ัน แมจะชนะคดีแลว สหกรณก็ยังตองติดตามดูวา ลูกหน้ีตามคําพิพากษามีทรัพยสินอะไรท่ี

จะยึดหรืออายัดมาขายทอดตลาดชําระหน้ีใหแกสหกรณได ซ่ึงเปนเร่ืองท่ีเสียเวลา เสียคาใชจาย และ

กอใหเกิดความยุงยากแกสหกรณมากพอสมควร 

ข) ความรับผิดในทางอาญา เชน การยักยอกหรือลักทรัพยของสหกรณ การปลอมเอกสาร 

ซ่ึงการดําเนินคดีอาญาไมไดมุงในเร่ืองการไดรับชดใชคาสินไหมทดแทน  หรือการบรรเทาความ

เสียหายในทางทรัพยสิน  แตมุงในการลงโทษผูกระทําผิด ซ่ึงประมวลกฎหมายอาญาไดกําหนดโทษไว

ถึง 5 สถาน ไดแกโทษประหารชีวิต จําคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพยสิน  การท่ีจะลงโทษแกผูกระทํา

ผิดไดน้ัน  ตองมีการฟองคดีตอศาลเพื่อใหศาลพิพากษาลงโทษผูกระทําผิดกอน  อยางไรก็ตาม ในการ

ดําเนินคดีอาญา สหกรณอาจไมตองดําเนินการเองก็ได โดยสหกรณอาจไปรองทุกข หรือแจงความตอ

เจาหนาท่ีตํารวจ และเม่ือพนักงานสอบสวนสอบสวนเสร็จแลวจะสงเร่ืองพรอมความเห็นใหพนักงาน

อัยการพิจารณา  หากพนักงานอัยการเห็นวาผูตองหาทําผิดจริง และสมควรดําเนินคดี พนักงาน

อัยการก็จะดําเนินคดีฟองผูตองหาตอศาล เน่ืองจากเปนเร่ืองท่ีมีผลกระทบตอความสงบเรียบรอยของ

สังคม  โดยสหกรณไมตองตั้งทนายความและไมตองเสียคาใชจายจํานวนมากในการดําเนินคดีตอศาล

เชนในคดีแพง และในกรณีการกระทําท่ีเปนความผิดอาญาน้ัน ผูตองหาอาจถูกจับและถูกควบคุมตัว 

ซ่ึงยอมมีผลเรงรัดใหผูตองหารีบดําเนินการ เชน รีบหาเงินท่ีขโมยไปมาคืนแกสหกรณ เพื่อไมใหตอง

ถูกดําเนินคดีอาญาหรือตองติดคุก นอกจากน้ันในการดําเนินคดีอาญา พนักงานอัยการอาจรองขอให

ศาลมีคําสั่งใหผูกระทําผิดคืนทรัพยสินหรือใชราคาใหแกสหกรณไดดวย โดยสหกรณไมตองเสีย

คาธรรมเนียมศาลใหแกศาล การดําเนินคดีอาญาจึงเปนมาตรการท่ีเสียคาใชจายนอยและมี

ประสิทธิภาพในการเรงรัดมากกวาการดําเนินคดีแพง 

ในเร่ืองความรับผิดทางอาญาน้ี หากเปนการท่ีผูอื่นทําความผิดอาญาตอสหกรณ หากสหกรณ

ตองการดําเนินคดี สหกรณตองระมัดระวังในเร่ืองอายุความและการแจงความรองทุกขดวย เน่ืองจาก

คดีบางประเภท กฎหมายกําหนดวาเปนคดีความผิดสวนตัวหรือความผิดอันยอมความได เชน คดี
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ความผิดอาญาเกี่ยวกับเช็ค ความผิดฐานหม่ินประมาท ซ่ึงในกรณีน้ีสหกรณซ่ึงเปนผูเสียหายจะตอง

รองทุกขภายใน 3 เดือนนับแตรูการกระทําผิดและรูตัวผูกระทําผิด มิฉะน้ัน คดีจะขาดอายุความ ไม

อาจดําเนินคดีอาญาแกผูกระทําผิดตอไป 

ค) ความรับผิดในการปฏิบัติหนาที่  เน่ืองจากกิจการของสหกรณน้ันเปนเร่ืองท่ีรัฐมีความ

ประสงคใหความคุมครองเปนพิเศษตางจากหางหุนสวนบริษัทท่ัวไปเน่ืองจากสหกรณไมมีวัตถุประสงค

ท่ีจะจัดทํากิจการเพื่อแบงปนกําไรซ่ึงกันและกัน  ดังน้ัน พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 จึงให

อํานาจรัฐเขาควบคุมการดําเนินกิจการของสหกรณออมทรัพย โดยใหเจาหนาท่ีของรัฐ เชน นาย

ทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึง

นายทะเบียนสหกรณมอบหมาย  มีอํานาจหนาท่ีควบคุมการดําเนินการของสหกรณ โดยใหมีอํานาจ

ตางๆ เชน 

 - เพิกถอนมติท่ีประชุมใหญสหกรณหรือมติของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 

หากมีการลงมติเปนการฝาฝนกฎหมาย ขอบังคับ หรือระเบียบของสหกรณ 
11

 

 - ใหคณะกรรมการดําเนินการแกไขขอบกพรอง หรือใหระงับการปฏิบัติบางสวน หรือ

ใหกรรมการบางคนหรือท้ังคณะพนจากตําแหนงในกรณีท่ีคณะกรรมการกระทําการไมถูกตองในการ

ปฏิบัติหนาท่ีของตนจนทําใหเสื่อมเสียผลประโยชนของสหกรณหรือสมาชิก
12

  

 - ใหเลิกสหกรณ  ในกรณีท่ีสหกรณไมอาจดําเนินกิจการใหเปนผลดีหรือการดําเนิน

กิจการของสหกรณกอใหเกิดความเสียหายแกสหกรณหรือประโยชนสวนรวม 
13

 

ดังน้ัน หากกรรมการหรือคณะกรรมการดําเนินกิจการของสหกรณน้ันบกพรองหรือไมเปนผลดี

แลว ราชการก็อาจใชอํานาจควบคุมดังกลาวขางตนตอสหกรณและคณะกรรมการสหกรณได  

นอกจากน้ัน ในกรณีท่ีกรรมการ ผูจัดการ หรือพนักงานอื่นของสหกรณทําใหสหกรณเสียหาย  ถา

สหกรณไมรองทุกขหรือฟองคดีแกผูท่ีทําใหสหกรณเสียหาย  เน่ืองจากคณะกรรมการไมประสงคจะ

ดําเนินการแกกรรมการดวยกัน หรือแกเจาหนาท่ี  นายทะเบียนสหกรณก็มีอํานาจรองทุกขหรือฟอง

คดีแทนสหกรณได  โดยอาจมอบหมายใหพนักงานอัยการดําเนินการใหโดยใหสหกรณเปนผูออก

คาใชจายตางๆ ท่ีเกิดข้ึนได
14

  ในเร่ืองน้ี กรมสงเสริมสหกรณไดมีหนังสือท่ี กส 1107/ว.50 ลงวันท่ี 17 

พฤศจิกายน 2524  และท่ี กษ 1101/ว2 ลงวันท่ี 29 พฤษภาคม 2541 ถึงผูวาราชการจังหวัดทุก

จังหวัดเพื่อแนะนําใหสหกรณดําเนินการในกรณีการทุจริตหรือการทําใหสหกรณเสียหายแลว  

 

 

 

 

                                         
11พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 20  
12พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 
13พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 71(3) 
14พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 21 



 

 

32 

 

4.  ประโยชนของการแยกประเภทความรับผิด 

การท่ีตองแยกประเภทความรับผิดของบุคคลดังกลาวออกเปน 3 ประเภทก็เน่ืองจากความรับ

ผิดแตละประเภทมีลักษณะและสภาพบังคับท่ีแตกตางกัน ในบางกรณีบุคคลอาจมีความรับผิดเพียง

ประเภทเดียว หรือหลายประเภทพรอมกัน เชน 

1)  อาจมีความรับผิดทางแพง แตไมมีความรับผิดทางอาญา กรรมการ สหกรณประมาท

เลินเลอไมดําเนินคดีแกสมาชิกผูกูจนทําใหคดีขาดอายุความ เปนเหตุใหสหกรณเสียหาย กรรมการ

ยอมมีความรับผิดทางแพง แตไมมีความรับผิดทางอาญา เน่ืองจากไมมีกฎหมายกําหนดใหการกระทํา

โดยประมาทเลินเลอในกรณีดังกลาวเปนความผิดอาญาดวย หรือ 

2)  อาจมีความรับผิดทางอาญา แตไมมีความรับผิดทางแพง  เชน ในกรณีท่ีกรรมการสั่ง

จายเช็คในนามของสหกรณโดยรูอยูวาในบัญชีของสหกรณท่ีธนาคารน้ันมีเงินไมพอจายตามเช็ค ตอมา 

ธนาคารปฏิเสธการจายเงินตามเช็ค หรือท่ีเรียกวาเช็คเดง การกระทําดังกลาวอาจเปนความผิดอาญา

และกรรมการผูสั่งจายเช็คอาจตองรับผิดในทางอาญาในฐานะผูสั่งจายเช็ครวมกับสหกรณ ตาม

พระราชบัญญัติวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ.2534 แตกรรมการไมตองรับผิดในทางแพง

ชดใชเงินใหแกผูทรงเช็ค เน่ืองจากเปนการกระทําแทนสหกรณ 

3)  อาจมีความรับผิดทั้งทางแพง ทางอาญา และความรับผิดในการปฏิบัติหนาที่พรอม

กัน  เชน ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีสหกรณยักยอกเงินสหกรณ เจาหนาท่ีดังกลาวอาจตองรับผิดท้ังทางแพง

โดยตองชดใชเงินคืนแกสหกรณ ท้ังทางอาญาโดยศาลอาจพิพากษาใหจําคุกหรือปรับเจาหนาท่ีท่ี

กระทําผิดน้ัน ท้ังอาจตองรับผิดในดานการปฏิบัติหนาท่ี กลาวคือ สหกรณอาจไลเจาหนาท่ีดังกลาว

ออกจากงานเน่ืองจากกระทําโดยทุจริต และทําใหเกิดความเสียหายแกสหกรณ   

ดังน้ัน ในการพิจารณาเร่ืองความรับผิดของบุคคลน้ัน ไมวาจะเปนความรับผิดของสหกรณ 

กรรมการ เจาหนาท่ี หรือผูท่ีเกี่ยวของกับสหกรณน้ัน  จึงตองระบุใหชัดเจนวา สหกรณหรือบุคคลน้ัน

ตองรับผิดหรือไม และเปนความรับผิดประเภทใด ทางแพง ทางอาญา หรือความรับผิดในการปฏิบัติ

หนาท่ี เพื่อไมใหเกิดความสับสนหรือเขาใจผิด 

 

ตัวอยางคําพิพากษาฎีกาที่เก่ียวกับความรับผิดของกรรมการและเจาหนาที ่

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2158/2531 

สหกรณโจทกมีระเบียบวาดวยการรับจายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ พ.ศ.2520 ขอ 8 วา 

เหรัญญิกหรือเจาหนาท่ีการเงินของสหกรณจะเก็บรักษาเงินสดของสหกรณไวไดไมเกินหน่ึงพันบาท 

เงินสดสวนท่ีเกินใหนําสงเขาฝากในธนาคารท่ีสหกรณเปดบัญชีเงินฝากไว ในกรณีจําเปนไมสามารถ

นําเขาฝากไดทันในเวลาน้ันๆ ใหทําบันทึกเสนอประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการทราบ

และใหนําสงเขาฝากในวันแรกท่ีเปดทําการ เงินสดท่ีเก็บรักษาไวดังกลาวขางตนใหเก็บรักษาไวในตู

นิรภัยของสหกรณ ซ่ึงจําเลยทราบระเบียบดังกลาวดีอยูแลวการท่ีจําเลยไมปฏิบัติตามระเบียบกลับ

เก็บรักษาเงินสดของโจทกไวเปนจํานวนมากถึง 43,878.22 บาท โดยละเลยไมนําสวนท่ีเกินหน่ึงพัน

บาทไปฝากธนาคาร ท้ังไมทําบันทึกเสนอประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการของโจทก

รับทราบ และเก็บรักษาลูกกุญแจตูนิรภัย เก็บเงินไวในโตะทํางานซ่ึงอยูหางตูนิรภัยเพียง 1 เมตร งาย
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ตอการท่ีคนรายจะคนพบแลวนําไปไขเปดตูนิรภัยน้ันพฤติการณของจําเลยดังกลาวถือไดวาเปนการ

ประมาทเลินเลออยางรายแรง เม่ือมีคนรายลักลอบเขามางัดโตะทํางานและคนไดลูกกุญแจนําไปไขตู

นิรภัยแลวลักเอาเงินสดจํานวนดังกลาวขางตนไป ความเสียหายยอมเปนผลโดยตรงจากการประมาท

เลินเลอของจําเลย ถือไดวาจําเลยกระทําละเมิดตอโจทก 

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 272/2535 

 โจทกฟองกลาวหาวาจําเลยท่ี 1 ท่ี 2 เปนผูจัดการและเปนพนักงานของสหกรณออมทรัพย

ครูจํากัด โจทกตามลําดับโดยจําเลยท่ี 2 อยูในความควบคุมของจําเลยท่ี 1 และจําเลยท่ี 3 เปนผูค้ํา

ประกันการทํางานของจําเลยท่ี 2 จําเลยท่ี 1 ท่ี 2 กระทําละเมิดโดยเบียดบังยักยอกเงินของสมาชิก

โจทกซ่ึงประสงคจะซ้ือหุนเพิ่มเติมและเงินท่ีสมาชิกโจทกนํามาชําระหน้ีใหแกโจทก แตโจทกไม

บรรยายขออางท่ีอาศัยเปนหลักแหงขอหาในฟองหรือในเอกสารทายฟองอันเปนสวนหน่ึงของคําฟอง

วาสมาชิกดังกลาวเปนผูใดประสงคซ้ือหุนเพิ่มหรือชําระหน้ีรายละเอียดเทาใด อันชัดเจนเพียงพอท่ีจะ

ใหเห็นวาจําเลยท่ี 1 ท่ี 2 ปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบอยางไร ท้ังเพียงพอท่ีจําเลยท่ี 1 ท่ี 3 เขาใจและให

การตอสูคดีได ฟองโจทกเกี่ยวกับจําเลยท่ี 1 ท่ี 3 จึงขาดสาระสําคัญตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง มาตรา 172 เปนฟองเคลือบคลุม 

 

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 153/2535 

รานสหกรณ อุดรธานี จํากัด   โจทก 

นาย กระจาง บุญ อาจ กับพวก   จําเลย 

 ป.พ.พ. มาตรา 172, 420, 448 

           จําเลยท่ี 1 ทําหนังสือใหโจทกมีขอความสําคัญวา จําเลยท่ี 1 ยอมรับวามีสินคาของโจทกซ่ึง

อยูในความรับผิดชอบของจําเลยท่ี 1 ขาดบัญชีคิดตามราคาทุนเปนเงินจํานวนหน่ึง ไมมีขอความวา

จําเลยท่ี 1 ยอมรับวาเปนหน้ีตามสิทธิเรียกรองของโจทกและยินยอม จะใชคาสินคาท่ีขาดบัญชีแก

โจทก ถือไมไดวาจําเลยท่ี 1 รับสภาพหน้ีตอโจทกอายุความจึงไมสะดุดหยุดลง 

           โจทกฟองวา โจทกจางจําเลยท่ี 1 เปนผูจัดการรานคาของโจทกมีกําหนดตั้งแตวันท่ี 1 

ตุลาคม 2525 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2526 จําเลยท่ี 1 ตกลงวาถากอใหเกิดความเสียหายใดๆ ข้ึนดวย

ความจงใจหรือประมาทเลินเลอจะยอมรับผิดชดใชคาเสียหายแกโจทกสิ้นเชิง มีจําเลยท่ี 2 และท่ี 3 ทํา

สัญญาค้ําประกันการทํางานของจําเลยท่ี 1 ตอโจทก จําเลยท่ี 1 ทํางานดวยความประมาทเลินเลอไม

ควบคุมดูแลตรวจสอบหรือทําบัญชีสินคาใหถูกตอง ทําใหสินคาของโจทกหายไปเปนเงินท้ังสิ้น 

1,150,945.97 บาท โจทกทวงถามแลวแตจําเลยท้ังสามเพิกเฉยไมชําระใหโจทก จําเลยท้ังสามผิดนัด

จึงตองชําระดอกเบ้ียอัตรารอยละเจ็ดคร่ึงตอปแกโจทก นับแตวันท่ี 30 กันยายน 2526 ถึงวันฟองเปน

เวลา 14 เดือนเศษ แตโจทกขอคิดเพียง 14 เดือน เปนเงิน 100,707.77 บาท ขอใหบังคับจําเลยท้ัง

สามรวมกันชําระเงินจํานวน 1,251,653.74 บาท พรอมดวยดอกเบ้ียอัตรารอยละเจ็ดคร่ึงตอปนับแตวัน

ฟองจนกวาจะชําระเสร็จแกโจทก  
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          จําเลยที่ 1 ใหการวา จําเลยท่ี 1 ไมไดทําใหสินคาของโจทกขาดบัญชี จําเลยท่ี 1 ไมตองรับผิด 

หากตองรับผิดก็ไมควรรับผิดเกินราคาทุนของสินคาและไมตองรับผิดชําระดอกเบ้ีย โจทกฟองคดีพน

กําหนดหน่ึงปนับแตวันท่ีไดรูถึงการละเมิดและรูตัวผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทน คดีโจทกขาดอายุ

ความ ขอใหยกฟอง  

          จําเลยที่ 2 และจําเลยท่ี 3 ใหการวา สัญญาค้ําประกันเปนโมฆะเพราะคณะกรรมการของ

โจทกมิไดลงช่ือเปนคูสัญญา จําเลยท่ี 1 มิไดทําละเมิดตอโจทก โจทกไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหาย

เกินกวาราคาทุนของสินคาท่ีขาดบัญชี และคดีโจทกขาดอายุความ ขอใหยกฟอง  

          ระหวางพิจารณาของศาลช้ันตน จําเลยท่ี 2 ถึงแกกรรมไมมีผูใดเขาเปนคูความแทน ศาล

ช้ันตนมีคําสั่งใหจําหนายคดีสําหรับจําเลยท่ี 2  

          ศาลชั้นตนพิพากษายกฟอง  

          โจทกอุทธรณ  

        ระหวางพิจารณาของศาลอุทธรณ จําเลยท่ี 3 ถึงแกกรรมโจทกย่ืนคํารองขอใหหมายเรียกนาง

เจือพรรณ เพชรวิเศษ ทายาทและผูจัดการมรดกของจําเลยท่ี 3 เขาเปนคูความแทน ศาลอุทธรณมี

คําสั่งอนุญาต  

          ศาลอุทธรณพิพากษายืน  

          โจทกฎีกา  

        ศาลฎีกาวินิจฉัยวา ท่ีโจทกฎีกาวา จําเลยท่ี 1 ไดทําหนังสือรับสภาพหน้ีตอโจทกเม่ือวันท่ี 17 

ธันวาคม 2526 ตามเอกสารหมาย จ.8 และมอบอํานาจใหนางประพิศภรรยามีหนังสือขอประนอมหน้ี

ตามเอกสารหมาย จ.13 ถึงโจทกแสดงวาจําเลยท่ี 1 ยอมรับวาเปนหน้ีโจทกฟองโจทกจึงยังไมขาด

อายุความน้ัน เห็นวา เอกสารท่ีโจทกอางวาเปนหนังสือรับสภาพหน้ีดังกลาวมีขอความสําคัญแตเพียง

วาจําเลยท่ี 1 ไดยอมรับวามีสินคาของโจทกซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของจําเลยท่ี 1 ขาดบัญชีคิดตาม

ราคาทุนเปนเงิน 846,773.97 บาทเทาน้ัน หามีขอความวาจําเลยท่ี 1 ยอมรับวาเปนหน้ีตามสิทธิ

เรียกรองของโจทกและยินยอมจะใชคาสินคาท่ีขาดบัญชีน้ันตอโจทกไม ถือไมไดวาจําเลยท่ี 1 รับ

สภาพตอโจทกตามสิทธิเรียกรองดวยทําหนังสือรับสภาพให อันจะเปนเหตุใหอายุความฟองคดีของ

โจทกสะดุดหยุดลงตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 172 สวนเอกสารหมาย จ.13 มี

นางประพิศเปนผูทํา แมจะมีขอความวาจําเลยท่ี 1 มอบใหเปนตัวแทนในการตกลง ก็เปนเพียงการ

กลาวอางของนางประพิศ เม่ือไมปรากฏหลักฐานวาจําเลยท่ี 1 มอบหมายใหนางประพิศดําเนินการ

เชนน้ัน จึงรับฟงเอกสารหมาย จ.13 มายันจําเลยท่ี 1 ไมได โจทกรูถึงการละเมิดและรูตัวผูจะพึงตอง

ใชคาสินไหมทดแทนเม่ือวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2526 แตโจทกฟองคดีเม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 2527 จึง

พนกําหนดปหน่ึงนับแตวันท่ีโจทกรูถึงการละเมิดและรูตัวผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทนฟองโจทก

จึงขาดอายุความ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 448 วรรคแรก  
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            พิพากษายืน  

(สมศักดิ์ วิธุรัติ - เสียง ตรีวิมล - สุนพ กีรติยุติ) 

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1354/2508 

ขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายท่ีจะยกข้ึนอางอิงในฎีกา จะตองกลาวไวโดยชัดแจงในฎีกา และ

ตองเปนขอท่ีไดยกข้ึนวากันมาแลวในช้ันอุทธรณ มิฉะน้ันจะเปนฎีกาท่ีไมชอบดวยกฎหมาย  

สิทธิเรียกรองคาเสียหายอันเกิดแตมูลละเมิดขาดอายุความเม่ือพนปหน่ึงนับแตวันท่ีผูตอง

เสียหายรูถึงการละเมิดและรูตัวผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทน ฯลฯ ผูเสียหายมีสิทธิฟองผูทําละเมิด

ภายใน 1 ปนับแตวันรูถึงการละเมิดและรูตัวผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทน  

เม่ือจําเลยมิไดคัดคานการท่ีโจทกไมมีหนังสืออนุญาตของสามีใหโจทกฟองคดีมาแสดงใน

ระหวางการพิจารณาของศาลช้ันตน จําเลยจะอางเหตุท่ีโจทกไมมีหนังสืออนุญาตดังกลาวมาอุทธรณ

ฎีกาขอใหยกฟองโจทกมิได และจําเลยก็จะยกขอบกพรองของโจทกเชนน้ีข้ึนมาเปนเหตุขอใหยกฟอง

หาไดไม นอกจากจะรองขอใหศาลสอบสวนและมีคําสั่งใหโจทกแกไขขอบกพรองเสียใหบริบูรณ

เทาน้ัน  

ในช้ันพิจารณาของศาลฎีกา โจทกซ่ึงเปนหญิงมีสามีไดย่ืนหนังสืออนุญาตของสามีโจทกตอ

ศาล ศาลรับไวถือวาโจทกไดแกไขขอบกพรองในเร่ืองความสามารถของโจทกแลวจําเลยจะอางวาทํา

ใหจําเลยเสียเปรียบไมได  

กรรมการสหกรณลงมติใหกระทําการนอกขอบวัตถุประสงคของสหกรณ กรรมการก็ตองรับ

ผิดเปนสวนตัว 
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บทที่ 3  

หลักเกณฑการทําสัญญาและการมอบอํานาจ 

 
หลักทั่วไปในการทําสัญญา 

 ในการดําเนินกิจการของสหกรณน้ัน สหกรณจําเปนตองทําสัญญาเปนจํานวนมาก ตั้งแตการ

ใหกู การค้ําประกัน การรับฝากเงินจากสมาชิก ดังน้ัน ผูบริหารและเจาหนาท่ีของสหกรณจึงจําเปนตอง

ศึกษาถึงหลักท่ัวไปในการทําสัญญา  

1. เงื่อนไขทั่วไปในการทําสัญญา 

 ตามกฎหมาย การทําสัญญาน้ันเปนการทํา “นิติกรรม” อยางหน่ึง ท่ีเรียกวาเปนนิติกรรมสอง

ฝาย เน่ืองจากจะตองมีการตกลงกันตั้งแตสองฝายข้ึนไป ตองมีท้ังการทํานิติกรรมการเสนอ และการ

ทํานิติกรรมการสนอง จึงจะเกิดเปนสัญญาข้ึน การทําสัญญาจึงตองอาศัยหลักเกณฑของกฎหมายใน

เร่ืองของนิติกรรมดวย  

 คําวา “นิติกรรม” น้ัน ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 149 หมายถึง  “การใดๆ 

อันทําลงโดยชอบดวยกฎหมาย และดวยใจสมัคร มุงโดยตรงตอการผูกนิติสัมพันธข้ึนระหวางบุคคล 

เพื่อจะกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซ่ึงสิทธิ”  การทํานิติกรรมหรือสัญญาน้ี กฎหมายไดวาง

เงื่อนไขไวหลายประการ เชน  

1)  ผูท่ีทําสัญญาตองมีความสามารถทางกฎหมาย ไมไดเปนผูเยาว คนไรความสามารถ 

และคนเสมือนไรความสามารถ มิฉะน้ัน นิติกรรมหรือสัญญาท่ีทําข้ึนน้ันยอมเปนโมฆียะ การท่ีสัญญา

เปนโมฆียะน้ันไมไดหมายความวาสัญญาน้ันเสียไปหรือไมมีผลเพียงแตฝายผูเยาว คนไร

ความสามารถ และคนเสมือนไรความสามารถน้ันมีสิทธิบอกลางสัญญาไดฝายเดียว ในขณะท่ีคูสัญญา

อีกฝายหน่ึงไมมีสิทธิ  เน่ืองจากกฎหมายตองการคุมครองบุคคลดังกลาว 

2)  วัตถุประสงคของนิติกรรมหรือสัญญาน้ันตองไมตองหามชัดแจงโดยกฎหมาย เชน 

สัญญาจางฆาคน สัญญาพนันขันตอ หรือวัตถุประสงคเปนพนวิสัยท่ีจะเกิดข้ึน เชน ทําสัญญาซ้ือขาย

พระอาทิตย หรือ มีวัตถุประสงคเปนการขัดความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เชน 

บริษัทหลายบริษัทตกลงไมแขงขันกันในการประมูลงานของรัฐหรือท่ีเรียกวา “ฮั้ว” กัน เปนตน สัญญา

ท่ีทําโดยมีวัตถุประสงคดังกลาวยอมตกเปนโมฆะ กลาวคือ ไมมีผลทางกฎหมายเลย 

3)  แบบของนิติกรรมหรือสัญญา   ในกรณีท่ีกฎหมายกําหนดแบบหรือวิธีการบังคับไว เชน 

การซ้ือขายหรือจํานองท่ีดินมีโฉนดตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ี ถาไมทํา

ตามแบบ สัญญาน้ันก็เปนโมฆะ 

4)  การแสดงเจตนาในการทํานิติกรรมสัญญาตองไมบกพรอง เชน ตองไมเปนการแสดง

เจตนาลวง หรือแสดงเจตนาท่ีสําคัญผิด เชน ตองการทําสัญญาจํานอง แตกลับไปทําสัญญาขายฝาก 

โดยสําคัญผิด สัญญาขายฝากน้ันเปนโมฆะ หรือโดนหลอกใหทําสัญญาโดยกลฉอฉล หรือถูกใชปน

ขมขูใหทําสัญญา สัญญาน้ีเปนโมฆียะ ซ่ึงผูท่ีถูกกลฉอฉลหรือขมขูยอมบอกลางโมฆียะกรรมได  แต

หากหลอกลวงถึงขนาดใหผูทําสัญญาน้ันสําคัญผิดในสิ่งซ่ึงเปนสาระสําคัญของสัญญา สัญญาน้ันก็เปน
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โมฆะ เชน ใหลงช่ือกูเงินในสัญญากู โดยหลอกวาเปนเพียงสัญญาค้ําประกัน ทําใหผูท่ีถูกหลอกสําคัญ

ผิดในสัญญาท่ีทํา เปนตน 

 นอกจากเงื่อนไขและขอหามท่ีกฎหมายกําหนดไวแลว บุคคลยอมมีเสรีภาพในการทําสัญญา

ได แมวาจะแตกตางจากหลักเกณฑท่ีกฎหมายกําหนดไวก็ได หากหลักเกณฑน้ันไมใชเร่ืองท่ีเกี่ยวกับ

ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  นอกจากน้ัน เร่ืองใดท่ีไมมีกฎหมายกําหนดหาม

ไวยอมทําได เชน โดยหลักการทําสัญญายอมทําดวยวาจาได ไมจําตองทําเปนหนังสือ จะทําโดยมี

พยานหรือไมก็ได เวนแตเปนกรณีท่ีกฎหมายบังคับไว  ดังน้ัน ผูบริหารควรจะพิจารณาวาหากตองทํา

สัญญาแลว จะทําสัญญาอยางไร หรือจะตองใสขอกําหนดใดบางในสัญญา ท่ีเปนประโยชนแกสหกรณ

และไมขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เพื่อใหเปนประโยชนแกสหกรณมาก

ท่ีสุด 

2.  แบบของสัญญา 

ตามปกติ การแสดงเจตนาเสนอและสนองท่ีตองตรงกันยอมเกิดสัญญาได แตสัญญาบาง

ประเภทน้ัน กฎหมายกําหนดแบบไวเปนพิเศษ ไดแก 

1) การทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ ซ่ึงถาไมทํา สัญญาจะเปน

โมฆะดังท่ีกลาวมาแลวขางตน แตในบางกรณีซ่ึงกฎหมายกําหนดใหตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียน

ตอพนักงานเจาหนาท่ีน้ัน ถาไมทําไมไดมีผลใหสัญญาเปนโมฆะ แตอาจมีผลเพียงใหฟองรองบังคับคดี

กันไมได เชน การเชาท่ีดิน อาคาร หรืออสังหาริมทรัพยอื่นท่ีมีอายุสัญญาเชาเกิน 3 ปข้ึนไป ถาไมทํา

เปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ี ก็มีผลเพียงทําใหสัญญาเชาน้ันสามารถฟองรอง

บังคับกันไดแค 3 ปเทาน้ัน แตสัญญาเชาก็ไมไดเปนโมฆะ 

2) การที่ตองมีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชื่อฝายผูตองรับผิด ถาไมมีก็ไมสามารถ

ฟองรองกันได  เชน สัญญากูยืมเงิน หรือสัญญาค้ําประกัน หรือสัญญาซ้ือขายสังหาริมทรัพยท่ีตกลง

น้ันเปนราคาตั้งแตสองหม่ืนบาทข้ึนไป
15

 

 การทําสัญญาตางๆ เหลาน้ี สหกรณตองใชความระมัดระวัง มิฉะน้ันอาจจะบังคับกันตาม

สัญญาไมไดทําใหสหกรณตองเสียหาย 

3. การบอกเลิกสัญญา 

 เม่ือมีการทําสัญญากันแลว อาจมีกรณีท่ีสหกรณหรือคูสัญญาอีกฝายหน่ึงไมประสงคจะผูกพัน

ตามสัญญาตอไป ก็อาจมีการบอกเลิกสัญญาน้ันได หากเขาหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีกฎหมายกําหนด

ไว  การบอกเลิกสัญญาน้ันอาจทําไดใน 2 กรณี คือ เปนการบอกเลิกสัญญา 

 1) โดยขอสัญญา เชน ถาสัญญากําหนดไววาใหเลิกสัญญาไดทันทีเม่ือมีกรณีใดกรณีหน่ึง

เกิดข้ึน เชน เม่ือผูขายท่ีดินผิดสัญญาไมโอนท่ีดินให เปนตน 

 2) โดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย เชน ในกรณีท่ีมีการทําสัญญา หากคูสัญญาอีกฝายหน่ึงไม

ปฏิบัติตามสัญญา และไมมีขอกําหนดในสัญญาใหเลิกสัญญาไดทันที โดยท่ัวไปหากสหกรณตองการ

                                         
15 ป.พ.พ. มาตรา 456 
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เลิกสัญญา สหกรณก็ตองบอกกลาวลวงหนาใหอีกฝายหน่ึงปฏิบัติตามสัญญาภายในเวลาท่ีกําหนด 

หากอีกฝายหน่ึงยังไมปฏิบัติตามสัญญาสหกรณก็มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได
16

 

 เม่ือบอกเลิกสัญญาแลว คูกรณีก็ตองกลับคืนสูฐานะเดิม เชน เม่ือบอกเลิกสัญญาซ้ือขายแลว 

ผูซ้ือก็ตองคืนทรัพยสินท่ีซ้ือมาแกผูขายแตผูขายอาจเรียกคาท่ียอมใหใชทรัพยสินน้ันจากผู ซ้ือ  

ในขณะท่ีผูขายก็ตองคืนเงินคาซ้ือใหแกผูซ้ือ แตผูซ้ือก็อาจเรียกดอกเบ้ียในเงินดังกลาวไดนับแตวันท่ี

ผูขายรับเงินไป และฝายท่ีผิดสัญญาซ้ือขายอาจตองรับผิดในเร่ืองของคาเสียหายดวย และอาจถูกริบ

มัดจําหรือเรียกเบ้ียปรับอีกหากมีการกําหนดกันไว 

                                         
16 ป.พ.พ. มาตรา 387 
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บทที่ 4 

กูยืมและหลักประกันการกูยืม 

 
 ในการดําเนินการของสหกรณเพื่อใหสมาชิกมีฐานะท่ีม่ันคงและความเปนอยูท่ีดี ข้ึนน้ัน 

สหกรณออมทรัพยก็มีกิจกรรมท่ีสําคัญประการหน่ึง คือ การใหสินเช่ือแกสมาชิก ไมวาจะเปนการกู

สามัญ กูพิเศษ หรือกูฉุกเฉิน โดยในการใหกูสามัญหรือกูพิเศษน้ัน สมาชิกผูกูก็จําเปนตองจัดหา

หลักประกันมาใหแกสหกรณ ซ่ึงไดแก ค้ําประกันซ่ึงมีผูค้ําประกันหรือเครดิตของผูค้ําประกันเปน

หลักประกัน หรือ จํานองซ่ึงมีทรัพยสินท่ีจํานองเปนหลักประกัน ดังน้ัน จึงมีความจําเปนตองศึกษาถึง

หลักกฎหมายในเร่ืองกูยืมและหลักประกันการกูยืม เพื่อใหสามารถปฏิบัติไดถูกตองตามกฎหมาย และ

ใหเกิดประโยชนแกสหกรณมากท่ีสุด  

 
1.  กูยืม17 

 ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย การกูยืมเงินเปนสัญญาอยางหน่ึงซ่ึงเรียกเปนภาษา

กฎหมายวา “ยืมใชสิ้นเปลือง” ซ่ึงผูใหกูยืมสงมอบเงินใหแกผูยืม และผูยืมมีหนาท่ีตองสงเงินคืนแกผูให

กูยืม โดยกฎหมายกําหนดวาสัญญากูยืมน้ีจะมีผลสมบูรณตอเม่ือไดมีการสงมอบเงินใหแกผูกูแลว
18

 

การสงมอบน้ีไมจําเปนตองสงมอบใหแกผูกูโดยตรง อาจสงใหแกตัวแทนของผูกูก็ได และเม่ือสงมอบ

เงินใหตัวแทนท่ีผูกูมอบหมายแลว หากตัวแทนของผูกูไมนําเงินไปมอบใหผูกู  ผูกูจะเถียงวายังไมได

รับเงินไมได  

 คําพิพากษาฎีกาท่ี 2323/2521   ผูกูทําหนังสือมอบอํานาจใหบุคคลอื่นรับเงินท่ีกูจากผูใหกู ถือ

วาผูรับมอบอํานาจเปนตัวแทนของผูกู  ผูกูยอมรับผิดแหงผลการกระทําของผูแทนซ่ึงกระทําไปภายใน

ขอบอํานาจ การท่ีตัวแทนของผูกูไดรับเงินจากผูกูแลว แตมิไดนําไปใหผูกูหาทําใหสัญญากูไมสมบูรณ

ไม ผูใหกูยอมมีสิทธิฟองเรียกเงินกูจากผูกูได 

 ตามกฎหมายการกูยืมน้ันไมจําเปนท่ีผูกูยืมจะตองรับเปนเงินเสมอไป ผูกูอาจยอมรับเอา

สิ่งของหรือทรัพยสินอยางอื่นแทนเงินตราก็ได  ในกรณีน้ีกฎหมายใหคิดเปนหน้ีเงินคางชําระ โดย

จํานวนเทากับราคาทองตลาดแหงสิ่งของหรือทรัพยสินท่ีผูกูรับไปในเวลาและ ณ สถานท่ีท่ีรับมอบของ

น้ัน
19

  

 

 

 

                                         
17 จันทิมา ธนาสวางกุล, กฎหมายวาดวยการกูยืม การรับสภาพหน้ี และดอกเบี้ย, เอกสารประกอบการบรรยาย  

หลักสูตรกฎหมายการบริหารการเงินสหกรณออมทรัพย ณ ชสอ. ระหวางวันที่ 23–25 กันยายน 2541  หนา 12–20 
18ป.พ.พ. มาตรา 650 
19 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 656 วรรคหน่ึง 
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หลักฐานแหงการกูยืมเงิน 

ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย การกูยืมเงินกวาสองพันบาทข้ึนไปน้ันตองมีหลักฐาน

แหงการกูยืมเปนหนังสืออยางใดอยางหน่ึงลงลายมือช่ือผูยืม มิฉะน้ัน ผูใหกูจะไมสามารถฟองรอง

บังคับผูกูใหชําระหน้ีได  หลักฐานเปนหนังสือน้ีไมสําคัญวาจะทําข้ึนในรูปแบบใดถาไดมีข้ึนเปนลาย

ลักษณอักษรก็เพียงพอท่ีจะถือวาหลักฐานเปนหนังสือแลว ดังน้ี หลักฐานเปนหนังสือแหงการกูยืมเงิน

อาจจะปรากฏจากขอความในพินัยกรรม
20

 บันทึกการใหถอยคําตอนายอําเภอ
21

 หลักฐานเปนรูป

จดหมายรับรองและขอบคุณโจทกสําหรับเงินท่ีโจทกใหจําเลยกูยืม
22

 บันทึกประจําวันของพนักงาน

สอบสวน
23

 บันทึกคําใหการพยานท่ีเบิกความตอศาลคดีอื่น
24

 ใบรับเงิน
25

 หรืออื่นๆ ก็ได โดยหลักฐาน

เปนหนังสือน้ันตองอานแลวใหพอไดความวามีการกูยืมเงินก็เพียงพอแลว หลักฐานน้ันอาจเปนเอกสาร

ฉบับเดียวกันหรืออาจรวบรวมจากเอกสารหลายฉบับท่ีเกี่ยวโยงเร่ืองเดียวกันก็ได ตัวอยางเชน โจทก

อางหลักฐานการกูยืมท่ีมีขอความเช่ือมโยงกัน 2 ฉบับ ฉบับแรกมีขอความวา “ยกเลิกบัญชีเกา คิดตาม

ตนเงินใหม 10,000 บาท” เม่ือฟงประกอบกับเอกสารอีกฉบับซ่ึงจําเลยทําข้ึนมีใจความวา “ไมตอง

ปากมาก พูดใหนอยเงินจะศูนยเปลาลืมไปแลวใชไหมท่ีบอกวาไมเอาแลว ลองนึกใหดีๆ จําไดก็หนอย

ฝากฉันมาแลว 200 บาท ฉันจดมาแลวดวยนะ เธออยาลืมจดดวย” ยอมรับฟงไดวาจําเลยมีหน้ีจะตอง

ใชคืนแกโจทก ซ่ึงหน้ีดังกลาวมีจํานวน 10,000 บาท เอกสารท้ังสองฉบับเม่ือรับฟงประกอบกันเปน

หลักฐานแหงการกูยืม โจทกจึงมีสิทธิฟองบังคับจําเลยได
26

  

การท่ีกฎหมายกําหนดใหสัญญากูตองมีหลักฐานเปนหนังสือ ไมไดประสงควาจะเปนแบบแหง

สัญญาท่ีจะทําใหสัญญาสมบูรณ หรือเสียเปลาเปนโมฆะ เพราะสัญญากูยืมมีผลบังคับโดยตกลงกัน

ดวยวาจาก็ยอมได แตท่ีกําหนดใหตองมีหลักฐานเปนหนังสือก็เพื่อประสงคใหมีหลักฐานเม่ือมีการ

ฟองรองคดีข้ึนสูศาลเทาน้ัน   

 ในกรณีท่ีมีการลงจํานวนเงินท่ีกูผิดพลาดหรือขอแกไขเพิ่มเติมจํานวนเงินกู ผูกูควรท่ีจะลง

ลายมือช่ือกํากับไวเปนหลักฐานในขณะทําสัญญา เพื่อปองกันการโตเถียงในภายหลัง  แตในกรณีท่ีมี

การแกไขจํานวนเงินในสัญญากู ท่ีเปนเร่ืองเจตนาทุจริตท่ีผูใหกูแกไขจํานวนเงินในสัญญากู ซ่ึงผูกูได

ลงนามสัญญากูแลวและผูกูไมรูเห็นยินยอมดวย ศาลฎีกาวินิจฉัยวาสัญญากูน้ันยังเปนหลักฐานแหง

การกูยืมเงิน และบังคับกันไดเฉพาะจํานวนเงินท่ีกูจริง 

 คําพิพากษาฎีกาท่ี 1860/2523   การแกไขจํานวนเงินใหผิดไปจากจํานวนเงินท่ีกูไวเดิม ไมทํา

ใหสัญญากูท่ีทําไวเดิมเสียไป  จําเลยยังคงตองรับผิดตามสัญญากูท่ีทําไวเดิมกอนมีการแกไข 

                                         
20 คําพิพากษาฎีกาที ่1318/2479 
21 คําพิพากษาฎีกาที ่368/2506 
22 คําพิพากษาฎีกาที ่248/2509 
23 คําพิพากษาฎีกาที ่644/2509 
24 คําพิพากษาฎีกาที ่128/2535 
25 คําพิพากษาฎีกาที ่7029/2539 
26 คําพิพากษาฎีกาที่ 320/2534  นอกจากน้ี คําพิพากษาฎีกาที่ 1252/2519, 2917/2523 และที่ 2982/2535 เปน

ตัวอยางทํานองเดียวกัน 
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 แตถาหากเปนกรณีท่ียังไมมีการกรอกขอความหรือจํานวนเงินลงไวแตผูกูไดลงลายมือช่ือไว

แลว ตอมาผูใหกูไดกรอกขอความจํานวนเงินไมตรงตามท่ีกูจริง ลักษณะน้ีถือวาเปนเร่ืองเอกสารปลอม 

 

หลักฐานการชําระเงินกู 

 การพิสูจนการชําระเงินตนท่ีกูยืมน้ัน ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 653 วรรค

สอง บังคับใหตองมีหลักฐานดังตอไปน้ี 

 1. มีหลักฐานเปนหนังสืออยางใดอยางหน่ึงลงลายมือช่ือผูใหกูมาแสดง ซ่ึงหมายความเพียงวา

เปนเอกสารท่ีอาจแปลความไดวามีการชําระเงินก็เพียงพอแลว ไมจําตองระบุตรงๆ วาเปนการชําระ

หน้ีเงินกู เชน การชําระหน้ีเงินยืม ผูยืมใหผูใหกูรับเงินเดือนแทนผูยืมแลวหักเงินเดือนชําระหน้ี สมุด

เซ็นรับเงินเดือนของทางราชการท่ีผูใหยืมลงช่ือรับเงินแทนผูยืม ถือเปนหลักฐานการใชเงินตาม

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 653 วรรคสองแลว
27

  

 2. เอกสารอันเปนหลักฐานแหงการกู ยืมไดเวนคืนแลวการท่ีกฎหมายกําหนดเชนน้ีก็

เน่ืองจากวาโดยหลัก เอกสารหลักฐานการกูยืมเปนเอกสารสําคัญยอมตองอยูในมือของผูใหกูเพื่อ

ประโยชนในการฟองรองคดี แตเม่ือเอกสารสําคัญอยูในมือของผูกูโดยผูใหกูมอบให ยอมสันนิษฐานวา

ไดมีการชําระหน้ีแลว เอกสารดังกลาวจึงไมมีประโยชนในทางคดีอีกตอไป จึงมีการมอบคืนแกผูกู 

 3. ไดแทงเพิกถอนลงในเอกสารหลักฐานแหงการกูยืม ซ่ึงหมายถึงการท่ีผูใหกูไดบันทึกลงใน

เอกสารกูยืมวาไดมีการชําระหน้ีท้ังหมดหรือบางสวนแลว การแทงเพิกถอนน้ัน ผูแทงเพิกถอนอาจเปน

ผูใหกูหรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากผูใหกูก็ได 

 

การดําเนินคดีและอายุความ 

 โดยปกติสหกรณยอมมีสิทธิฟองสมาชิกผูกูใหชําระหน้ีได เม่ือผูกูผิดสัญญาไมชําระหน้ีเงินกู 

และอาจฟองคูสมรสของผูกูดวยในกรณีท่ีเปนหน้ีรวม เชน ในกรณีท่ีคูสมรสใหความยินยอมหรือให

สัตยาบันในการกูเงินน้ัน   

ในสวนท่ีเกี่ยวกับอายุความ กฎหมายมิไดกําหนดเร่ืองอายุความเพื่อการฟองรองคดีตาม

สัญญากูไวเปนพิเศษ จึงตองใชหลักอายุความท่ัวไป คืออายุความ 10 ป นับแตวันท่ีอาจบังคับสิทธิ

เรียกรองได ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 193/30 สวนการฟองดอกเบ้ียคางชําระ 

อายุความ 5 ป เร่ิมนับแตวันครบกําหนดชําระดอกเบ้ียในงวดน้ันๆ ตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย มาตรา 193/33 (1) สําหรับการกูยืมเงินท่ีตองผอนทุนคืนเปนงวดๆ น้ัน ประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย มาตรา 193/33(3)  กําหนดอายุความไว 5 ป นับแตวันครบกําหนดท่ีจะตองชําระของ

แตละงวด 

 ในเร่ืองอายุความน้ี ตองระมัดระวังในกรณีท่ีผูกูถึงแกความตาย เพราะเม่ือผูกูถึงแกความตาย

แลว กฎหมายไดยนอายุความในการเรียกรองลงเหลือแคเพียง 1 ปนับแตสหกรณไดรูหรือควรไดรูถึง

                                         
27 คําพิพากษาฎีกาที ่3339/2532 
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ความตายของผูกู
28

 ในกรณีน้ี สหกรณอาจตองเรียกใหทายาทของผูกูมาทําหนังสือรับสภาพหน้ีไวกอน 

เพื่อปองกันมิใหคดีขาดอายุความ  เม่ือรับสภาพหน้ีแลว ยอมมีผลใหอายุความสะดุดหยุดลง และเร่ิม

นับอายุความใหมตามมูลหน้ีเดิม  

 

2.  ค้ําประกัน 

 ในการดําเนินกิจการของสหกรณออมทรัพยน้ัน สหกรณอาจจะตองเขามาเกี่ยวของกับสัญญา

ค้ําประกันไดในหลายๆ กรณี เชน การใหสมาชิกหรือสหกรณอื่นกูเงินโดยมีผูค้ําประกัน หรือการ

รับบุคคลเขาทํางานเปนเจาหนาท่ีของสหกรณโดยมีเพื่อน ญาติหรือคนรูจัก มาเปนผูค้ําประกันการ

ทํางานของพนักงานสหกรณน้ัน  เปนตน  ซ่ึงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542  เองก็ไดบัญญัติ

เกี่ยวกับการค้ําประกันไววา "การกูยืมเงินหรือการค้ําประกันของสหกรณ จะตองจํากัดอยูภายในวงเงิน

ท่ีนายทะเบียนสหกรณเห็นชอบ"
29

  ดังน้ัน ผูท่ีเขามาดําเนินกิจการของสหกรณไมวาจะเปนเจาหนาท่ี

หรือคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ จึงจําเปนตองมีความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับหลักเกณฑและ

วิธีการในการทําสัญญาค้ําประกัน และในการบังคับตามสัญญาค้ําประกันในกรณีท่ีมีการผิดสัญญา

 กฎหมายหลักในเร่ืองสัญญาค้ําประกัน ไดแก บทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

หรือท่ีเรียกกันโดยยอวา "ป.พ.พ." มาตรา 680-701  ซ่ึงวางหลักเกณฑเกี่ยวกับสัญญาค้ําประกัน  สิทธิ

และหนาท่ีของผูค้ําประกันและลูกหน้ี และความระงับสิ้นไปของสัญญาค้ําประกันไว  นอกจากน้ัน ใน

ปจจุบันไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาท่ีไมเปนธรรม พ.ศ. 2540 ซ่ึงใหอํานาจ

ศาลท่ีจะสั่งใหขอสัญญาหรือขอตกลงท่ีไมเปนธรรมน้ันมีผลบังคับใชเทาท่ีเปนธรรมและพอสมควรแก

กรณี เพื่อปองกันมิใหคูสัญญาฝายหน่ึงถือโอกาสเอาเปรียบคูสัญญาอีกฝายหน่ึงโดยไมเปนธรรม        

ความหมายและลักษณะของสัญญาค้ําประกัน 

          ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ป.พ.พ.) มาตรา 680 บัญญัติเกี่ยวกับความหมายของค้ํา

ประกันไววา 

           "อันวาค้ําประกันน้ัน คือสัญญาซ่ึงบุคคลภายนอกคนหน่ึงเรียกวาผูค้ําประกันผูกพันตนตอ

เจาหน้ีคนหน่ึงเพื่อชําระหน้ีในเม่ือลูกหน้ีไมชําระหน้ีน้ัน" 

          จากคํานิยามดังกลาว จะเห็นไดวา ในเร่ืองสัญญาค้ําประกันน้ันตองมีบุคคลเขามาเกี่ยวของ

อยางนอย 3 ฝาย ไดแก เจาหน้ี ลูกหน้ี และผูค้ําประกัน  ดังน้ี 

            

 

 

  

                   

  

                                         
28 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1754 
29พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 47 



 

 

43 

 

   หน้ี 

           เจาหน้ี                                           ลูกหน้ี 

         (สหกรณ)                               (เชน สมาชิกผูกู หรือเจาหนาที่สหกรณ) 

        

                    สัญญาค้ําประกัน 

    

       ผูค้ําประกัน 

 

        ตัวอยางเชน ในกรณีท่ีสหกรณใหสมาชิกกูเงิน สหกรณก็เปนเจาหน้ี สมาชิกผูกูก็เปนลูกหน้ี 

และสมาชิกท่ีมาค้ําประกันการกูยืมเงินดังกลาวก็เปนผูค้ําประกัน หรือในกรณีการค้ําประกันการทํางาน

ของเจาหนาท่ีสหกรณ  สหกรณก็อยูในฐานะเจาหน้ี  ผูสมัครเขาทํางานก็อยูในฐานะผูท่ีจะเปนลูกหน้ีใน

อนาคต  และผูเขาค้ําประกันการทํางานก็อยูในฐานะผูค้ําประกัน  

      จากตัวอยางน้ี จะเห็นไดวา 

       1. การค้ําประกันเปนการประกันดวยบุคคล ดังน้ัน  การออกเช็คเปนประกันหน้ีเงินกู  (ไม

วาลูกหน้ีจะเปนผูออกเช็คเอง หรือเปนเช็คท่ีบุคคลอื่นออกมาประกันหน้ีเงินกูก็ตาม) ไมเปนการ "ค้ํา

ประกัน" ตามกฎหมาย ผูออกเช็คก็ไมเปนผูค้ําประกัน ความรับผิดของผูออกเช็คน้ัน ยอมเปนไปตาม

กฎหมายในเร่ืองเช็ค ไมใชกฎหมายในเร่ืองค้ําประกัน  หรือในกรณีท่ีมีการ6กู 6เงินกันแลวผูกูนําโฉนด

ท่ีดินมามอบใหโดยบอกวาเอามาค้ําประกันการกูเงินดังกลาว  หากผูกูไมนําเงินมาชําระ ก็ใหผูใหกูยึด

โฉนดไวได  กรณีดังกลาวก็ไมใชการค้ําประกันตามกฎหมาย ไมวาจะเปนโฉนดของผูกูเองหรือเปน

โฉนดของเพื่อนของผูกูก็ตาม  เน่ืองจากไมใชเปนการประกันดวยบุคคล 

       2. ตองมีหน้ีระหวางเจาหน้ีและลูกหน้ีอยูจริง ซ่ึงอาจจะเปนหน้ีตามสัญญากูเงิน  และหน้ี

น้ันอาจบังคับกันไดตามกฎหมาย เชน ไมใชหน้ีการพนัน หน้ีตามสัญญาซ้ือขายยาเสพติด เปนตน 

ผลก็คือ ถาไมมีหน้ีดังกลาวอยูจริงหรือหน้ีน้ันระงับไปแลวก็จะมาเรียกรองเอากับผูค้ําประกันไมได  ซ่ึง

ในเร่ืองน้ี กฎหมายเขียนไวชัดวาผูค้ําประกันไมตองรับผิดชําระหน้ีตอไป หากปรากฏวาตอมาหน้ีน้ัน

ระงับไปไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม
30

 

       3. การค้ําประกันอาจค้ําประกันหน้ีในอนาคตก็ได  เชน ในกรณีการค้ําประกันการเขา

ทํางานของเจาหนาท่ีสหกรณ ในขณะทําสัญญาค้ําประกัน สหกรณยังไมไดเปนเจาหน้ีของเจาหนาท่ี

สหกรณ เพราะเจาหนาท่ีดังกลาวยังไมไดกอใหเกิดความเสียหายใด ๆ แกสหกรณ อันจะทําให

เจาหนาท่ีดังกลาวตองตกเปนลูกหน้ีท่ีจะตองชําระคาเสียหายใหแกสหกรณ แตกฎหมายก็ยอมใหมีการ

ค้ําประกันกันได 

      4. ผูค้ําประกันเปน "ลูกหน้ีชั้นสอง" ท่ีจะตองรับผิดชําระหน้ีใหแกสหกรณก็ตอเม่ือ "ลูกหน้ี

ชั้นตน" (ซ่ึงอาจจะไดแกสมาชิกผูกูเงิน หรือ เจาหนาท่ีสหกรณในสัญญาค้ําประกันการทํางานท่ีไดทํา

                                         
30ป.พ.พ. มาตรา 698  

 อันผูค้ําประกันยอมหลุดพนจากความรับผิดในขณะเมื่อหน้ีของลูกหน้ีระงับส้ินไปไมวาเพราะเหตุใด ๆ 
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ความเสียหายแกสหกรณในขณะท่ีทํางานเปนลูกจางของสหกรณ) ไมชําระหน้ี (เงินกูในกรณีของ

สมาชิกผูกู หรือคาเสียหายในกรณีของเจาหนาท่ีของสหกรณ) ใหแกสหกรณ แตถาสหกรณยังไมได

เรียกใหลูกหน้ีช้ันตนชําระหน้ี หรือถาลูกหน้ีช้ันตนยังมีทางชําระหน้ีแกสหกรณไดแลว ผูค้ําประกันอาจ

ใช " สิทธิบายเบ่ียง "31 กลาวคือบอกปดใหสหกรณไปเรียกทวงจากลูกหน้ีช้ันตนกอนก็ได ถาเรียก

ทวงจากลูกหน้ีช้ันตนไมไดจริงๆ แลว  คอยมาเรียกรองจากผูค้ําประกันตอไปก็ได 

 อยางไรก็ตาม หากผูค้ําประกันยอมใหกําหนดในสัญญาค้ําประกันวาผูค้ําประกันยอมรับผิด

อยางลูกหน้ีรวมกับเจาหน้ีแลว  ผูค้ําประกันก็ไมอาจใชสิทธิบายเบ่ียงท่ีกฎหมายกําหนดไวในมาตรา 

688, 689 และ 690 ได น่ันคือ เม่ือหน้ีถึงกําหนดแลวลูกหน้ีผิดนัดไมชําระหน้ี  เจาหน้ีมาเรียกทวงจาก

ผูค้ําประกัน ผูค้ําประกันตองชําระหน้ีใหแกเจาหน้ี ผูค้ําประกันจะปฏิเสธไมชําระหน้ีใหแกเจาหน้ี โดย

ใหเจาหน้ีไปเรียกทวงใหลูกหน้ีชําระกอนไมได  หรือจะบอกใหเจาหน้ีไปบังคับใหลูกหน้ีชําระหน้ีกอน 

หากลูกหน้ีไมชําระหน้ีแลว เจาหน้ีคอยมาเรียกเอาจากผูค้ําประกันก็ไมได เปนตน
32

 

 

แบบของสัญญาค้ําประกัน  

 กฎหมายไมไดกําหนดแบบในการทําสัญญาไว กลาวคือ ค้ําประกันน้ันอาจทํากันดวยวาจาก็ได 

ทําเปนหนังสือก็ได อยางไรก็ตาม เม่ือลูกหน้ีไมชําระเงินคืนและสหกรณจําตองฟองรองเอากับผูค้ํา

ประกันแลว กฎหมายก็บังคับวาตองมี "หลักฐาน (การค้ําประกัน) เปนหนังสือ (ลายลักษณอักษร) 

อยางใดอยางหน่ึงลงลายมือช่ือผูค้ําประกัน" หลักฐานเปนหนังสือน้ันอาจเปนหนังสือหรือสัญญาค้ํา

ประกัน หรืออาจเปนเพียงขอความท่ีเขียนลงในเอกสารใดๆ ก็ได เชนในบันทึกประจําวันของสถานี

ตํารวจ รายงานการประชุม หรือแมกระท่ังในจดหมายก็ตาม แตตองมีขอความท่ีแสดงใหเห็นถึงการค้ํา

ประกันดังกลาว และตองมีลายมือช่ือหรือลายเซ็นของผูค้ําประกันดวย 

       ดังน้ัน เพื่อใหมีหลักฐานการค้ําประกันท่ีแนชัดและเพื่อใชในการฟองรองผูค้ําประกัน ในทาง

ปฏิบัติสหกรณจึงมักจัดใหมีการทําหนังสือค้ําประกันลงลายมือช่ือของผูค้ําประกันไว แตกรรมการหรือ

ผูแทนของสหกรณไมตองลงลายมือช่ือหรือลายเซ็นในหนังสือค้ําประกันก็ได นอกจากน้ัน สหกรณยัง

ใชหนังสือหรือสัญญาค้ําประกันดังกลาวเปนขอตกลงเพื่อกําหนดใหสิทธิบางอยางที่กฎหมาย

                                         
31ป.พ.พ. มาตรา 688-690 ไดบัญญัติในเร่ือง "สิทธิบายเบี่ยง" ของผูค้ําประกันไววา 

       มาตรา 688 เมื่อเจาหน้ีทวงใหผูค้ําประกันชําระหน้ี ผูค้ําประกันจะขอใหเรียกลูกหน้ีชําระกอนก็ได เวนแต

ลูกหน้ีจะถูกศาลพิพากษาใหเปนคนลมละลายเสียแลว หรือไมปรากฏวาลูกหน้ีไปอยูแหงใดในพระราชอาณาเขต 

       มาตรา 689  ถึงแมจะไดเรียกใหลูกหน้ีชําระหน้ีดังกลาวมาในมาตรากอนน้ันแลวก็ตาม  ถาผูค้ําประกันพิสูจน

ไดวาลูกหน้ีน้ันมีทางที่จะชําระหน้ีได และการที่จะบังคับใหลูกหน้ีชําระหน้ีน้ันจะไมเปนการยากไซร  ทานวาเจาหน้ี

จะตองบังคับการชําระหน้ีรายน้ันเอาจากทรัพยสินของลูกหน้ีกอน  

       มาตรา 690  ถาเจาหน้ีมีทรัพยสินของลูกหน้ียึดถือไวเปนประกันไซร  เมื่อผูค้ําประกันรองขอ   ทานวาเจาหน้ี

จะตองใหชําระหน้ีเอาจากทรัพยสินซ่ึงเปนประกันน้ันกอน  
32ป.พ.พ. มาตรา 691  

 ถาผูค้ําประกันตองรับผิดรวมกับลูกหน้ี  ทานวาผูค้ําประกันยอมไมมีสิทธิดังกลาวไวในมาตรา 688, 689 

และ 690 
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ไมไดกําหนดไวแกสหกรณหรือลดภาระหรือหนาที่บางอยางที่กฎหมายกําหนดไวใหสหกรณ

ตองทําในการเรียกใหผูค้ําประกันชําระหน้ี เชน สหกรณและผูค้ําประกันอาจตกลงกันระบุในสัญญา

วา ผูค้ําประกันยินยอมสละ "สิทธิบายเบ่ียง" ตาม ป.พ.พ. มาตรา 688-690 โดยใหสหกรณมีสิทธิ

เรียกใหผูค้ําประกันชําระหน้ีเม่ือลูกหน้ีผิดนัดโดยสหกรณไมตองมีหนาท่ีไปตามบังคับเอาจากทรัพยสิน

ของลูกหน้ีกอน เปนตน 

 มีขอนาสังเกตวาในกรณีท่ีผูค้ําประกันมีคูสมรส แตคูสมรสของผูค้ําประกันไมไดลงลายมือช่ือ

หรือเซ็นช่ือใหความยินยอมไวในหนังสือค้ําประกัน หนังสือค้ําประกันดังกลาวก็ยังใชได และมีผล

ผูกพันผูค้ําประกัน
33

  แตไมผูกพันคูสมรสของผูค้ําประกันเปนสวนตัว  กลาวคือ เม่ือผูค้ําประกันผิด

สัญญา  สหกรณยอมมีสิทธิเรียกรองเอาจากสินสวนตัวของผูค้ําประกันและสินสมรสในสวนท่ีเปนของผู

ค้ําประกันเทาน้ัน  ไมอาจใชสิทธิเรียกรองเอาจากคูสมรสของผูค้ําประกันได แตหากคูสมรสไดใหความ

ยินยอมหรือใหสัตยาบันในสัญญาค้ําประกันดังกลาว หน้ีค้ําประกันน้ันยอมเปนหน้ีรวมระหวางสามี

ภริยาตาม ป.พ.พ. มาตรา 1490
34

 สหกรณก็มีสิทธิเรียกรองเอาจากทรัพยสินของคูสมรสของผูค้ํา

ประกันได
35

 

 คําพิพากษาฎีกาท่ี 445/2540  จําเลยท่ี 2 ทําสัญญาค้ําประกันหน้ีของบริษัท บ. แกโจทก โดย

ผูรองซ่ึงเปนภริยาจําเลยท่ี 2 ไดใหความยินยอมในภายหลังและใหถือเสมือนหน่ึงวาเปนการกระทํา

ของผูรองเอง ถือไดวาผูรองไดใหสัตยาบันแลว จึงเปนหน้ีรวมระหวางผูรองและจําเลยท่ี 2 ตาม

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1490 (4)  

ขอควรพิจารณาในการทําสัญญาค้ําประกัน 

          ในการทําสัญญาค้ําประกันของสหกรณ สหกรณในฐานะเจาหน้ีควรพิจารณาในประเด็นตางๆ 

ดังตอไปน้ี  

1. สัญญาค้ําประกันตองมีขอความชัดเจน ไมคลุมเครือ  เพราะถาสัญญาค้ําประกันไมชัด

แจงหรือคลุมเครือ ก็ตองตีความเปนคุณหรือเปนประโยชนแกผูค้ําประกัน และเปนโทษแกสหกรณ

เจาหน้ี 

                                         
33คําพิพากษาฎีกาที่ 4046/2535   การที่ น. ภริยาโจทกทําสัญญาค้ําประกันการกูเบิกเงินเกินบัญชีของ ส.  โดย

ยอมรับผิดอยางลูกหน้ีรวม มิใชเปนการจัดการสินสมรสตาม ป.พ.พ. มาตรา 1476, 1477 ซ่ึงจะตองไดรับความ

ยินยอมจากโจทก  โจทกไมมีอํานาจฟองขอเพิกถอน (ขอเท็จจริงในคําพิพากษาฎีกาน้ีเปนเร่ืองที่นาง น. ไปทําสัญญา

ค้ําประกันการกูเงินของ ส. โดยไมไดรับความยินยอมของสามีนาง น. (โจทก) จึงมาฟองขอใหเพิกถอนสัญญาค้ํา

ประกันดังกลาว ศาลฎีกาก็วินิจฉัยวา เพิกถอนไมได ) 
34ป.พ.พ. มาตรา 1490  

 หน้ีที่สามีภริยาเปนลูกหน้ีรวมกันน้ัน ใหรวมถึงหน้ีที่สามีหรือภริยากอใหเกิดขึ้นในระหวางสมรส ดังตอไปน้ี 

 ................................ 

 (4) หน้ีที่สามีหรือภริยากอขึ้นเพื่อประโยชนตนฝายเดียว แตอีกฝายหน่ึงไดใหสัตยาบัน 
35ป.พ.พ. มาตรา 1489   

 ถาสามีภริยาเปนลูกหน้ีรวมกัน  ใหชําระหน้ีน้ันจากสินสมรสและสินสวนตัวของทั้งสองฝาย 
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2. ขอบเขตความรับผิดของผูค้ําประกัน ใหผูค้ําประกันรับทราบพันธะและขอผูกพันของ

ลูกหน้ี และยอมค้ําประกันการชําระหน้ีโดยไมระบุขอจํากัดความรับผิดไว
36

 เพื่อใหสหกรณไดรับ

ชําระหน้ีครบถวน ท้ังตนเงินและดอกเบ้ียดวย 
37

 

        3. ลายมือชื่อของผูค้ําประกัน เน่ืองจากตามกฎหมายสหกรณจะฟองรองบังคับคดีแกผูค้ํา

ประกันไดก็ตอเม่ือมีหลักฐานเปนหนังสือและหลักฐานน้ันตองมีลายมือชื่อที่แทจริงของผูค้ําประกัน 

ดังน้ัน ในทางปฏิบัติจึงควรใหผูค้ําประกันมาลงลายมือช่ือในหนังสือค้ําประกันท่ีสํานักงานของสหกรณ 

ตอหนาเจาหนาท่ีของสหกรณ 

        4. จํานวนผูค้ําประกัน  สหกรณตองพิจารณาวาในวงเงินท่ีใหกูไปน้ัน  ควรจะตองมีผูค้ํา

ประกันคนเดียวหรือหลายคน หรือควรมีผูรับเรือนดวย  ในกรณีมีผูค้ําประกันหลายคนเขามาค้ําประกัน

เงินกูรายเดียวกัน  ผูค้ําประกันเหลาน้ันตองรับผิดอยางลูกหน้ีรวมกัน  แมจะเขามาทําสัญญาคนละ

วัน หรือไมพรอมกันก็ตาม 

       "รับผิดอยางลูกหน้ีรวมกัน" หมายความวา สหกรณมีสิทธิท่ีจะฟองใหผูค้ําประกันคนหน่ึง

ชําระหน้ีท้ังหมดก็ได  หรือจะฟองใหผูค้ําประกันแตละคนรับผิดคนละเทาๆ กันก็ไดหรือจะฟองใหผูค้ํา

ประกันคนหน่ึงรับผิดในหน้ีจํานวนหน่ึง  แลวไปฟองผูค้ําประกันคนอื่นในหน้ีสวนท่ีเหลืออยูก็ได  และ

จะฟองผูค้ําประกันท้ังหมดพรอมกันหรือแยกกัน หรือกอนหลังกันก็ได จนกวาสหกรณจะไดเงินกลับคืน

มาครบจํานวนหน้ีตามสัญญา 

        ในกรณีท่ีผูค้ําประกันหลายคนตองรับผิดในฐานะลูกหน้ีรวมกันเพื่อชดใชเงินตามสัญญากูแทน

สมาชิกผูกู แลวผูค้ําประกันดังกลาวจะมาขอตกลงกับสหกรณแบงความรับผิดระหวางผูค้ําประกันใน

หน้ีเงินกูคนละคร่ึงน้ัน สหกรณควรพิจารณาตกลงดวยเม่ือมีเหตุอันควร เน่ืองจากจะทําใหหลักประกัน

ของสหกรณตามสัญญาค้ําประกันลดลง เชน ผูค้ําประกัน ก. และ ข. ตองรับผิดอยางลูกหน้ีรวมกัน

ชดใชเงิน 2,000 บาท ใหแกสหกรณ ถาสหกรณบังคับคดีจาก ก. ไดเพียง 500 บาท สหกรณก็ยังมี

สิทธิฟองรองบังคับจาก ข. ได 1,500 บาท  แตถาสหกรณยอมใหแบงความรับผิดชอบของ ก. และ ข. 

คนละคร่ึง  กลาวคือ คนละ 1,000 บาทแลว ถาสหกรณบังคับคดีจาก ก. ได 500 บาท สหกรณจะฟอง

บังคับจาก ข. ไดเพียง 1,000 บาท เทาน้ัน ไมใช 1,500 บาท สหกรณยอมเสียหาย และคณะกรรมการ

ดําเนินการของสหกรณอาจตองรวมกันรับผิดตอสหกรณในความเสียหายท่ีเกิดข้ึน คือจํานวนเงินท่ี

เรียกคืนจากลูกหน้ีและผูค้ําประกันไมได 
38

  

   

 

 

                                         
36อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ การคํ้าประกันการทํางานของลูกจาง ก็มักมีการกําหนดวงเงินที่ผูค้ําประกันจะตอง

รับผิดชอบไว 
37ป.พ.พ. มาตรา 683 
38กรณีน้ีอาจถือวาคณะกรรมการดําเนินการกระทําโดยประมาท  ทําใหตองรับผิด ซ่ึงถือวาเปนกรณีพิเศษ เพราะตาม

ธรรมดา ถาคณะกรรมการไดดําเนินการใหกูเงินไปตามระเบียบขอบังคับของสหกรณแลว  แมตอมาผูกูและผูค้ํา

ประกันไมชําระหน้ีคืน คณะกรรมการก็ไมตองรับผิด 
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        5. สัญญาค้ําประกันตองไมขัดกับบทบัญญัติของกฎหมาย ดังน้ี 

 มาตรา 681/1 ขอตกลงใดที่กําหนดใหผูค้ําประกันตองรับผิดอยางเดียวกับลูกหน้ีรวม

หรือในฐานะเปนลูกหน้ีรวม ขอตกลงน้ันเปนโมฆะ 

 มาตรา 685/1 บรรดาขอตกลงเก่ียวกับการค้ําประกันที่แตกตางไปจากมาตรา 681 

วรรคหน่ึง วรรคสอง และวรรคสาม มาตรา 694 มาตรา 698 และมาตรา 699 เปนดมฆะ 

 มาตรา 700 ถาค้ําประกันหน้ีอันจะตองชําระ ณ เวลามีกําหนดแนนอนและเจาหน้ียอม

ผอนเวลาใหแกลูกหน้ี ผูค้ําประกันยอมหลุดพนจากความรับผิด เวนแตผูค้ําประกันจะไดตกลง

ดวยในการผอนเวลาน้ัน  

 ขอตกลงที่ผูค้ําประกันทําไวลวงหนากอนเจาหน้ีผอนเวลาอันมีผลเปนการยินยอมให

เจาหน้ีผอนเวลาขอตกลงน้ันใชบังคับมิได 

 6. ลูกหน้ีตายหรือลมละลาย   การท่ีลูกหน้ีตายหรือลมละลายน้ัน ไมทําใหหน้ีตามสัญญากู

ระงับหรือหมดสิ้นไป  สหกรณยังคงมีสิทธิเรียกรองจากลูกหน้ีหรือสมาชิกผูกูได  ในกรณีน้ี สัญญาค้ํา

ประกันอาจกําหนดใหสิทธิแกสหกรณท่ีจะเรียกใหผูค้ําประกันชําระหน้ีไดกอนหน้ีถึงกําหนดในกรณีท่ี

ลูกหน้ีตายหรือลมละลาย เปนตน หรือใหสิทธิท่ีจะเรียกรองเอากับผูค้ําประกันได  แมจะเรียกจาก

ลูกหน้ีหรือทายาทลูกหน้ีไมได  และในกรณีท่ีสหกรณรูวาลูกหน้ีผูกูตาย สหกรณตองฟองลูกหน้ีและผู

ค้ําประกัน ภายใน 1 ป นับแตวันท่ีสหกรณรู อันเปนระยะเวลาท่ีคอนขางสั้น ซ่ึงหากไมไดฟองลูกหน้ี

ภายในกําหนดเวลาดังกลาว คดีก็อาจจะขาดอายุความ  และถาทายาทของลูกหน้ียกขอตอสูดังกลาวใน

ช้ันศาล ศาลก็อาจจะยกฟองสหกรณเน่ืองจากหน้ีขาดอายุความแลวก็ได  เพราะฉะน้ันในทางปฏิบัติ

หากทายาทของลูกหน้ีผูตายประสงคจะผอนชําระหน้ีแทนผูตาย สหกรณก็มักจะเรียกใหทายาทของ

ลูกหน้ีมาทําหนังสือรับสภาพหน้ีไวเพื่อไมใหขาดอายุความ โดยในหนังสือน้ันจะมีขอความวา ผูตาย

เปนหน้ีสหกรณจริง  และทายาทของลูกหน้ียินยอมท่ีจะชําระหน้ีน้ันแทนผูตาย การทําหนังสือรับสภาพ

หน้ีดังกลาว ก็มีผลใหอายุความสะดุดหยุดลง แลวเร่ิมนับอายุความกันใหม  ในสวนของผูค้ําประกันน้ัน 

ก็ไมจําตองทําหนังสือรับสภาพหน้ีอีก เน่ืองจากการรับสภาพหน้ีน้ันมีผลเปนโทษตอผูค้ําประกันดวย
39

  

ผูค้ําประกันไมอาจยกอายุความข้ึนตอสูสหกรณได 

 สําหรับในกรณีท่ีลูกหน้ีผูกูลมละลายน้ัน เม่ือศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดแลว กฎหมายก็

หามลูกหน้ีกระทําการใดๆ เกี่ยวกับทรัพยสินหรือกิจการของตน และใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยมี

อํานาจจัดการและจําหนายทรัพยสินของลูกหน้ี มีอํานาจกระทําการเกี่ยวกับกิจการของลูกหน้ี ท้ัง

กําหนดใหเจาหน้ีท่ีไมมีประกัน อันไดแก เจาหน้ีท่ีไมไดรับจํานองหรือจํานําทรัพยสินของลูกหน้ี หรือ

เจาหน้ีท่ีไมมีสิทธิยึดหนวงหรือบุริมสิทธิเหนือทรัพยสินของลูกหน้ี
40

 ตองย่ืนคําขอรับชําระหน้ีตอเจา

พนักงานพิทักษทรัพยภายในกําหนดเวลาสองเดือนนับแตวันโฆษณาคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด
41

  นา

                                         
39ป.พ.พ. มาตรา 692   

 อายุความสะดุดหยุดลงเปนโทษแกลูกหน้ีน้ัน  ยอมเปนโทษแกผูค้ําประกันดวย 
40 พ.ร.บ. ลมละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 6 
41พ.ร.บ. ลมละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 22, 24, 91 และ 94 
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สังเกตวา ตามกฎหมายลมละลายน้ี สหกรณท่ีใหกูยืมเงินไปโดยมีการค้ําประกันน้ันไมถือวาเปน 

“เจาหน้ีมีประกัน” ตามคํานิยามในกฎหมายดังกลาว ดังน้ัน หากประสงคจะบังคับชําระหน้ีจาก

ทรัพยสินของลูกหน้ีท่ีลมละลายสหกรณตองย่ืนคําขอรับชําระหน้ีตอเจาพนักงานพิทักษทรัพย

เชนเดียวกับเจาหน้ีอื่นของลูกหน้ีท่ีลมละลาย  เวนแตสหกรณเห็นวาอาจบังคับชําระหน้ีไดครบจํานวน

ท่ีลูกหน้ีคางชําระจากผูค้ําประกันของลูกหน้ีอยูแลว สวนผูค้ําประกันของลูกหน้ีก็อาจย่ืนคําขอรับชําระ

หน้ีท่ีตนจะตองชําระแทนลูกหน้ีในภายหนาตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยได เวนแตสหกรณซ่ึงเปน

เจาหน้ีไดใชสิทธิย่ืนคําขอรับชําระหน้ีไวเต็มจํานวนหน้ีท่ีลูกหน้ีคางชําระแก สหกรณแลว
42

 

          นอกจากกรณีตางๆ น้ีแลว ในสัญญาค้ําประกันอาจมีขอกําหนดเร่ืองอื่นๆ อีก เชน ความ

ยินยอมของคูสมรสของผูค้ําประกัน หลักทรัพยของผูค้ําประกัน เปนตน 

 

กรณีที่ผูค้ําประกันหลุดพนจากความรับผิดตามสัญญา   

 ในระหวางการค้ําประกัน กรรมการสหกรณตองละเวนไมกระทําการบางประการท่ีจะทําใหผูค้ํา

ประกันหลุดพนจากความรับผิดตามสัญญาค้ําประกัน เชน 

            1. ยกเลิกสัญญาค้ําประกัน โดยไมมีเหตุสมควร 

            2. ผอนเวลาใหผูกู โดยผูค้ําประกันไมยินยอม เวนแตผูค้ําประกันไดยินยอมไวลวงหนาใน

สัญญาค้ําประกันซ่ึงโดยปกติสัญญาค้ําประกันของสหกรณมักจะกําหนดใหผูค้ําประกันใหความยินยอม

อยูแลว 

            3. กระทําการใดๆ  อันมีผลใหหน้ีตามสัญญากูระงับ เชน เปลี่ยนตัวผูกู ปลดหน้ีใหผูกู เปนตน  

            4. ปลดหน้ีใหผูค้ําประกันคนหน่ึง ในกรณีมีผูค้ําประกันหลายคน เพราะจะทําใหผูค้ําประกัน 

คนอื่นไดรับผลประโยชนจากการปลดหน้ีดวย  เวนแตจะไดตกลงกันเปนอยางอื่น 

            5. ไมรับชําระหน้ีจากผูค้ําประกันท่ีมาชําระเงินแทนผูกูเม่ือถึงกําหนดชําระเงินตาม ป.พ.พ.  

มาตรา 701 ซ่ึงในทางปฏิบัติ ไมเคยพบกรณีดังกลาว 

            6. กระทําการใดใหผูค้ําประกันไมอาจเขารับชวงสิทธิของสหกรณไดตาม ป.พ.พ. มาตรา 

697
43

 กรณีดังกลาวเปนไปตามหลักกฎหมายท่ีวาเม่ือผูค้ําประกันไดชําระหน้ีแทนลูกหน้ีใหแก สหกรณ

แลว ผูค้ําประกันยอมรับชวงสิทธิหรือใชสิทธิตางๆ ท่ีสหกรณมีตอลูกหน้ีได เชน บังคับจํานอง หรือ

จํานําแกทรัพยสินของลูกหน้ี  ดังน้ัน หากสหกรณปลดหน้ีจํานอง หรือคืนทรัพยสินของลูกหน้ีท่ีนํามา

จํานําไวกับสหกรณ ทําใหสัญญาจํานําระงับ เปนเหตุใหผูค้ําประกันไมอาจใชสิทธิบังคับจํานองหรือ

จํานําดังกลาวได  สหกรณก็ไมอาจเรียกรองใหผูค้ําประกันตองรับผิดตามสัญญาเทาท่ีผูค้ําประกันจะ

เสียหายเพราะการกระทําของสหกรณน้ัน
44

 

                                         
42พ.ร.บ. ลมละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 101 
43ป.พ.พ. มาตรา 693 
44ป.พ.พ. มาตรา 697 
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  7. ปลอยปละละเลยใหหน้ีขาดอายุความ  เชน สหกรณไมติดตามเรียกรองหน้ีจากลูกหน้ีทําให

หน้ีของสมาชิกผูกูขาดอายุความ เรียกรองใหผูกูชําระหน้ีไมไดแลว ผูค้ําประกันยอมยกขอตอสูเกี่ยวกับ

สัญญากูของลูกหน้ีข้ึนตอสูสหกรณเพื่อไมตองชําระหน้ีดวยก็ได   

ความรับผิดของผูค้ําประกันเกิดเม่ือลูกหน้ีผิดนัด  

 มาตรา 686 เม่ือลูกหน้ีผิดนัด ใหเจาหน้ีมีหนังสือบอกกลาวไปยังผูค้ําประกันภายในหก

สิบวันนับแตวันที่ลูกหน้ีผิดนัด และไมวากรณีจะเปนประการใดเจาหน้ีจะเรียกใหผูค้ําประกัน

ชําระหน้ีกอนที่หนังสือบอกกลาวจะไปถึงผูค้ําประกันมิได แตไมตัดสิทธิผูค้ําประกันที่จะชําระ

หน้ีเม่ือหน้ีถึงกําหนดชําระ 

 ในกรณีที่เจาหน้ีมิไดมีหนังสือบอกกลาวภายในกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง ใหผูค้ํา

ประกันหลุดพนจากความรับผิดในดอกเบ้ียและคาสินไหมทดแทน ตลอดจนคาภาระติดพันอัน

เปนอุปกรณแหงหน้ีรายน้ัน บรรดาที่เกิดขึ้นภายหลังจากพนกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง 

 เม่ือเจาหน้ีมีสิทธิเรียกใหผูค้ําประกันชําระหน้ีหรือผูค้ําประกันมีสิทธิชําระหน้ีไดตาม

วรรคหน่ึง ผูค้ําประกันอาจชําระหน้ีทั้งหมดหรือใชสิทธิชําระหน้ีตามเงื่อนไขและวิธีการในการ

ชําระหน้ีที่ลูกหน้ีมีอยูกับเจาหน้ีกอนการผิดนัดชําระหน้ี ทั้งน้ี เฉพาะในสวนที่ตนตองรับผิดก็

ได และใหนําความในมาตรา 701 วรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 ในระหวางที่ผูค้ําประกันชําระหน้ีตามเงื่อนไขและวิธีการในการชําระหน้ีของลูกหน้ีตาม

วรรคสาม เจาหน้ีจะเรียกดอกเบ้ียเพิ่มขึ้นเพราะเหตุที่ลูกหน้ีผิดนัดในระหวางน้ันมิได 

 การชําระหน้ีของผูค้ําประกันตามมาตราน้ี ไมกระทบกระเทือนสิทธิของผูค้ําประกัน

ตาม มาตรา 693 

การบังคับคดีกับผูค้ําประกัน 

 โดยท่ัวไป ผูค้ําประกันมักยินยอมในสัญญาใหสหกรณหักหน้ีจากเงินเดือนของผูค้ําประกันได  

ในกรณีน้ี สหกรณยอมมีสิทธิหักเงินเดือนของผูค้ําประกันไดแมวาจะเปนขาราชการก็ตาม ท้ังน้ีโดย

เทียบเคียงตามนัยคําพิพากษาฎีกาท่ี 2840/2523 ระหวางองคการผลิตอาหารสําเร็จรูป และพนักงาน  

ซ่ึงศาลวินิจฉัยวาการหักเงินเดือนดังกลาวสามารถทําไดเน่ืองจากพนักงานยินยอม และการหัก

เงินเดือนดังกลาวไมใชการบังคับคดีซ่ึงตองหามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 

286 ในเร่ืองน้ี กรมบัญชีกลางไดเคยมีหนังสือตอบขอหารือแกศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษวา “การหัก

เงินเดือน ณ ท่ีจาย หากเปนการกูเงินจากสหกรณออมทรัพยของสวนราชการน้ัน  และผูกูไดใหความ

ยินยอมเปนหนังสือใหหักเงินเดือน ก็ชอบท่ีจะดําเนินการหักเงินได” 
45

 และแนะนําใหสหกรณออม

ทรัพยกําหนดเปนเงื่อนไขใหสมาชิกท่ีกูยืมทําบันทึกแจงสวนราชการตนสังกัดพรอมสําเนาแจงสหกรณ

ออมทรัพยทราบเกี่ยวกับการหักเงินเดือน และใหสมาชิกแสดงเจตนาอยางแจงชัดวาจะยินยอมใหหัก

เงินเดือนตลอดไปจนกวาจะชดใชเงินกูจนครบจํานวน และจะเพิกถอนความยินยอมเม่ือไดรับความ

ยินยอมจากสหกรณแลวเทาน้ัน
46

 

                                         
45หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค. 0514/760  ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2532 
46หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค. 0526.5/654  ลงวันที่ 10 เมษายน 2543 
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         ในกรณีท่ีสหกรณมีความจําเปนจะตองฟองรองดําเนินคดีแกผูกูและผูค้ําประกัน   สหกรณก็มี

สิทธิฟองผูกูและผูค้ําประกันพรอมกัน เม่ือสหกรณชนะคดีสหกรณยอมบังคับคดีไดจากผูกูและผูค้ํา

ประกันไดเน่ืองจากคําพิพากษาศาลยอมมีผลผูกพันผูกูและผูค้ําประกันซ่ึงเปนลูกหน้ีตามคําพิพากษา 

3.  จํานอง 

 ในการกูพิเศษกับสหกรณน้ัน สหกรณมักใหสมาชิกผูกูจัดใหมีการจํานองทรัพยสินเปนประกัน 

เน่ืองจากเปนการกูเงินจํานวนมาก  ซ่ึงตามกฎหมายจํานองน้ันเปน “สัญญาซ่ึงบุคคลคนหน่ึงเรียกวาผู

จํานอง เอาทรัพยสินตราไวแกบุคคลคนหน่ึง เรียกวาผูรับจํานอง เปนประกันการชําระหน้ี โดยไมสง

มอบทรัพยสินน้ันใหแกผูรับจํานอง” เม่ือสหกรณรับจํานองแลว หากตอมาผูกูผิดนัดไมชําระหน้ีสหกรณ

ยอมบังคับชําระหน้ีจากทรัพยสินท่ีจํานองไดกอนเจาหน้ีอื่น แมวาจะไดมีการโอนกรรมสิทธิ์ทรัพยสินท่ี

จํานองเปลี่ยนมือไปใหแกบุคคลอื่นกี่ทอดแลวก็ตาม
47

  หรือแมตอมาลูกหน้ีจะลมละลาย สหกรณผูรับ

จํานองก็ยังมีสิทธิในฐานะเปน “เจาหน้ีมีประกัน” ท่ีจะไดรับชําระหน้ีจากทรัพยสินน้ันกอนเจาหน้ีอื่น 

ประโยชนของจํานอง 

 การท่ีสหกรณตองใหสมาชิกผูกูจัดใหมีการจํานองทรัพยสินเปนประกันในการกูเงินจํานวนมาก

ก็เน่ืองจากจํานองน้ันเปนหลักประกันท่ีดีและมีประโยชน ดวยเหตุผลหลายประการ เชน 

1. จํานองเปนทรัพยสิทธิท่ีติดตัวทรัพยท่ีจํานองไป ทรัพยท่ีจํานองไดน้ันโดยท่ัวไปไดแก

อสังหาริมทรัพย เชน ท่ีดิน อาคาร ซ่ึงเปนทรัพยท่ีติดตามงายเพราะเคลื่อนท่ีไดยาก  นอกจากน้ันตาม

กฎหมาย จํานองเปน “ทรัพยสิทธิ” อยางหน่ึงซ่ึงยอมติดตัวทรัพยไป แมวาจะมีการโอนกรรมสิทธิ์

ทรัพยท่ีจํานองไปใหแกผูอื่นก็ตาม 

2. เจาหน้ีจํานองมีสิทธิไดรับชําระหน้ีกอนเจาหน้ีสามัญ  เม่ือมีการจํานองแลวสหกรณท่ีรับ

จํานองมีสิทธิเรียกใหชําระหน้ีจากทรัพยท่ีจํานองไดกอนเจาหน้ีอื่น ท้ังในคดีท่ัวไปและในคดีลมละลาย 

ยกเวนเจาหน้ีท่ีมีบุริมสิทธิบางอยาง   

3. หน้ีขาดอายุความก็ยังบังคับได แมหน้ีเงินกูท่ีเอาทรัพยสินไปจํานองจะขาดอายุความไปก็

ตาม  สหกรณก็ยังบังคับเอาจากทรัพยสินท่ีจํานองได 

4. ผูจํานองไมอาจเกี่ยงใหไปเรียกรองจากผูกูกอน กรณีน้ีจะแตกตางจากสัญญาค้ําประกัน ซ่ึง

หากไมไดกําหนดไวในสัญญา ผูค้ําประกันยอมมีสิทธิบายเบ่ียงใหสหกรณไปเรียกรองใหผูกูชําระหน้ี

กอน เม่ือเรียกจากผูกูไมไดแลว จึงคอยมาเรียกจากผูค้ําประกัน แตผูจํานองไมไดมีสิทธิเชนน้ัน 

5. ทรัพยจํานองท่ีประกันภัยถูกไฟไหม ผูรับจํานองยังเรียกเอาเงินประกันภัยได ในกรณีท่ี

ทรัพยท่ีจํานองน้ันเปนทรัพยท่ีไดนําไปประกันภัยไว ตอมาทรัพยเสียหายหรือบุบสลายและผูจํานองมี

สิทธิไดรับเงินประกันภัยจากบริษัทประกันภัย  ถาบริษัทประกันภัยรูหรือควรจะรูวาเปนทรัพยสินท่ีมี

การจํานองไว กฎหมายหามไมใหบริษัทประกันภัยใชเงินแกผูจํานอง จนกวาจะไดบอกกลาวไปยังผูรับ

จํานอง และผูรับจํานองไมคัดคานภายในหน่ึงเดือนนับแตไดรับคําบอกกลาวน้ัน
48

 

 

                                         
47 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 702 
48 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 231 
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ทรัพยที่จะจํานองได48

49 

ทรัพยท่ีจะจํานองไดน้ัน โดยหลักตองเปนอสังหาริมทรัพย ซ่ึงไดแก ท่ีดิน กับทรัพยอันติดอยู

กับท่ีดินน้ัน หรือประกอบเปนอันเดียวกับท่ีดินน้ัน และรวมถึงสิทธิท้ังหลายอันเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ใน

ท่ีดินดวย เปนตนวา สิทธิอาศัย สิทธิเก็บกิน ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย หรือภาระจํายอม รวม

ตลอดถึงอาคารชุด สิ่งเหลาน้ีสามารถนําไปจํานองประกันหน้ีได 

สวนสังหาริมทรัพยชนิดพิเศษบางอยางก็ สามารถจํานองได คือ 

 1. เรือกําปน หรือเรือมีระวางตั้งแตหกตันข้ึนไป หรือเรือกลไฟหรือเรือมีระวางตั้งแตหาตัน 

ข้ึนไป 

 2. แพ 

          3. สัตวพาหนะ 

          4. สังหาริมทรัพยอื่น ๆ ซ่ึงกฎหมายหากบัญญัติไวใหจดทะเบียนเฉพาะการ
50

 

ทรัพยสินท่ีนํามาจํานองน้ันอาจเปนของลูกหน้ีหรือผูอื่นท่ียินยอมก็ได หากผูจํานองหรือผูเปน

เจาของทรัพยสินท่ีนํามาจํานองเปนผูท่ีสมรสโดยจดทะเบียนสมรสถูกตองตามกฎหมาย การท่ีจะจด

ทะเบียนจํานองทรัพยสินท่ีเปนสินสมรสน้ัน จะตองไดรับความยินยอมจากคูสมรสกอน ดังน้ัน เม่ือจะ

จดทะเบียนจํานองจะตองมีหนังสือยินยอมของคูสมรสติดไปพรอมกับคําขอจดทะเบียนจํานองดวย 

การจดทะเบียนจํานอง 

 ตามกฎหมาย การจํานองน้ันตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ีท่ี

สํานักงานท่ีดิน มิฉะน้ันการจํานองน้ันจะเปนโมฆะ การกูเงินโดยนําโฉนดมามอบใหเปนหลักประกัน

น้ันไมใชการจํานองตามกฎหมาย เจาหน้ีท่ียึดโฉนดไวไมใชผูรับจํานองและไมสามารถใชสิทธิตางๆ ได

ในฐานะท่ีเปนผูรับจํานอง   

การจดทะเบียนจํานองน้ัน ท้ังผูรับจํานอง และผูเปนเจาของท่ีดินท่ีจํานอง จะมอบอํานาจให

ผูอื่นไปจดทะเบียนแทนก็ได โดยทําหนังสือมอบอํานาจตามแบบของสํานักงานท่ีดินกําหนด  สําหรับ

การจดทะเบียนจํานองน้ัน สหกรณไดรับยกเวนคาธรรมเนียมการจดทะเบียน
51

  

การบังคับจํานอง 

 ในกรณีท่ีลูกหน้ีไมใชหน้ีตามกําหนด เจาหน้ีจะบังคับจํานองจากทรัพยสินท่ีนํามาจดทะเบียน

จํานองไดโดยสามารถเลือกใชวิธีบังคับได 2 วิธี คือ 

 1. บังคับจํานองธรรมดา 

 2. บังคับจํานองโดยเรียกเอาทรัพยจํานองหลุด 

 

 

  

                                         
49 รชฏ เจริญฉ่ํา, หลักและวิธีการปฏิบัติเก่ียวกับการทําสัญญาจํานํา จํานอง, ประมวลบทความเก่ียวกับสหกรณออม

ทรัพย, ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 2539 หนา 230-236 
50 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 703 
51 พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 
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 มาตรา 728 เม่ือจะบังคับจํานองน้ัน ผูรับจํานองตองมีหนังสือบอกกลาวไปยังลูกหน้ี

กอนวาใหชําระหน้ีภายในเวลาอันสมควรซ่ึงตองไมนอยกวาหกสิบวันนับแตวันที่ลูกหน้ีไดรับ

คําบอกกลาวน้ัน ถาและลูกหน้ีละเลยเสียไมปฏิบัติตามคําบอกกลาว ผูรับจํานองจะฟองคดีตอ

ศาลเพื่อใหพิพากษาสั่งใหยึดทรัพยสินซ่ึงจํานองและใหขายทอดตลาดก็ได 

 ในกรณีตามวรรคหน่ึง ถาเปนกรณีผูจํานองซ่ึงจํานองทรัพยสินของตนไวเพื่อประกัน

หน้ีอันบุคคลอ่ืนตองชําระ ผูรับจํานองตองสงหนังสือบอกกลาวดังกลาวใหผูจํานองทราบ

ภายในสิบหาวันนับแตวันที่สงหนังสือใหลูกหน้ีทราบ ถาผูรับจํานองมิไดดําเนินการภายใน

กําหนดเวลาสิบหาวันน้ัน ใหผูจํานองเชนวาน้ันหลุดพนจากความรับผิดในดอกเบ้ียและคา

สินไหมทดแทนซ่ึงลูกหน้ีคางชําระ ตลอดจนคาภาระติดพันอันเปนอุปกรณแหงหน้ีรายน้ัน

บรรดาที่เกิดขึ้นนับแตวันที่พนกําหนดเวลาสิบหาวันดังกลาว 

 1) การบังคับจํานองธรรมดา  

ในการบังคับจํานองธรรมดาน้ัน หากสมาชิกผูกูท่ีเปนลูกหน้ีไมยอมชําระหน้ี และสหกรณ

เจาหน้ีจะบังคับจํานอง ตองมีจดหมายบอกกลาวไปยังลูกหน้ีกอนวาใหชําระหน้ีภายในกําหนดตาม

เวลาท่ีเห็นสมควร ซ่ึงกําหนดไวในคําบอกกลาวน้ัน เม่ือลูกหน้ีละเลยไมปฏิบัติตามคําบอกกลาว 

สหกรณจะฟองคดีตอศาลเพื่อใหพิพากษาสั่งใหยึดทรัพยสินซ่ึงจํานองและใหขายทอดตลอดก็ได 

การมีหนังสือบอกกลาวกอนฟองคดี มีความสําคัญเปนอันมาก สหกรณจะฟองคดีบังคับจํานอง

โดยไมยอมบอกกลาวกําหนดใหลูกหน้ีชําระหน้ีกอนน้ัน ถือวาเปนการไมชอบ และศาลจะพิพากษายก

ฟอง เน่ืองจากผิดข้ันตอนของกฎหมาย  เหตุผลท่ีกฎหมายบังคับใหเจาหน้ีหรือผูรับจํานองตองบอก

กลาวแกลูกหน้ีกอนท่ีจะมีการฟองบังคับจํานอง ก็เน่ืองจากการบังคับจํานอง จะทําใหทรัพยสินของตน

สูญเสียไป หรือบุคคลภายนอกเม่ือทราบวาลูกหน้ีไมยอมชําระหน้ี และตนอาจตองสูญเสียทรัพยสินไป

ในการท่ีจะตองถูกบังคับจํานอง ก็ยอมมีสิทธิท่ีจะนําเงินไปชําระหน้ีใหแกเจาหน้ีใหหลุดพนการท่ีจะถูก

บังคับจํานองเอาจากทรัพยสินของตนก็ได การบอกกลาวกําหนดเวลาใหชําระหน้ีกอนจึงมีประโยชนแก

ลูกหน้ี และผูอื่นท่ีเปนเจาของท่ีดินซ่ึงยอมใหเอาทรัพยของตนมาจํานองไวเปนอยางย่ิง 

ข้ันตอมา เจาหน้ีจะตองฟองศาลเพื่อขอใหศาลยึดทรัพยสินท่ีจํานองและใหขายทอดตลาด

ทรัพยสินน้ัน เจาหน้ีจะยึดเอาทรัพยสินน้ันมาเปนของตนเลยไมไดเปนอันขาด เม่ือเจาหน้ีชนะคดีแลว 

เจาหน้ีจะเอาทรัพยท่ีจํานองน้ันมาเปนของตนเองก็ไมได ตองใหเจาหนาท่ีศาลทําการยึดทรัพยน้ันตาม

วิธีการการบังคับคดี เพื่อนําทรัพยน้ันออกขายทอดตลาดและนําเงินมาชําระหน้ี 

 2) บังคับจํานองโดยเรียกเอาทรัพยจํานองหลุด 

 มาตรา 729 ในการบังคับจํานองตามมาตรา 728 ถาไมมีการจํานองรายอื่นหรือบุริมสิทธิอื่นอัน

ไดจดทะเบียนไวเหนือทรัพยสินอันเดียวกันน้ี ผูรับจํานองจะฟองคดีตอศาลเพื่อเรียกเอาทรัพยจํานอง

หลุดภายในบังคับแหงเงื่อนไขดังจะกลาวตอไปน้ีแทนการขายทอดตลาดก็ได 

(1) ลูกหน้ีไดขาดสงดอกเบ้ียมาแลวเปนเวลาถึงหาป และ 

(2) ผูรับจํานองแสดงใหเปนท่ีพอใจแกศาลวาราคาทรัพยสินน้ันนอยกวาจํานวนเงินอัน 

คางชําระ 
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 มาตรา 729/1 เวลาใดๆ หลังจากที่หน้ีถึงกําหนดชําระ ถาไมมีการจํานองรายอ่ืนหรือ

บุริมสิทธิอื่นอันไดจดทะเบียนไวเหนือทรัพยสินอันเดียวกันน้ี ผูจํานองมีสิทธิแจงเปนหนังสือ

ไปยังผูรับจํานองเพื่อใหผูรับจํานองดําเนินการใหมีการขายทอดตลาดทรัพยสินที่จํานองโดย

ไมตองฟองเปนคดีตอศาล โดยผูรับจํานองตองดําเนินการขายทอดตลาดทรัพยสินที่จํานอง

ภายในเวลาหน่ึงปนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงน้ัน ทั้งน้ี ใหถือวาหนังสือแจงของผูจํานองเปน

หนังสือยินยอมใหขายทอดตลาด 

 ในกรณีที่ ผู รับจํานองไมไดดําเนินการขายทอดตลาดทรัพยสินที่ จํานองภายใน

ระยะเวลาที่กําหนดไวในวรรคหน่ึง ใหผูจํานองพนจากความรับผิดในดอกเบ้ียและคาสินไหม

ทดแทนซ่ึงลูกหน้ีคางชําระ ตลอดจนคาภาระติดพันอันเปนอุปกรณแหงหน้ีรายน้ันบรรดาที่

เกิดขึ้นภายหลังวันที่พนกําหนดเวลาดังกลาว 

 เม่ือผูรับจํานองขายทอดตลาดทรัพยสินที่จํานองไดเงินสุทธิจํานวนเทาใด ผูรับจํานอง

ตองจัดสรรชําระหน้ีและอุปกรณใหเสร็จสิ้นไป ถายังมีเงินเหลือก็ตองสงคืนใหแกผูจํานอง หรือ

แกบุคคลผูควรจะไดเงินน้ัน 

วิธีการบังคับจํานองในกรณีน้ี ก็ตองดําเนินการแบบวิธีแรก คือ ตองมีจดหมายบอกกลาวไปยัง

ลูกหน้ีกอนวาใหชําระหน้ีภายในเวลาอันสมควร ซ่ึงกําหนดใหในคําบอกกลาวน้ัน 

เม่ือบอกกลาวไปแลว ลูกหน้ีไมยอมชําระหน้ีหรือละเลยเสียไมปฏิบัติตามคําบอกกลาว เจาหน้ี

หรือผูจํานองยอมใชสิทธิฟองศาล ขอใหบังคับใหทรัพยจํานองน้ันหลุดเปนของเจาหน้ี 

วิธีการน้ีไมใชฟองใหศาลยึดทรัพย และนําออกขายทอดตลาดเหมือนวิธีการแรก แตขอใหศาล

บังคับใหทรัพยสินจํานองน้ันหลุดเปนของเจาหน้ี 

การท่ีจะใชวิธีการฟองขอใหทรัพยจํานองหลุดเปนของเจาหน้ีได จะตองอยูในเงื่อนไข

ดังตอไปน้ี 

    (1) ลูกหน้ีไดขาดสงดอกเบ้ียมาแลวเปนเวลาถึงหาป 

 (2) ผูรับจํานองไดแสดงใหเปนท่ีพอใจแกศาลวาราคาทรัพยสินน้ันนอยกวาจํานวนเงินอันคาง

ชําระ  

(3) ไมมีการจํานองรายอื่น หรือบุริมสิทธิอื่นไดจดทะเบียนไวเหนือทรัพยสินอันเดียวกันน้ีเอง 

ถาไมอยูในเงื่อนไขน้ี จะบังคับเอาทรัพยจํานองหลุดไมได ตองใชวิธีการบังคับจํานองตามวิธี

แรก คือ ฟองขอใหศาลยึดทรัพยและขายทอดตลาดดังไดกลาวมาแลว 

ในกรณีท่ีเอาทรัพยจํานองหลุดน้ี มีกฎหมายบัญญัติไวเปนพิเศษตอไปอีกวา ถาเอาทรัพย

จํานองหลุด และราคาทรัพยสินน้ันมีประมาณต่ํากวาจํานวนเงินท่ีคางชําระกันอยูก็ดี หรือถาเอา

ทรัพยสินซ่ึงจํานองออกขายทอดตลาดใชหน้ี ไดเงินจํานวนสุทธินอยกวาจํานวนเงินท่ีคางชําระกันอยู

น้ันก็ดี เงินยังขาดจํานองอยูเทาใด ลูกหน้ีไมตองรับผิดในเงินน้ัน 

จึงเห็นไดวา การบังคับจํานองท้ังสองกรณีน้ัน ถาไดเงินนอยกวาหน้ี เจาหน้ีจะบังคับชําระหน้ี

เอาจากทรัพยสินอื่นไมไดอีก เพราะลูกหน้ีไมตองรับผิดในจํานวนเงินท่ีขาดน้ัน เวนแตจะไดตกลงกันไว

ในสัญญาเปนอยางอื่น ดังน้ัน ในทางปฏิบัติจึงมักมีการกําหนดขอสัญญาดังกลาวไวใหสิทธิเจาหน้ีเรียก

ใหลูกหน้ีชําระหน้ีท่ีเหลือจากการบังคับจํานองได แตหากไมมีขอตกลงดังกลาว เจาหน้ีจะไมฟองบังคับ
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จํานองตามวิธีการใดวิธีการหน่ึง แตจะฟองเรียกหน้ีธรรมดา และเม่ือชนะคดีแลว ก็จะนํายึดทรัพยท่ี

จํานองขายทอดตลาด เม่ือขายทอดตลาดไดเงินแลวยังไมเพียงพอท่ีจะชําระหน้ีได เจาหน้ีก็ยังสามารถ

ยึดเอาทรัพยสินอื่นของลูกหน้ีมาขายทอดตลาดชําระหน้ีไดอีกตามวิธีการบังคับคดีโดยหลักท่ัวไป 

เพราะในกรณีท่ีบังคับชําระหน้ีโดยวิธีการธรรมดา ซ่ึงไมใชบังคับจํานองแลว กฎหมายมิไดหามเจาหน้ี

ท่ีจะบังคับชําระหน้ีจากทรัพยสินอื่นอีก คงบังคับชําระหน้ีตามหลักการบังคับคดีโดยท่ัวไป 

ผูรับโอนทรัพยสินซ่ึงจํานอง 

ทรัพยสินท่ีจํานองน้ัน เจาของทรัพยสินมีสิทธิท่ีจะโอนทรัพยสินน้ันใหผูอื่นไปไดไมวาจะเปน

การโอนโดยขาย หรือใหเปลาก็ตาม 

เม่ือไดมีการจดทะเบียนจํานองแลว แมทรัพยสินน้ันจะโอนไปยังบุคคลอื่นก็ตาม เจาหน้ีก็ยัง

สามารถใชสิทธิ์ท่ีจะไดรับชําระหน้ีจากทรัพยสินท่ีจํานองน้ัน แสดงใหเห็นวาเม่ือจดทะเบียนจํานองแลว 

การท่ีลูกหน้ีหรือผูจดทะเบียนจํานองซ่ึงเปนเจาของทรัพยจะไดโอนทรัพยสินน้ันไป ไมทําใหสิทธิ์ของ

ผูรับจํานองในการท่ีจะบังคับจํานองหมดสิ้นไป เจาหน้ียังสามารถติดตามไปบังคับจํานองเอาจาก

ทรัพยสินน้ันได บุคคลท่ีรับโอนทรัพยสินตองผูกพันท่ีจะตองชําระหน้ีตามสัญญาจํานองอันไดจด

ทะเบียนไวน้ัน 

แตเม่ือทรัพยท่ีจํานองน้ันโอนไปยังผูอื่นแลว บุคคลท่ีรับโอนน้ันสามารถท่ีจะไถจํานองเพื่อให

ทรัพยท่ีจํานองหลุดพนจากการจํานองได โดยชําระหน้ีใหแกเจาหน้ี ซ่ึงจะขอไถจํานองเม่ือใดก็ไดใน

เม่ือลูกหน้ียังไมไดชําระหน้ีน้ัน แตถาเจาหน้ีไดบอกกลาวท่ีจะบังคับจํานองตามท่ีกลาวมาแลวขางตน 

ผูรับโอนตองไถถอนจํานองเสียภายในเดือนหน่ึงนับแตวันรับคําบอกกลาว 

ผูรับโอนทรัพยสินถาเปนตัวลูกหน้ีเอง หรือผูค้ําประกันหรือเปนทายาทของลูกหน้ี หรือผูค้ํา

ประกันเชนน้ีจะไถถอนจํานองไมได โดยกฎหมายหามไว 

ถาผูรับโอนทรัพยสินจะขอไถถอนจํานอง จะตองบอกกลาวความประสงคน้ันแกลูกหน้ี และ

ตองสงคําเสนอไปยังบรรดาเจาหน้ีท่ีไดจดทะเบียนไวไมวาในทางจํานองหรือประการอื่นวาจะรับใชเงิน

ใหเปนจํานวนอันสมควรกับราคาทรัพยสินน้ัน 

เม่ือเจาหน้ีไดรับคําบอกกลาวจากผูรับโอนทรัพยสินวาจะใชเงินใหแลว หากไมยอมรับคําเสนอ

ของบุคคลผูรับโอนดังกลาว เจาหน้ีคนน้ันจะตองฟองคดีตอศาลภายในเดือนหน่ึงนับแตวันมีคําเสนอ 

เพื่อใหศาลพิพากษาสั่งขายทอดตลาดทรัพยสินซ่ึงจํานองน้ัน  ซ่ึงเจาหน้ีน้ันจะตองปฏิบัติการดังจะ

กลาวตอไปน้ีดวยคือ 

1. ออกเงินทดรองคาฤชาธรรมเนียมการขายทอดตลาด 

2. ตองเขาสูราคาเอง หรือแตงคนเขาสูราคาเปนจํานวนเงินสูงกวาท่ีผูรับโอนเสนอจะใช 

3. บอกกลาวการท่ีตนไมยอมน้ันใหผูรับโอนและเจาหน้ีคนอื่นๆ บรรดาไดจดทะเบียนกับท้ัง

เจาของทรัพยคนกอนและลูกหน้ีช้ันตนทราบดวย  

4. หากขายทอดตลาดไดเงินจํานวนสุทธิล้ําจํานวนเงินท่ีผูรับโอนเสนอวาจะใช ใหผูรับโอนเปน

ผูออกใชคาฤชาธรรมเนียมในการขายทอดตลาด ถาไดไมถึงล้ําจํานวน ใหเจาหน้ีผูรองขอใหขาย

ทอดตลาดเปนผูออกเจาหน้ีแทนลูกหน้ีน่ันเอง เปนลักษณะของการถอนจํานอง ทําใหพนจากภาระการ

จํานองได ซ่ึงผูจํานองท่ีทําการไถถอนจํานอง ก็มีสิทธิ์ท่ีจะไลเบ้ียเอาจากลูกหน้ีได 



 

 

55 

 

5. เม่ือขายทอดตลาดทรัพยสินซ่ึงจํานองตามคําสั่งศาลอันเน่ืองมาแตการบังคับจํานองหรือ

ถอนจํานอง 

6. เม่ือเอาทรัพยสินซ่ึงจํานองน้ันหลุด ในขอน้ีหมายถึงเจาหน้ีทําการบังคับจํานองในสภาพท่ี

เอาทรัพยสินซ่ึงจํานองหลุดน่ันเอง โดยไมมีการขายทอดตลาด ก็จะทําใหจํานองหมดสิ้นไป 

การท่ีสิทธิ์จํานองระงับไป จะตองนําความไปจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ีในเม่ือมีการรอง

ขอของผูมีสวนไดเสีย ไมวาจะเปนการชําระหน้ีสิ้นเชิง หรือบางสวน หรือระงับหน้ีก็ตาม ถาไมนําความ

ไปจดทะเบียน จะยกข้ึนเปนขอตอสูบุคคลภายนอกไมได คงตอสูวาการจํานองไดระงับสิ้นไปเฉพาะ

เจาหน้ี ลูกหน้ี และผูจํานองเทาน้ัน 

ความระงับสิ้นไปแหงสัญญาจํานอง 

 สัญญาจํานองน้ันยอมระงับสิ้นไปไดในกรณีดังตอไปน้ี 

 (1)  เม่ือหน้ีท่ีประกันระงับสิ้นไปดวยเหตุประการอื่นใด มิใชขาดอายุความ 

 (2)  เม่ือปลดจํานองใหแกผูจํานองดวยหนังสือเปนสําคัญ  การกลาวปลดจํานองดวยวาจาไม

ทําใหการจํานองน้ันหมดไป สัญญาจํานองยังคงมีผลใชบังคับอยู 

(3)  เม่ือผูจํานองหลุดพน เชน ในกรณีท่ีมีการปลดจํานอง หรือมีผูใดผูหน่ึงมาชําระหน้ี จํานอง

แทน เปนตน 

(4)  เม่ือถอนจํานอง โดยผูจํานองทําการไถถอนจํานองโดยเอาเงินไปชําระหน้ีใหแกเจาหน้ี 

นอกจากหลักประกันในเร่ืองของค้ําประกันและจํานองแลว ยังมีหลักประกันตามกฎหมายอีก

หลายอยางท่ียังไมไดกลาวถึง เชน จํานํา เปนตน  อยางไรก็ตาม ค้ําประกันและจํานองก็เปนเร่ืองท่ีใช

มากท่ีสุดในทางปฏิบัติของสหกรณ 
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บทที่ 5 

การติดตามหนี้สินและการดําเนินคด ี

  

หน้ี  คือ ความผูกพันทางกฎหมายระหวางบุคคลท้ังสองฝาย ฝายหน่ึงเรียกวา ลูกหน้ี ตอง

กระทําการอยางใดอยางหน่ึง ใหแกอีกฝายหน่ึง เรียกวา เจาหน้ีการกระทําของลูกหน้ีท่ีมีตอเจาหน้ี คือ 

วัตถุแหงหน้ีอันไดแก การกระทําการ งดเวนกระทําการและสงมอบทรัพยสิน 

 การชําระหน้ี หน้ีอาจจะเกิดข้ึนดวยการกระทําอยางใดอยางหน่ึง หรืองดเวนการกระทําอยาง

ใดอยางหน่ึง และการชําระหน้ีอาจจะเปนการชําระหน้ีดวยเงินสดหรือการสงมอบทรัพยสินก็ได 

 เชน นาย ก. ซ้ือสินคาจาก นาย ข. นาย ก. ก็ตองชําระหน้ีเปนเงินสดใหแก นาย ข. สวน นาย 

ข. ก็ตองสงมอบสินคาชนิดน้ันใหแกนาย ก. เชนกัน สวนการกระทํา เชน การท่ีเราจางใหชางตัดผมตัด

ผมใหแกเรา สวนการงดเวนการกระทํา เชน การท่ีเราตกลงกับนาย ค. มิใหประกอบกิจการคาขายแขง

กับเรา ท้ังหมดน้ี หากฝายใดฝายหน่ึงไมกระทําตามท่ีตกลงกันไว ถือวาฝายน้ันเปนผูผิดสัญญา 

 บอเกิดแหงหน้ี 

 เกิดขึ้นไดจาก 3 เหตุใหญๆ คือ 

 1. นิติกรรมสัญญา คือ นิติกรรมท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีมีความตกลงกันโดยสมัครใจระหวางบุคคล

สองฝายข้ึนไป เพื่อกอใหเกิดหน้ีข้ึนตามกฎหมาย เชน นาย ก. ยืมรถจากนาย ข. จึงเกิดเปนสัญญายืม 

 2. นิติเหตุ  เกิดจากการท่ีไมไดมีนิติกรรมตอกัน แตไดเกิดเหตุท่ีตองมีหน้ีตอกัน โดยมิไดเกิด

จากการสมัครใจตอกัน แตตองผูกพันเปนหน้ีโดยผลของกฎหมายดังกรณีตอไปน้ีคือ 

    1) ละเมิด หน้ีละเมิดท่ีเกิดน้ัน เกิดข้ึนจากการท่ีบุคคลหน่ึงไดละเมิดสิทธิ์ของอีกบุคคลหน่ึง 

เชน นาย ก. ขับรถชนนาย ง. ดวยความประมาท นาย ก. จึงละเมิดนาย ง. 

    2) จัดการงานนอกสั่ง การท่ีบุคคลหน่ึงไดเขาไปจัดการงานใหอีกฝายหน่ึงโดยท่ีเขามิไดไหว

วานหรือมอบหมาย แตเปนท่ีสมประโยชนแกบุคคลท่ีเจาของกิจการน้ัน ซ่ึงบุคคลท่ีไดเขาจัดการไปน้ัน 

มีสิทธิ์เรียกรองเอาคาใชจายท่ีตนไดเสียไป รวมท้ังคาเสียหายท่ีตนไดรับ 

    3) ลาภมิควรได คือ การท่ีไดทรัพยใดมา โดยปราศจากเหตุผลท่ีจะกลาวอางเพื่อยึดทรัพย

น้ันไวโดยชอบ ซ่ึงเปนทางใหบุคคลอื่นตองเสียเปรียบบุคคลผูไดทรัพยไว จึงตองมีหน้ีหรือหนาท่ีตอง

คืนทรัพยน้ัน ซ่ึงไมอาจคืนไดก็ตองใชราคาหรือคาเสียหายแทน 

      3. ดวยอํานาจของกฎหมาย มีกฎหมายท่ีบัญญัติใหบุคคลตองชําระหน้ี เชน ผูท่ีมีรายไดมี

หนาท่ีตองเสียภาษีอากร 

 กําหนดเวลาชําระหน้ี 

 เม่ือลูกหน้ี และเจาหน้ีมีหน้ีท่ีตองชําระหน้ีตอกัน ตองมีกําหนดเวลาท่ีจะชําระใหแกกันเม่ือไร 

หากมีการกําหนดไวแลวตองชําระใหตามกําหนด แตหากมิไดกําหนดไวแลวก็เปนหน้ีท่ีไมมีกําหนด

ระยะเวลา ซ่ึงจะมีผลแตกตางกัน คือ 
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 1. หน้ีท่ีไมมีกําหนดเวลา เกิดจากการท่ีเจาหน้ีและลูกหน้ีมิไดตกลงกําหนดเวลาในการชําระ

หน้ีไว แตกฎหมายกําหนดวาหน้ีน้ันถึงกําหนดชําระไดทันที เม่ือเจาหน้ีทวงถามแกลูกหน้ีใหชําระหน้ี 

และลูกหน้ีก็ตองชําระแกเจาหน้ีโดยทันทีเชนกัน แตถาหากเจาหน้ียังไมไดทวงถามแกลูกหน้ี ลูกหน้ียัง

ไมเปนผูผิดนัด แตถาเจาหน้ีทวงถามแกลูกหน้ีแลวและลูกหน้ีไมชําระหน้ี ลูกหน้ีจึงตกเปนผูผิดนัด 

 2. หน้ีท่ีมีกําหนดเวลาในการชําระหน้ี เจาหน้ีตกลงกับลูกหน้ีวาจะชําระหน้ีในเวลาเทาไร วันท่ี

เทาไร เม่ือถึงกําหนดน้ันแลวดังท่ีตกลงไวในสัญญา หากลูกหน้ีมิไดชําระหน้ีแกเจาหน้ี ลูกหน้ีจะตกเปน

ผูผิดนัดทันที 

 3. หน้ีมูลละเมิด หน้ีประเภทน้ีเกิดจากการท่ีบุคคลอีกบุคคลหน่ึงละเมิดสิทธิ์แกเรา เม่ือถูก

ละเมิดแลว ถึงวาผิดนัดตั้งแตเวลาท่ีถูกทําละเมิด 

 ผลของการผิดนัด 

 การผิดนัดมีผลตอลูกหน้ีดังตอไปน้ี คือ  

 1. ลูกหน้ีตองรับผิดในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการผิดนัด คือ ถาลูกหน้ีไมชําระหน้ีใหตรง

เวลา ถือวากอความเสียหายแกเจาหน้ี ลูกหน้ีตองรับผิดตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึนน้ัน 

 2. ถาเปนการชําระหน้ีท่ีมีระยะเวลาเปนสาระสําคัญ เจาหน้ีอาจบอกปดชำระหน้ีได เพราะอาจ

เปนการไรประโยชนแกเจาหน้ีแลว เชน ก. จางตัดชุดแตงงานจาก จ. แตเม่ือถึงวันแตงงานแลวยังตัด

ไมเสร็จ ก. สามารถบอกปดไมรับชุดแตงงานได 

 3. กรณีเปนหน้ีเงิน ในกรณีท่ีไมไดตกลงเร่ืองดอกเบ้ียไวตองเสียแกเจาหน้ีในอัตรารอยละ 7.5 

ตอปนับแตผิดนัด หากตกลงไวใหสูงกวาน้ันก็ไดแตตองไมเกินรอยละ 15 ตอป แตจะเรียกดอกเบ้ียจะ

คิดดอกเบ้ียซอนดอกเบ้ียอีกไมได 

 4. กรณีเปนหน้ีการสงมอบ  ลูกหน้ีตองชดใชความเสียหายใหแกเจาหน้ี คาเสียหายน้ีจะตองตี

ราคาทรัพยสินกอน ทรัพยสินน้ันเปนจํานวนเทาใด จึงนําเงินจํานวนน้ีถือเปนเงินตนแลวจึงนํามา

คํานวณเปนดอกเบ้ีย 

 การทําหนังสือทวงหน้ี 

 ในกรณีท่ีตองทําหนังสือทวงหน้ี ลูกหน้ีบางคนเม่ือไดรับแลวอาจจะรีบนําเงินมาชําระหน้ี แต

ลูกหน้ีบางคนอาจน่ิงเฉยแมจะไดรับหนังสือทวงหน้ีมาหลายคร้ังแลว จึงตองนําคดีมาฟองรองตอศาล 

หากเปนหน้ีท่ีไมมีกําหนดเวลาจะตองมีการทวงถามเสียกอน เพื่อใหลูกหน้ีตกเปนผูผิดนัดและเจาหน้ี

จะไดมีสิทธิ์คิดดอกเบ้ียหรือคาเสียหายได ตรงกันขามกับหน้ีท่ีกําหนดเวลาในการชําระหน้ี หากไม

ชําระตามกําหนดน้ัน เจาหน้ีสามารถเรียกคาเสียหายหรือดอกเบ้ียไดทันที ในบางกรณีท่ีลูกหน้ีไมชําระ

หน้ีจะทําใหเจาหน้ีมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได หรืออาจทําใหเกิดสิทธิ์ฟองรองคดีข้ึนมาอาทิเชน กรณีท่ีจะ

มีการบังคับจํานองตองมีหนังสือบอกกลาวทวงถาม (Notice) ไปกับผูจํานองเสียกอน แลวจึงจะมีการ

ฟองรองบังคับจํานองได 
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ตัวอยาง 

หนังสือบอกกลาวทวงถาม 

 

เร่ือง  ขอใหชําระหน้ี 

เรียน  ............................................ 

  

 ตามท่ีทานไดกูยืมเงินไปจากสหกรณ............................................จํากัด เปนเงินจํานวนท้ังสิ้น 

100,000 บาทถวน (หน่ึงแสนบาทถวน) น้ัน บัดน้ีหน้ีจํานวนดังกลาวถึงกําหนดชําระแลว แตทานยัง

มิไดชําระหน้ีใหแกสหกรณ.............................................จํากัด แตอยางใด 

 สหกรณ จึงขอบอกลาวใหทานนําเงินจํานวน 100,000 บาท พรอมดอกเบ้ียในอัตรารอย

ละ……..ตอป จนกวาชําระเสร็จ นําไปชําระแกสหกรณ...........................................จํากัด ภายใน 15 

วันนับแตวันท่ีทานไดรับหนังสือบอกกลาวทวงถามฉบับน้ี หากพนกําหนดเวลาดังกลาวแลว หากทาน

ยังคงเพิกเฉย ขาพเจามีความจําเปนท่ีตองดําเนินคดีแกทานตามกฎหมายตอไป 

 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

         (........................................) 

          ทนายความผูรับมอบอํานาจ 

  

 หนังสือรับสภาพหน้ี 

 หากลูกหน้ีไดทําหนังสือรับสภาพหน้ีไว ถือวาหนังสือดังกลาวมีประโยชนตอเจาหน้ีมาก เพราะ

จะทําใหเจาหน้ีมีพยานเอกสารในการฟองรองในหน้ีน้ันเพิ่มข้ึน และจะทําใหอายุความฟองรองคดี

สะดุดหยุดลง ในกรณีท่ีมูลหน้ีน้ันมิไดมีหลักฐาน การท่ีลูกหน้ีทําหนังสือรับสภาพหน้ีทําใหเจาหน้ีมี

หลักฐานการกูยืมน้ันข้ึนมา เจาหน้ีจึงมีสิทธินําไปเปนหลักฐานการฟองรองคดีได   

 หากลูกหน้ีตายไปกอน ผูจัดการมรดกหรือทายาทผูมีสิทธิไดรับมรดกของลูกหน้ีท้ังหมด 

สามารถทําหนังสือรับสภาพหน้ีของผูตายได 

 หากมีทําหนังสือรับสภาพหน้ีจะทําใหอายุความสะดุดหยุดลง ทําใหนับอายุความเร่ิมตนข้ึน

ใหมเชน หน้ีกูยืมเงินท่ีไมมีกําหนดเวลามีอายุความ 10 ป นับแตวันท่ีกูยืม เวลาลวงเลยมาแลว 8 ป 

ลูกหน้ีทําหนังสือรับสภาพหน้ี ทําใหอายุความสะดุดหยุดลงในปท่ี 8 และเร่ิมนับอายุความใหมไปอีก 10 

ป 



 

 

59 

 

 วิธีการรับสภาพความผิดเปนหนังสือเม่ือหน้ีขาดอายุความแลว 

 เม่ือหน้ีขาดอายุความแลว ลูกหน้ีก็ไมตองชําระอีกตอไป แตถาหากลูกหน้ีรับสภาพหน้ีกลับมา

ใหแกเจาหน้ีไมวาจะเปนการทําเปนหลักฐานเปนหนังสือเปนการประกันดวยหลักทรัพย หรือกรณีอื่น

เปนการใหบุคคลอื่นค้ําประกัน ถาลูกหน้ีทําหนังสือรับสภาพผิดแลว ภายหลังลูกหน้ีจะปฏิเสธไมชําระ

หน้ีใหแกเจาหน้ีไมได ถาเปนการทําไวกอนขาดอายุความ เรียกวา รับสภาพหน้ี แตถาหากไดทํา

หนังสือไวภายหลังท่ีหน้ีน้ันขาดอายุความแลว เรียกวา รับสภาพความผิด 

 

ตัวอยาง 

หนังสือรับสภาพหน้ี 

        วันท่ี..............................................

ขาพเจานาย.................................................................ขอทําหนังสือรับสภาพหน้ีฉบับน้ีไวแกสหกรณ

..........................................................................เปนหลักฐานวาการท่ีขาพเจาไดกูยืมเงินจากสหกรณ

.........................................................จํากัด ไปเปนจํานวนเงิน 50,000 บาท ตามหนังสือสัญญากู 

ฉบับลงวันท่ี.........................น้ัน ขาพเจายังคงเปนหน้ีตอสหกรณ..........................................จํากัด 

และขอชําระหน้ีจํานวน 3,000 บาท ทุกวันท่ี 5 ของทุกเดือนจนกวาจะชําระเสร็จ หากผิดนัดนัดหน่ึงนัด

ใดถือวาผิดนัดทุกงวด และฟองบังคับคดีไดทันที โดยมิตองบอกกลาวทวงถามแกขาพเจาอีก 

 เพื่อเปนหลักฐาน ขาพเจาจึงลงลายมือช่ือตอหนาพยานดังวันท่ีปรากฏ 

       ลงช่ือ.......................................ลูกหน้ี 

       (.............................................) 

       ลงช่ือ......................................เจาหน้ี 

       (.............................................) 

       ลงช่ือ.......................................พยาน 

       (.............................................) 

       ลงช่ือ.......................................พยาน 

       (..............................................)  

 

 

อายุความ 

 อายุความ คือ การท่ีกฎหมายกําหนดไวเพื่อใหคูกรณีดําเนินการเรียกรองสิทธิ์ตอกันภายใน

กําหนดระยะเวลาตามกําหนดน้ัน หากคูกรณีไมใชสิทธิ์เรียกรองภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดไว 

มีผลทําใหคูกรณีสูญสิ้นสิทธิ์เรียกรองตอกัน หรือท่ีเรียกวา “คดีขาดอายุความ” 
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 กรณีท่ีเจาหน้ีมิไดใชสิทธิ์เรียกรองจากลูกหน้ีตามกําหนด หากพนจากกําหนดน้ันแลวเจาหน้ี

ยอมไมสามารถเรียกรองจากลูกหน้ีไดอีก แตถาหากลูกหน้ีมิไดยกอายุความข้ึนตอสูถือวาเปนการสละ

ประโยชนแหงอายุความอยางหน่ึง 

 การกูยืมเงิน กฎหมายมิไดกําหนดอายุความฟองรองไวในการเรียกเงินกูตามสัญญา จึงมี

กําหนดอายุความ 10 ป 

 การจํานอง เม่ือมีการบอกลาวบังคับจํานองแลว สิทธิ์จํานองยังคงอยูตลอดไป แมวาหน้ี

ประธานจะหมดอายุความแลว แตสิทธิ์จํานองยังคงอยูตลอดไปไมหมดไปตามอายุความดวย แตจะใช

สิทธิ์น้ันบังคับใหชําระดอกเบ้ียท่ีคางยอนหลังเกินหาปข้ึนไปไมได 

 การจํานํา เม่ือมีการบอกกลาวบังคับจํานําแลว สิทธิ์จํานองยังคงอยูตลอดไป แมวาหน้ี

ประธานจะหมดอายุความแลว แตสิทธิ์จํานํายังคงอยูตลอดไปไมหมดไปตามอายุคความดวย แตท้ังน้ี

จะใชสิทธิ์น้ันบังคับใหชําระดอกเบ้ียท่ีคางยอนหลังเกินหาปข้ึนไปไมได 

 การค้ําประกัน มิไดกําหนดไวจึงใชหลักท่ัวไป คือ อายุความ 10 ป  

 ดอกเบ้ีย ดอกเบ้ียท่ีคางสงหรือท่ีมีการคางชําระกอนท่ีมีการฟองรองคดี มีอายุความ 5 ป เชน 

ถาคางสงดอกเบ้ียเปนเวลา 10 ปเต็มจนถึงวันฟองดอกเบ้ียท่ีคางสงเกินกวา 5 ป ไดแกใน 5 ปหลัง ไม

สามารถเรียกจากลูกหน้ีได คงเรียกไดเฉพาะ 5 ปแรกกอนวันฟองเทาน้ัน 

 ตัวอยาง นาย ค. นําท่ีดินไปจํานองไวกับนาย ง. เปนเงิน 1 ลานบาท กําหนดชําระคืนในวันท่ี 

1 มกราคม 2525 เม่ือถึงกําหนดชําระแลว นาย ง. มิไดติดตามทวงถามจากนาย ค. เลยจนถึงวันท่ี 1 

มกราคม 2538 จึงไดบังคับจํานอง ซ่ึงหน้ีเงินกูน้ันตองฟองชําระภายใน 10 ป นับแตวันท่ีถึงกําหนด

ชําระ ซ่ึงกรณีหน้ีเงินกูน้ันไดขาดอายุความไปนานแลว แตนาย ค. ยังคงตองรับผิดตามสัญญาจํานอง

อยู เพราะแมหน้ีเงินกูจะขาดอายุความแตสิทธิตามสัญญาจํานองยังคงอยูมิไดหมดตามอายุความไป

ดวย นาย ง. จึงมีสิทธิท่ีจะบังคับจํานองท่ีดินดังกลาวได แตนาย ง. จะบังคับจํานองในสวนดอกเบ้ียท่ี

คางชําระเกิน 5 ปไมได 

 อายุความสะดุดหยุดลง 

 อายุความสะดุดหยุดลง คือ การท่ีมีพฤติการณทําใหอายุความซ่ึงกําลังเดินอยูหยุดลง ไมมีการ

นับอายุตอไป และผลท่ีตามมา คือ ระยะเวลาท่ีเดินมาจนถึงเวลาท่ีอายุความสะดุดหยุดลงไมนับถึง 

โดยถือวาอายุความท่ีผานมาท้ังหมดเทาใดใหตัดท้ิงจนหมด เม่ือเหตุอันทําใหอายุความสะดุดหยุดลง

น้ันสิ้นสุดลงไปเม่ือใด ก็จะทําใหนับอายุความข้ึนใหม 

 สาเหตุที่ทําใหอายุความสะดุดหยุดลง 

 การท่ีลูกหน้ีรับสภาพหน้ีตอเจาหน้ีตามสิทธิ์เรียกรอง โดยทําเปนหนังสือรับสภาพหน้ีชําระหน้ี

ใหบางสวน ชําระดอกเบ้ียใหประกัน หรือกระทําการใดๆ ท่ีเปนการแสดงใหเห็นวาเปนการยอมรับ

สภาพหน้ีตามสิทธิ์เรียกรองหรือแมแตการท่ีเจาหน้ีฟองรองคดีหรือการทําการใดๆ ท่ีเปนการฟองรอง

คดี ระยะเวลาท่ีไดผานมาหรือลวงมาแลวในระหวางน้ันก็ตัดท้ิงไป ไมนับเขามาคํานวณในกําหนด

ระยะเวลาแหงอายุความดวย ทําใหอายุความสะดุดหยุดลง และจะตองมีการนับอายุความข้ึนมาใหมอีก

คร้ังหน่ึง 
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 เชน การท่ี ก. กูเงิน ข. ไป ตอมาอีก 8 ป ก. ไดทําหนังสือรับสภาพหน้ีใหกับ ข. ยอมทําให

อายุความท่ีเดินมา 8 ปน้ันสะดุดหยุดลงและนับเร่ิมตนใหม นับแตวันท่ี ก. ไดมาทําหนังสือรับสภาพหน้ี

น้ัน หรือในกรณีท่ีอายุความไดดําเนินมาถึงปท่ี 8 แลว ข. ไดย่ืนฟอง ก. เพื่อเรียกเงินตามสิทธิ์เรียกรอง

ท่ีมีตอ ก. หากศาลพิพากษาให ข. เปนฝายชนะคดีถือวาอายุความท่ีเดินมาตั้งแตตนจนถึงวันท่ีศาลมี

คําพิพากษาใหตัดท้ิงไปหมด และเร่ิมนับอายุความใหมตั้งแตวันน้ันเปนตนไป 

 การสละประโยชนอายุความ คือ หน้ีน้ันไดหมดอายุความไปแลว แตลูกหน้ีมิไดนําอายุความ

น้ันข้ึนตอสู หรือลูกหน้ีทําหนังสือรับสภาพความผิดใหแกเจาหน้ีหากในกรณีท่ีลูกหน้ีถูกฟองคดีเพื่อ

เรียกรองใหลูกหน้ีชําระหน้ี แตลูกหน้ีไมตอสูเร่ืองอายุความ ถือวาลูกหน้ีไดสละประโยชนแหงอายุความ

น้ันแลว 

 การสละประโยชนอายุความน้ัน แมลูกหน้ีไมยกข้ึนตอสู แตก็ไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิ์ของ

บุคคลภายนอกหรือผูค้ําประกัน แตถาผูค้ําประกันไมยกอายุความตอสูกับเจาหน้ี แลวผูค้ําประกันชําระ

หน้ีไป ผูค้ําประกันจะฟองไลเบ้ียเอาแกลูกหน้ีไมได 

 การฟองคด ี

 การดําเนินคดีในคดีแพง 

 เม่ือเจาหน้ีดําเนินการติดตามทวงถามแกลูกหน้ีแลว แตลูกหน้ียังไมชําระหน้ีใหแกเจาหน้ี เม่ือ

เจาหน้ีนํามาฟองรองคดี เจาหน้ีตองเตรียมการใหพรอมไมวาท้ังพยานหลักฐาน พยานเอกสารพยาน

บุคคล เชน หนังสือสัญญากู หนังสือจํานอง หนังสือบอกกลาวทวงถาม เม่ือเจาหน้ีนําเร่ืองมากปรึกษา

แกทนายความ ทนายความก็จะทําสํานวนการฟองรองคดีวาจะฟองอยางไร โดยการฟองรองคดีจะตอง

ฟองตอศาลท่ีลูกหน้ีมีภูมิลําเนาอยูในเขตอํานาจศาลหรือตอศาลท่ีมีมูลคดีเกิดข้ึน ปจจุบันการฟองคดี

เงินกูของสหกรณน้ันเปนคดีผูบริโภคตองใชพระราชบัญญัติวิธีพิจารณา คดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 ซ่ึงมี

ผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 31 สิงหาคม 2551 หากสหกรณฟองคดีเงินกูแกสมาชิกตองฟองตอศาลท่ี

สมาชิกหรือจําเลยมีภูมิลําเนา   

 การฟองรองคดีดังกลาวเปนคดีมีทุนทรัพยอันอาจคํานวณเปนเงินได ตองเสียข้ึนศาล ดังน้ี 

1. ทุนทรัพยท่ีเรียกรอง ไมเกิน 300,000 บาท เสียคาข้ึนศาลอัตรารอยละ 2 บาท แตไมเกิน 

1,000 บาท (คดีศาลแขวง) 

2. ทุนทรัพยท่ีเรียกรอง เกนิ 300,000 แตไมเกิน 50 ลานบาท เสียคาข้ึนศาลอัตรารอยละ 2 

บาท แตเสียไมเกิน 200,000 บาท สวนทุนทรัพยท่ีเรียกรองในสวนท่ีเกิน 50 ลานบาทแรก ใหเสียใน

อัตรารอยละ 0.1 บาท 

 หลังจากท่ีศาลมีคําพิพากษาแลวฝายท่ีแพคดีจะตองเปนผูชําระเงินคาฤชาธรรมเนียม เชน คา

ข้ึนศาลและคาใชจายตางๆ ในการดําเนินคดี เชน คาสงหมาย คาอางพยานเอกสาร เปนตน 

การโกงเจาหน้ี 

 หากบุคคลใดกระทําการท่ีไมใหเจาหน้ีของตน หรือของผูอื่นไดรับการชําระหน้ีท้ังหมดหรือ

เพียงบางสวน ซ่ึงจะไดใชหรือจะใชสิทธิเรียกรองทางศาลใหชําระหน้ี ยายไปเสีย ซอนเรน หรือโอนไป

ใหแกผูอื่นในทรัพยน้ัน แกลงใหตนเองน้ันเปนหน้ีจํานวนใดท่ีไมเปนความจริงก็ดี ผูน้ันมีความผิดทาง

อาญาฐานโกงเจาหน้ี ซ่ึงมีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 4,000 บาท หรือ
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ท้ังจําท้ังปรับ คําวา “หน้ี” น้ีมิไดหมายถึงหน้ีเงินเทาน้ัน แตหมายความรวมถึงหน้ีท่ีเปนหนาท่ีกระทํา

การดวย  

 ความผิดฐานโกงเจาหน้ี ไมใชเร่ืองการเปนหน้ีแลวไมชําระหน้ีดังท่ีเขาใจกันในความหมาย

ธรรมดา เพราะกรณีน้ีตองใชวิธีการฟองรองบังคับกันทางแพงไดเทาน้ัน แตความผิดฐานโกงเจาหน้ีน้ัน

จะตองเปนการกระทําท่ีครบองคประกอบความผิด ซ่ึงมีอยูดวยกัน 2 กรณีคือ กรณีแรก ลูกหน้ีในหน้ี

ธรรมดาไปดําเนินการยักยายซอนเรน หรือโอนทรัพยไปใหผูอื่นเพื่อหวังผลจะไดไมถูกบังคับคดี และ

กรณีท่ี 2 ลูกหน้ีในหน้ีจํานํา ไปทําใหทรัพยอันตนจํานําไวเสียหายหรือเสื่อมคา เพื่อใหเกิดความ

เสียหายแกผูรับจํานําซ่ึงมีโทษตามประมวลกฎหมายอาญาดังท่ีกลาวมาแลวขางตน 

 โดยความผิดทางอาญาในเร่ืองน้ีเปนการเอาโทษลูกหน้ีท่ีกระทําการไมใหเจาหน้ีของตน หรือ

เจาหน้ีของผูอื่น เชน เจาหน้ีของภรรยาไดรับชําระหน้ีท้ังหมดหรือบางสวน แบงไดเปน 2 กรณีคือ 
 1. กรณีท่ีเปนการกระทําแกตัวทรัพย คือ จะตองมีการยายไปเสีย ซอนเรนหรือโอนไปใหแก

ผูอื่นซ่ึงทรัพยน้ัน โดยปกติลูกหน้ีแมจะถูกฟองรองแลวก็ยังมีสิทธิ์ท่ีจะกระทําตอทรัพยดังกลาวไดเสมอ 

แตเปนการกระทําท่ีทําใหเจาหน้ีไมไดรับชําระหน้ีท้ังหมดหรือบางสวน โดยเม่ือตนเองรูอยูแลววา

เจาหน้ีไดใชสิทธิ์เรียกรองทางศาลแลวหรือ จะใชสิทธิ์ทางศาลแลว เชน โดยเจาหน้ีไดใหทนายความสง

หนังสือบอกกลาวทวงถาม (Notice) ใหลูกหน้ีถาลูกหน้ีไมชําระจะนําไปฟองคดีตอศาล เปนตน 

 2. กรณีท่ีมิไดกระทําตอตัวทรัพย แตเปนการแกลงใหตนเองเปนหน้ี เชน แกลงทําไวเปน

หนังสือสัญญากูไวกับเพื่อนฝูง หรือแลงทําหนังสือสัญญาซ้ือขายโดยระบุวาไดรับของและชําระราคา

แลว แตความจริงมิไดรับของมาเลย เพื่อเพื่อนของตนท่ีมิไดเปนเจาหน้ีท่ีแทจริงจะไดมาขอชําระหน้ี 

เปนตน 

 การทําสัญญาประนีประนอมยอมความ 

 การทําสัญญาประนีประนอมยอมความตองมีการทําหลักฐานเปนหนังสือ ในกรณีท่ีเจาหน้ี

ลูกหน้ีหรือคูความแตละฝายตกลงกันไดท่ีจะชําระหน้ีกันอยางไร สามารถกระทําไดดังน้ีคือ 

 1. การทําสัญญาประนีประนอมยอมความนอกศาล  อาจจะตําลงทําสัญญายอมกันนอกศาล

ดวยความสมัครใจของท้ังสองฝาย แตหากฝายใดไมปฏิบัติตามสัญญา ตองนํามาฟองรองตอศาลอีก

คร้ังหน่ึง 

 2. การทําสัญญาประนีประนอมยอมความในศาล เปนการทําสัญญายอมกันตอหนาศาล เม่ือ

ทําแลวถือวาผูกพันท้ังสองฝาย หากฝายหน่ึงผิดสัญญา อีกฝายหน่ึงบังคับแกฝายท่ีผิดสัญญาไดทันที 

ไมตองนําคดีมาฟองรองคดีอีกคร้ังหน่ึง 

 การบังคับคด ี

 เม่ือศาลพิพากษาคดีแลวใหจําเลยชําระหน้ีแกโจทก ศาลจะออกคําบังคับกําหนดวิธีการท่ีจะ

ปฏิบัติตามคําบังคับไปใหแกเจาหน้ีตามคําพิพากษา แตถาในวันน้ันลูกหน้ีตามคําพิพากษาไดอยูใน

ศาลดวยในขณะท่ีศาลมีคําบังคับ ศาลก็จะสั่งใหลูกหน้ีลงลายมือช่ือรับทราบคําพิพากษาน้ันไวเลย ซ่ึง

คําบังคับจะมีการกําหนดใหชําระหน้ีภายในกี่วัน หากมิไดชําระหน้ีแลวตองมีการยึดอายัดทรัพยสิน 

หากครบกําหนดจําเลยไมชําระหน้ีใหแกโจทก โจทกตองย่ืนคําขอตอศาลออกหมายบังคับคดี ศาลก็จะ

มีการออกหมายบังคับคดี และแจงไปยังเจาพนักงานบังคับคดีเพื่อแตงตั้งเจาพนักงานบังคับคดีเปนผู
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ยึด หรืออายัดทรัพย หรือจับจําเลย แตหากจําเลยอุทธรณคําพิพากษาและย่ืนคํารองเพื่อขอทุเลาการ

บังคับคดีเพื่อรอใหศาลบังคับคดีไวกอนจนกวาจะมีคําพิพากษายืนตามศาลช้ันตน หากศาลอนุญาตให

ทุเลา จําเลยก็จะตองนําหลักประกันวางตอศาล แตหลักประกันน้ีตองเพียงพอตอจํานวนเงินท่ีจําเลย

ตองชดใชแกโจทก 

 การคิดคาทนายความ 

 การคิดคาทนายความน้ัน ไมวาจะเปนการดําเนินคดี หรือการตอสูคดีในข้ันตอนตางๆ 

ทนายความแตละคนหรือแตละสํานักงานมีวิธีการคิดแตกตางกันไป วิธีการท่ีคิดเปนท่ีนิยม คือการคิด

คาทนายความตามระยะเวลาในการทํางาน หรือคิดเปนรายช่ัวโมง หรือการคิดเปอรเซ็นตจากจํานวน

เงินท่ีเรียกจากจําเลยหรือลูกหน้ี และการคิดเปนคาจางเหมาเปนรายคดี 

 การทวงหน้ีในกรณีที่ลูกหน้ีตาย 

 ในกรณีท่ีลูกหน้ีตาย จะสามารถเรียกใหใครชําระหน้ีจากใครไดบาง เม่ือลูกหน้ีตาย ทรัพย

ตางๆ ของลูกหน้ียอมตกเปนมรดก และกองมรดกน้ันยอมตกทอดแกทายาทโดยสิทธิ์ตามกฎหมาย

หรือโดยพินัยกรรม ถาเจามรดกมีแตหน้ีสินไมมีทรัพยสินเลย หรือหน้ีสินมีจํานวนมากกวาทรัพยสิน 

ทายาทไมจําตองรับผิดเกินกวาทรัพยมรดกท่ีไดรับมา แตทายาทคนใดจะปฏิเสธวาไมไดรับมรดกไมได 

 กฎหมายใหสิทธิเจาหน้ีกองมรดกบังคับสิทธิ์เรียกรองตอทายาทคนใดก็ได มรดกท่ียังมิได

แบงปนกัน เจาหน้ีมีสิทธิ์ฟองทายาทคนใดหรือท้ังหมดก็ได แตถาหากมรดกน้ันมีผูจัดการมรดก 

เจาหน้ีตองเรียกเขามาในคดีหรือฟองผูจัดการมรดกเขามาเปนจําเลย 

 หากมีการแบงมรดกแลว เจาหน้ีอาจเรียกใหทายาทคนใดคนหน่ึงชําระหน้ีไดเพียงไมเกิน

ทรัพยมรดกท่ีทายาทคนน้ันไดรับไป 

 ทายาทท่ีถูกเจาหน้ีฟองใหรับผิดไดรับทรัพยมรดกไมพอชําระหน้ีน้ัน เจาหน้ีจะขอใหบังคับคดี

เอาแกทายาทคนอื่นท่ีไมไดถูกฟองเปนจําเลยใหรับผิดไมได ดังน้ันในกรณีท่ีไดแบงมรดกกันแลวเม่ือ

เจาหน้ีฟองใหทายาทคนใดชําระหน้ีของเจามรดก เจาหน้ีน้ันมีสิทธิ์เรียกใหชําระหน้ีไดเพียงไมเกิน

ทรัพยมรดกท่ีทายาทคนน้ันไดรับไป แตไมมีสิทธิ์ท่ีจะเรียกรองบังคับเอาจากทายาทคนอื่นท่ีไมไดถูก

ฟองได 

อายุความในกรณีท่ีลูกหน้ีตาย กําหนดอายุความฟองรองคดีของหน้ีของผูตายไวเพียง 1 ป นับ

แตวันท่ีเจาหน้ีไดรูหรือควรไดรูถึงความตายของเจามรดก แตท้ังน้ีน้ันจะตองไมเกิน 10 ป นับแตวันท่ี

เจามรดกตาย 

ถาหากเจามรดกหรือทายาทผูตายผูมีสิทธิ์รับมรดกท้ังหมดไดทําหนังสือรับสภาพหน้ีไวแก

เจาหน้ีแลว อายุความเร่ิมนับใหมตามมูลหน้ีเดิมคือ 10 ป 
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บทที่ 6 

กฎหมายวาดวยการกูยืม การรับสภาพหนี้และดอกเบ้ีย 

 

 การใหเงินกูของสหกรณออมทรัพย 

 การกูยืมเงิน ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไมไดใหความหมายไวโดยตรง แตโดยการท่ี

การกูยืมเงินเปนการยืมใชสิ้นเปลือง มาตรา 650 บัญญัติวา “อันวายืมใชสิ้นเปลืองน้ันคือสัญญาซ่ึงผู

ใหยืมโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินชนิดใชไปสิ้นไปน้ัน เปนปริมาณมีกําหนดใหไปแกผูยืม และผูยืมตกลง

จะคืนทรัพยสินเปนประเภท ชนิด และปริมาณเชนเดียวกันใหแทนทรัพยสินซ่ึงใหยืมน้ัน” ประกอบกับ

มาตรา 1331 บัญญัติวา “สิทธิของบุคคลผูไดรับเงินตรามาโดยสุจริตน้ัน ทานวามิเสียไป ถึงแม

ภายหลังจะพิสูจนไดวาเงินน้ันมิใชของบุคคลซ่ึงไดโอนใหมา” 

 ความสมบูรณของสัญญากูยืมเงิน 

 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 650 วรรคสอง บัญญัติวา  “สัญญาน้ียอมบริบูรณ

ตอเม่ือสงมอบทรัพยสินท่ียืม” 

 การสงมอบเงินน้ันนอกจากจะสงมอบใหผูกูยืมรับไปโดยตรงแลว การสงมอบเงินกูยืมใหแก

ตัวแทนของผูกูก็ถือวาสัญญาบริบูรณเชนกัน (ฎีกาท่ี 580/2529) 

 แมสัญญากูเงินจะระบุไววาผูกูไดรับเงินจากผูใหกูถูกตองครบถวนแลวในวันทําสัญญาก็ตาม 

แตเปนสิทธิผูกูท่ีจะไมรับเงินไปท้ังหมดในวันน้ันก็ได สัญญากูเงินดังกลาวก็ยังคงเปนหลักฐานแหงการ

กูยืมเงิน (ฎีกาท่ี 212/2356) 

 หลักฐานการกูยืม 

 เม่ือไดศึกษาทําความเขาใจกับเร่ืองนิติกรรมและสัญญาโดยสังเขปแลว จะเห็นวาไดวาการให

เงินกูของสหกรณออมทรัพยแกสมาชิกถือไดวาเปนการทํานิติกรรม ขณะเดียวกันกฎหมายไดกําหนด

หลักเกณฑการกูยืมเงินไวตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 653 วรรคหน่ึง กําหนดวา 

“การกูยืมเงินกวาสองพันบาท ข้ึนไปน้ันถามิไดมีหลักฐานแหงการกูยืมเปนหนังสืออยางใดอยางหน่ึง 
ลงลายมือช่ือผูยืมเปนสําคัญจะฟองรองใหบังคับคดีหาไดไม” 

 จากหลักกฎหมาย มาตรา 653 วรรคหน่ึง ดังกลาว สามารถแบงแยกหลักเกณฑไดดังน้ี 

1. เฉพาะการกูยืมเงินเกินกวาสองพันบาทข้ึนไป 

2. ตองมีหลักฐานเปนหนังสือ 

3. ตองลงลายมือช่ือผูกูเปนสําคัญ 

คําวา “หลักฐานเปนหนังสือ” หมายถึง เอกสารหรือพยานใดๆ ท่ีสามารถสื่อความหมายหรือ

แสดงใหทราบไดวา ใครเปนหน้ีท่ีตองชําระและเปนจํานวนเงินเทาใด หลักฐานเชนวาน้ีจะเกิดข้ึนหรือมี

ข้ึนเม่ือใด ภาษาใด วิธีใด รูปลักษณะใดก็ได แตท่ีสําคัญตองมีลายมือช่ือของผูกูยืมลงไวในหนังสือ

หลักฐานน้ันกอนท่ีจะฟองรองตอศาล แมจะเปนลายพิมพน้ิวมือก็ตาม 

และมาตรา 653 วรรคสอง บัญญัติวา “ในการกูยืมเงินมีหลักฐานเปนหนังสือน้ัน ทานวาจะนํา

สืบการใชเงินไดตอเม่ือ (อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางก็ได) 
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1. มีหลักฐานเปนหนังสืออยางใดอยางหน่ึงลงลายมือช่ือผูยืมมาแสดง หรือ 

2. เอกสารอันเปนหลักฐานแหงการกูยืมน้ันไดเวนคืนแลว หรือ 

3. ไดแทงเพิกถอนลงในเอกสารน้ันแลว 

จากหลักกฎหมายน้ี นอกจากสัญญาหรือหนังสือกูยืมเงินจะสมบูรณโดยการสงมอบเงินแลว 

หากจะมีการฟองเปนคดีเพื่อเรียกเงินคืนจากผูยืม ผูใหกูยืมจะตองมีหลักฐานเปนหนังสือท่ีมีลายมือช่ือ

ของผูกูยืมมาแสดงตอศาลกอนหรือขณะท่ีย่ืนฟองดวย มิฉะน้ันสัญญากูยืมเงินท่ีสมบูรณก็ไมอาจจะ

ฟองรองตอศาลได ในทางกลับกัน แมวาจะมีหลักฐานเปนหนังสือสามารถฟองรองผูกูยืมไดก็ตามหาก

ผูใหกูยืมไมสงมอบเงินท่ีกูยืมใหแกผูกูยืมแลว ผูกูยืมก็สามารถยกขอตอสูไดวาสัญญากูยืมไมสมบูรณ

ไดเชนกัน 

 สาระสําคัญการใหกูยืม 

 การใหกูยืมเงิน เปนการทําสัญญาประเภทหน่ึง เรียกวา “สัญญากูยืม” หรือเรียกในวงการ

สหกรณซ่ึงเปนฝายผูใหกูวา “สัญญาเงินกู” สัญญาน้ีประกอบดวยคูสัญญาสองฝาย ฝายหน่ึงเรียกวา “ผู

กู” ไดขอยืมเงินจํานวนหน่ึงตามท่ีไดตกลงกันไวจากบุคคลอีกฝายหน่ึงเรียกวา “ผูใหกู” โดยมี

วัตถุประสงคท่ีผูกูจะนําเงินดังกลาวไปใชสอยแลวจะตองใชคืนแกผูใหกูตามกําหนดเวลา  และผูกูตกลง

เสียดอกเบ้ียใหแกผูใหกูเปนการตอบแทนตามอัตรามากนอยสุดแลวแตจะตกลงกัน 

 สัญญาเงินกูจะตองมีหลักฐานเปนหนังสือเสมอ  ดังน้ัน สัญญาเงินกูจึงมักทํากันเปนหนังสือ

เพื่อเปนหลักฐานแสดงความวาไดมีการกูเงินกันจริง โดยมีลายมือช่ือของผูกูเปนสาระสําคัญ การลง

ลายมือช่ือน้ีอาจใชพิมพน้ิวมือแทนก็ได ในกรณีท่ีผูกูไมสามารถเขียนหนังสือ แตตองมีพยานลงลายมือ

ช่ือรับรองลายพิมพน้ิวมือของผูกูน้ันอยางนอย 2 คน การกูยืมโดยปราศจากหลักฐานเปนหนังสือ จะมี

ผลเสียตอผูใหกู คือจะไปฟองรองตอศาลเพื่อขอใหบังคับผูกูใหชําระเงินกูและดอกเบ้ียไมได เน่ืองจาก

ถือวาไมมีพยานหลักฐานเปนหนังสือ เหตุน้ีทุกๆ สหกรณจึงตองจัดเตรียมแบบฟอรมสัญญาเงินกูทุกๆ 

ประเภทไวสําหรับใหสมาชิกลงนามเม่ือขอกูเงิน 

ประเภทของการใหกูยืม 

การใหกูยืมตามกฎหมายไมไดแบงประเภทไว แตในทางปฏิบัติของสหกรณไดแบงประเภทเงิน

กูยืมออกเปน 3 ประเภท เพื่อประโยชนในการบริหารเงินกูของสหกรณ ไดแก เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 

เงินกูสามัญ และเงินกูพิเศษ 

1. เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน ตามระเบียบของสหกรณจะกําหนดใหมีการกูยืมประเภทน้ีไวเพื่อ

ชวยเหลือสมาชิกท่ีมีเหตุเดือดรอนทางการเงินอยางฉุกเฉิน สมาชิกจะตองช้ีแจงเหตุฉุกเฉินท่ีทําให

จําเปนตองขอกูเงินเปนลายลักษณอักษรไวในคําขอกูและหนังสือกูเงิน ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการ

ของสหกรณอาจอนุมัติใหกูไดอยางรวดเร็วทันสถานการณตามระเบียบของสหกรณ ท้ังน้ีโดยไมตองมี

หลักประกัน แตวงเงินกูจะมีจํานวนจํากัด ซ่ึงข้ึนอยูกับแตละสหกรณท่ีจะเห็นสมควร 

ในการกูเงินประเภทน้ี สมาชิกจะตองนําแบบฟอรม “คําขอและหนังสือกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน” 

มากรอกขอความและลงลายมือช่ือพรอมดวยพยานอยางนอย 2 คน ดานหลังแบบฟอรมจะเปนชอง

กรอกความเห็นของผูบังคับบัญชาของสมาชิกผูขอกู ชองแสดงรายละเอียดของเงินกูและคําอนุญาต

ของเจาหนาท่ีสหกรณ และชองรับเงิน โดยสมาชิกผูขอกูจะลงลายมือช่ือรับเงินกูเอง หรือจะมอบฉันทะ
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ใหผูอื่นมารับแทนก็ได เพราะจะมีชองใหกรอกแสดงรายการผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะซ่ึงจะตอง

ลายมือช่ือไวดวย 

2. เงินกูสามัญ ไดแก การใหกูยืมเงินในกรณีปกติ มีวงเงินสูงกวาประเภทเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 

แตผูขอกูก็จะตองแสดงเหตุผลท่ีตองขอกูเงินดวย การกูยืมประเภทน้ีจะตองใชเวลามากกวา เพราะมี

ข้ันตอนพิจารณาตามลําดับของผูย่ืนคําขอ ตองมีการค้ําประกันโดยผูค้ําประกันอยางนอย 2 คน ปกติ

จะกูไดภายในวงเงินจํากัดตามระเบียบของสหกรณซ่ึงจะสัมพันธกับวงเงินคาหุนของสมาชิกผูขอกูน้ัน

ดวย แตในกรณีท่ีสมาชิกคนใดมีคาหุนสูงเกินกวาวงเงินจํากัด คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณา

ใหเงินกูแกสมาชิกผูน้ันไดถึงรอยละเกาสิบแหงคาหุนท่ีเขามีอยูในสหกรณ 

3. เงินกูพิเศษ ไดแก การใหสมาชิกกูยืมเงินไดเปนกรณีพิเศษตางๆ เปนจํานวนตามความ

เหมาะสมแกกรณี ซ่ึงแตละสหกรณจะวางระเบียบในเร่ืองน้ีไวโดยเฉพาะ ท้ังน้ี เพื่อชวยเหลือสมาชิกให

มีฐานะความเปนอยู และการหาเลี้ยงชีพท่ีดีข้ึน เงินกูประเภทน้ีจะกําหนดข้ึนหลังจากสหกรณมีฐานะ

การเงินกาวหนาพอท่ีจะกระทําเชนน้ัน จํานวนเงินกูจึงสูงเกินกวาจํานวนจํากัดท่ีสมาชิกอาจกูไดใน

กรณีเงินกูสามัญ 

การรับสภาพหน้ี 

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ป.พ.พ) มาตรา 193/14 กําหนดวา “อายุความยอมสะดุด

หยุดลงในกรณีดังตอไปน้ี 

1. ลูกหน้ีรับสภาพตอเจาหน้ีตามสิทธิเรียกรองโดยทําเปนหนังสือรับสภาพหน้ีให ชําระหน้ีให

บางสวน ชําระดอกเบ้ีย ใหประกันหรือทําการใดๆ อันปราศจากขอสงสัยแสดงใหเห็นเปนปริยายวา

ยอมรับสภาพหน้ีตามสิทธิเรียกรอง 

2. ลูกหน้ีกระทําการใดๆ อันแสดงใหเห็นวายอมรับสภาพหน้ี การรับสภาพหน้ี คือ การรับรอง

หน้ี หรือการยอมรับวาเปนหน้ีอยูจริง โดยกระทําตอเจาหน้ีวามีเจตนาจะใชหน้ีน้ัน โดยไมมีขอตอสูหรือ

ขอโตแยงใดๆ ท้ังสิ้น แมวาจะยังไมทราบจํานวนท่ีแนนอนก็ตาม แตจะตองกระทํากอนท่ีอายุความจะ

ครบกําหนด มิฉะน้ันจะไมมีอายุความใหสะดุดหยุดลง ในบางกรณี หากไมปฏิเสธเม่ือถูกเรียกรอง จะ

ถือวาเปนการยอมรับได 

มาตรา 193/15 กําหนดตอไปวา “เม่ืออายุความสะดุดหยุดลงแลว ระยะเวลาท่ีลวงไปกอนน้ัน

ไมนับเขาในอายุความ 

เม่ือเหตุท่ีทําใหอายุความสะดุดหยุดลงสิ้นสุดเวลาใด ใหเร่ิมนับอายุความใหมตั้งแตเวลาน้ัน 

ในกรณีลูกหน้ีผูกูไดทําหนังสือรับสภาพหน้ีไว ถือวาหนังสือดังกลาวมีประโยชนตอเจาหน้ี 

(ผูใหกู) มาก เพราะจะทําใหเจาหน้ีมีพยานเอกสารในการฟองรองในหน้ีน้ันเพิ่มข้ึน และจะทําใหอายุ

ความฟองรองคดีสะดุดหยุดลง ในกรณีท่ีมูลหน้ีน้ันมิไดมีหลักฐาน การท่ีลูกหน้ีทําหนังสือรับสภาพหน้ี

ทําใหเจาหน้ีมีหลักฐานการกูยืมน้ันข้ึนมาเจาหน้ีจึงมีสิทธินําไปเปนหลักฐานการฟองรองคดีได 

หากลูกหน้ีตายไปกอน ผูจัดการมรดกหรือทายาทผูมีสิทธิไดรับมรดกของลูกหน้ีท้ังหมด 

สามารถทําหนังสือรับสภาพหน้ีของผูตายได 

การทําหนังสือรับสภาพหน้ีจะทําใหอายุความสะดุดหยุดลง (ทําใหการนับอายุความเร่ิมตนข้ึน

ใหม) เชน หน้ีกูยืมเงินท่ีไมมีกําหนดเวลามีอายุความ 10 ป นับแตวันท่ีกูยืม เวลาลวงเลยมาแลว 8 ป 
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ลูกหน้ีทําหนังสือรับสภาพหน้ี ทําใหอายุความสะดุดหยุดลงในปท่ี 8 และเร่ิมนับอายุความใหมไปอีก 10 

ป แตเม่ือเหตุท่ีทําใหอายุความสะดุดหยุดลงสิ้นสุดลง (ไมใชตั้งแตเกิดเหตุ) ก็จะเร่ิมนับอายุความใหม

ตอไปตามมูลหน้ีเดิม เพราะไมไดมีมูลหน้ีใหมเกิดข้ึน อายุความจึงมีระยะเวลาเทาเดิม ไมมีการขยาย

หรือยนแตอยางใด ท้ังน้ีจะมีการรับสภาพหน้ีเปนจํานวนกี่คร้ังก็ตาม และจะเปนเวลาหลายสิบปก็ตาม 

แตการนับระยะเวลาก็จะตองนับตามกฎหมายท่ัวไป นอกจากน้ันกฎหมายถือวา การท่ีลูกหน้ีคนใดทํา

ใหอายุความสะดุดหยุดลง ยอมมีผลเปนโทษเฉพาะตัวของลูกหน้ีคนน้ันเทาน้ัน ไมมีผลถึงลูกหน้ีคนอื่น

ดวย แมวาจะเปนลูกหน้ีรวมก็ตาม แตสําหรับในสวนของผูค้ําประกัน มีกฎหมายค้ําประกันมาตรา 692 

กําหนดยกเวนมาตราน้ีไว กลาวคือ จะมีผลเปนโทษแกผูค้ําประกันดวย เชน นาย ก. และ นาย ข. เปน

ผูกูลูกหน้ีรวม นาย ค. เปนผูค้ําประกัน และนาย ง. เปนผูจํานอง หากนาย ก. ทําใหอายุความสะดุด

หยุดลง ยอมเปนโทษแกนาย ก. และนาย ค. เทาน้ัน ไมมีผลถึงนาย ข. ลูกหน้ีรวม และนาย ง. ผู

จํานองดวย (คําพิพากษาฎีกา 46/2538) 

มาตรา 193/24 กําหนดวา “เม่ืออายุความครบกําหนดแลว ลูกหน้ีจะสละประโยชนแหงอายุ

ความน้ันเสียก็ได แตการสละเชนวาน้ี ไมมีผลกระทบกระเทือนสิทธิของบุคคลภายนอกหรือผูค้ํา

ประกัน” 

การสละประโยชนแหงเงื่อนเวลาน้ีเปนความสมัครใจของลูกหน้ีซ่ึงจะกระทําไดตอเม่ืออายุ

ความครบกําหนดแลว หากอยูในอายุความ ก็ไมมีประโยชนใดๆ ท่ีจะใหลูกหน้ีสละ จึงไมมีผลในทาง

กฎหมาย นอกจากน้ัน การสละประโยชนแหงอายุความน้ี กฎหมายไมไดกําหนดแบบหรือพิธีการใดๆ 

จึงจําเปนตองพิจารณาเปนรายกรณีๆ ไป และมีผลเปนโทษเฉพาะตัวลูกหน้ีคนท่ีสละเทาน้ัน ไมมีผล

ลบลางสิทธิของลูกหน้ีรวมหรือผูค้ําประกัน ในอันท่ีจะยกขอตอสูข้ึนวาหน้ีขาดอายุความแลว 

การรับสภาพความผิด 

ป.พ.พ. มาตรา 193/28 กําหนดวา “การชําระหน้ีตามสิทธิเรียกรองท่ีขาดอายุความแลวน้ัน ไม

วามากหรือนอยเพียงใดจะเรียกคืนไมได แมวาผูชําระหน้ีจะไมรู สิทธิเรียกรองขาดอายุความแลวก็ตาม 

บทบัญญัติในวรรคหน่ึง ใหใชบังคับแกการท่ีลูกหน้ีรับสภาพความรับผิดโดยมีหลักฐานเปน

หนังสือหรือโดยการใหประกันดวย แตจะอางความขอน้ีใหเปนโทษแกผูค้ําประกันเดิมไมได 

เร่ืองรับสภาพความรับผิดน้ี เหมือนการสละประโยชนแหงอายุความ คือ เกิดข้ึนหลังจากท่ีหน้ี

ขาดอายุความแลว แตจะตองมีหลักฐานเปนหนังสือ ในความหมายอยางเดียวกันกับท่ีกลาวมาในเร่ือง

กูยืมขางตน หรือจะตองมีการใหประกันไว ไมวาจะเปนในรูปของการค้ําประกัน จํานอง หรือจํานําก็

ตาม เม่ือรับสภาพความผิดแลว ลูกหน้ีจะเพิกถอนหรือเรียกคืนไมได เพราะมีผลสมบูรณตามกฎหมาย

แลว โดยปกติเม่ือหน้ีขาดอายุความ ผูค้ําประกันคนเดิมสามารถยกข้ึนเปนขอตอสูเพื่อปฏิเสธการชําระ

หน้ีตอเจาหน้ีได ดังน้ัน เม่ือลูกหน้ีไดรับสภาพความผิดตอเจาหน้ีในหน้ีท่ีขาดอายุความแลว จึงมีผล

เปนโทษตอลูกหน้ีหรือผูค้ําประกันคนใหมเทาน้ัน แตถาหากลูกหน้ีรับสภาพหน้ีกลับมาใหแกเจาหน้ีไม

วาจะเปนการทําเปนหลักฐานเปนหนังสือหรือเปนการประกันดวยหลักทรัพยหรือกรณีอื่นหรือเปนการ

ใหบุคคลอื่นค้ําประกัน ถาลูกหน้ีทําหนังสือรับสภาพความผิดแลว ภายหลังลูกหน้ีจะปฏิเสธไมชําระหน้ี

ใหแกเจาหน้ีไมได ถาเปนการทําหนังสือไวกอนขาดอายุความ เรียกวา “รับสภาพหน้ี” แตถาไดทํา

หนังสือไวภายหลังท่ีหน้ีน้ันขาดอายุความแลว เรียกวา “รับสภาพความผิด” 
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ดังน้ัน การรับสภาพหน้ี การสละประโยชนแหงอายุความ และการรับสภาพความรับผิด มี

ลักษณะท่ีเหมือนกัน คือ จะมีผลเปนโทษแกลูกหน้ีเทาน้ัน เวนแตเร่ืองการรับสภาพหน้ีมีผลเปนโทษตอ

ผูค้ําประกันดวย แตสวนท่ีตางกันพอจะกลาวไดคือ 

1. การรับสภาพหน้ีตองกระทํากอนท่ีอายุความจะครบกําหนด สวนการสละประโยชนแหงอายุ

ความและการรับสภาพความผิดเปนการกระทําหลังจากท่ีอายุความครบกําหนดแลว 

2. การรับสภาพหน้ีจะตองทําเปนหนังสือ การสละประโยชนแหงอายุความไมมีแบบหรือพิธี

ใดๆ การรับสภาพความผิดจะตองมีหลักฐานเปนหนังสือหรือใหประกันไว 

3. การรับสภาพหน้ีเปนการกระทําของท้ังเจาหน้ีและลูกหน้ี สวนการสละประโยชนแหงอายุ

ความและการรับสภาพความผิดเปนการกระทําของลูกหน้ีฝายเดียวก็มีผลสมบูรณ 

อายุความ 

อายุความ คือ การท่ีกฎหมายกําหนดไวเพื่อใหคูกรณีดําเนินการเรียกรองสิทธิ์ตอกันภายใน

กําหนดระยะเวลาตามกําหนดน้ัน หากคูกรณีไมใชสิทธิ์เรียกรองภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดไว 

มีผลทําใหคูกรณีสูญสิ้นสิทธิ์เรียกรองตอกัน หรือท่ีเรียกวา “คดีขาดอายุความ” 

กรณีท่ีเจาหน้ีมิไดใชสิทธิ์เรียกรองจากลูกหน้ีตามกําหนด หากพนจากกําหนดน้ันแลว เจาหน้ี

ยอมไมสามารถเรียกรองจากลูกหน้ีไดอีก แตถาหากลูกหน้ีมิไดยกอายุความข้ึนตอสูถือวาเปนการสละ

ประโยชนแหงอายุความอยางหน่ึง 

1. การกูยืมเงิน กฎหมายมิไดกําหนดอายุความฟองรองไวในการเรียกเงินกูตามสัญญา จึงมี

กําหนดอายุความ 10 ป 

2. การจํานอง เม่ือมีการบอกกลาวบังคับจํานองแลว สิทธิ์จํานองยังคงอยูตลอดไปแมวาหน้ี

ประธานจะหมดอายุความแลว แตสิทธิ์จํานองยังคงอยูตลอดไปไมหมดไปตามอายุความดวย แตจะใช

สิทธิ์น้ันบังคับใหชําระดอกเบ้ียท่ีคางยอนหลังเกินหาปข้ึนไปไมได 

3. การจํานํา เม่ือมีการบอกกลาวบังคับจํานําแลว สิทธิ์จํานํายังคงอยูตลอดไปแมวาหน้ี

ประธานจะหมดอายุความแลว แตสิทธิ์จํานํายังคงอยูตลอดไปไมหมดไปตามอายุความดวย แตท้ังน้ี จะ

ใชสิทธิ์น้ันบังคับใหชําระดอกเบ้ียท่ีคางยอนหลังเกินหาปข้ึนไปไมได 

4. การค้ําประกัน มิไดกําหนดไวจึงใชหลักท่ัวไป คือ อายุความ 10 ป 

5. ดอกเบ้ีย ดอกเบ้ียท่ีคางสงหรือท่ีมีการคางชําระกอนท่ีมีการฟองรองคดี มีอายุความ 5 ป 

เชน ถาคางสงดอกเบ้ียเปนเวลา 10 ปเต็มจนถึงวันฟองดอกเบ้ียท่ีคางสงเกินกวา 5 ปไดแกใน 5 ปหลัง 

ไมสามารถเรียกจากลูกหน้ีได คงเรียกไดเฉพาะ 5 ปแรกกอนวันฟองเทาน้ัน   
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อัตราดอกเบ้ีย 

 การคิดดอกเบ้ียจะคิดเปนจํานวนอัตราดอกเบ้ียรอยละเทาไรตอเดือนหรือตอป ยอมเปนไป

ตามท่ีคูสัญญาตกลงกัน แตถาตกลงกันวามีดอกเบ้ีย แตไมไดกําหนดอัตราไว กฎหมายก็ใหคิดอัตราได

รอยละเจ็ดคร่ึง ตอป (รอยละ 7.5 ตอป)
52

  

 คําพิพากษาฎีกาท่ี 3708/2528 สัญญากูระบุเร่ืองดอกเบ้ียไววา “ยอมใหดอกเบ้ียตามกฎหมาย

อยางสูง” เปนขอความท่ีมิไดกําหนดอัตราดอกเบ้ียโดยชัดแจงแนนอนวาเปนอัตราสูงเทาไร ตอง

ตีความไปในทางเปนคุณแกผูกู ผูใหกูมีสิทธิ์เรียกดอกเบ้ียไดรอยละเจ็ดคร่ึงตอป  

 ในการคิดดอกเบ้ียน้ัน กฎหมายหามมิใหคิดดอกเบ้ียการกูยืมเกินรอยละสิบหาตอป
53

 อยางไร

ก็ตามสหกรณออมทรัพยอาจคิดดอกเบ้ียในอัตราท่ีสูงกวาน้ันได เน่ืองจากไดมีประกาศกระทรวงการ 

คลังท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติดอกเบ้ียใหกูยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. 2523 ใหสิทธิสหกรณ

ออมทรัพยเรียกดอกเบ้ียไดเชนเดียวกับสถาบันการเงิน โดยประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง การกําหนด

สถาบันการเงินและอัตราสูงสุดของดอกเบ้ียท่ีสถาบันการเงินอาจคิดไดจากผูกูยืม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 

2526 กําหนดใหสหกรณออมทรัพยคิดอัตราดอกเบ้ียใหกูยืมสูงสุดไดไมเกินอัตรารอยละ 19 ตอป 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
52 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 7  

ถาจะตองเสียดอกเบี้ยแกกันและมิไดกําหนดอัตราดอกเบี้ยไวโดยนิติกรรมหรือโดยบทกฎหมายอันชัดแจง 

ใหใชอัตราดอกเบี้ยรอยละเจ็ดคร่ึงตอป 
53 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 654 
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บทที่  7 

กฎหมายภาษีอากร 

 
  การดําเนินงานสหกรณออมทรัพยซ่ึงเปนสถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง

การกําหนดสถาบันการเงินและอัตราสูงสุดของดอกเบ้ียท่ีสถาบันการเงินอาจคิดไดจากผูยืม (ฉบับท่ี  

4)  พ.ศ. 2526 ลงวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2526  มีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 3 ธันวาคม 2526 เปนตนไป 

โดยท่ีสหกรณออมทรัพยมีฐานะนิติบุคคล  จึงตองมีหนาท่ีตองเสียภาษีอากรใหกับรัฐตลอดจนอาจ

ไดรับยกเวนภาษีอากรจากรัฐบางประการได เพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 84(9) รัฐตองสงเสริม สนับสนุน และคุมครองระบบสหกรณให

เปนอิสระ ซ่ึงเกี่ยวของกับภาษีท่ีสหกรณไดรับยกเวนดังน้ี  

1. ประมวลรัษฎากร 

ตาม พ.ร.บ. ใหใชบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากร พ.ศ.2481 ใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน   

พ.ศ.2482 เปนตนมา  ในประมวลรัษฎากรมีการปรับปรุงแกไขตลอดมาเพื่อใหเหมาะสมกับการเปลี่ยน 

แปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  มีภาษีอากรอยู 5 ประเภทท่ีจัดเก็บคือ 

       1.1 ภาษีเงินไดนิติบุคคล   

มาตรา 39 บัญญัติคํานิยามใหนิติบุคคลเสียภาษีเงินได คือ บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล 

หมายความวา บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยหรือท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมาย

ของตางประเทศ  และใหหมายความรวมถึง  

1)  กิจการซ่ึงดําเนินการเปนทางการคา หรือหากําไรโดยรัฐบาลตางประเทศ องคการของ

รัฐบาลตางประเทศ หรือนิติบุคคลอื่นท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศ 

2)  กิจการรวมคา ซ่ึงไดแกกิจการท่ีดําเนินการรวมกันเปนทางการคา หรือหากําไรระหวาง

บริษัทกับบริษัท บริษัทกับหางหุนสวนนิติบุคคล หางหุนสวนนิติบุคคลกับหางหุนสวนนิติบุคคล หรือ

ระหวางบริษัทและหรือหางหุนสวนนิติบุคคลกับบุคคลธรรมดา คณะบุคคลท่ีไมใชนิติบุคคล หาง

หุนสวนสามัญหรือนิติบุคคลอื่น 

3)  มูลนิธิหรือสมาคมท่ีประกอบกิจการ  ซ่ึงมีรายไดแตไมรวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมท่ีรัฐมนตรี 

(วาการกระทรวงการคลัง) ประกาศกําหนดตามมาตรา 47 (7) (ข)  

4)  นิติบุคคลท่ีอธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษา (พระราช

กําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร  (ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2529  มาตรา 4 ใชบังคับ กุมภาพันธ 2529  

เปนตนไป) 

 อยางไรก็ดี ตามหนังสือตอบขอหารือของกรมสรรพากร ท่ี กษ.0802/3205 ลงวันท่ี 27 

กุมภาพันธ 2527 แจงวา สหกรณไมอยูในความหมายของคํานิยามท่ีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล

ตามมาตรา 36 (3) แหงประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล

รัษฎากร (ฉบับท่ี 25) พ.ศ.2525 จึงไมมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากรแตประการใด ภาษี

ท่ีถูกหักไวแลวผูจายเงินไดขอคืน 
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 จึงเปนอันวาสหกรณไดรับยกเวนภาษีเงินไดโดย 

1) สหกรณไมตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล แมจะมีกําไรสุทธิมากเพียงใดก็ตาม 

2) สหกรณไมมีหนาท่ีหักภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ณ ท่ีจาย สําหรับเงินปนผล หรือเงินเฉลี่ย

คืนท่ีสมาชิกไดรับจากสหกรณ ท้ังน้ีเพราะสมาชิกไดรับยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาดังกลาว ตาม

มาตรา 3 พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการ ยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี 

40) พ.ศ.2514 

3) ดอกเบ้ียเงินฝากของสหกรณท่ีไดรับจากธนาคาร ไมตองถูกหักภาษีเงินไดนิติบุคคล ณ ท่ี

จาย 15% ของดอกเบ้ียท่ีไดรับน้ันจากธนาคารเพราะวาสหกรณไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 

รายละเอียดตามหนังสือกรมสรรพากร ท่ี กค.0808/3205 ลงวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2527 เร่ือง ตอบขอ

หารือภาษีเงินได กรณีดอกเบ้ียจากเงินฝาก 

      1.2 ภาษีมูลคาเพิ่ม  

มาตรา 77/1 (4) นิติบุคคล หมายความวา บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตามมาตรา 39 

องคการของรัฐบาลตามมาตรา 2 สหกรณและองคกรอื่นท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนนิติบุคคล    

โดยหลักการแลว สหกรณอยูในขายเสียภาษีมูลคาเพิ่มดวย เพราะคําจํากัดความนิติบุคคล

หมายความรวมถึงสหกรณ 

มาตรา 77/3 บัญญัติวา นอกจากกรณีตามมาตรา 91/4 กิจการใดท่ีอยูในขอบังคับตองเสียภาษี

ธุรกิจเฉพาะตามมาตรา 91/2 หรือไดรับยกเวนภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา 91/3 ยอมไมอยูในบังคับ

ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มตามหมวด 4 น้ี 

ในมาตรา 91/3 ใหยกเวนภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับกิจการดังตอไปน้ี 

1) กิจการของธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห และ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

2) กิจการของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

3) กิจการของสหกรณออมทรัพยเฉพาะการใหกูยืมแกสมาชิกหรือแกสหกรณออมทรัพยอื่น 

4) กิจการของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

5) กิจการของการเคหะแหงชาติเฉพาะการขายหรือ6เชาซ้ือ6อสังหาริมทรัพย 

6) กิจการรับจํานําของกระทรวง ทบวง กรม และราชการสวนทองถิ่น 

7) กิจการอื่นตามมาตรา 91/2 ตามท่ีกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

จากบทบัญญัติดังกลาวจะเห็นไดวา กิจการของสหกรณออมทรัพยเฉพาะการใหกูยืมแก

สมาชิกหรือสหกรณออมทรัพยอื่นเทาน้ันท่ีไดรับยกเวนการเสียภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 77/3 แตถา

สหกรณออมทรัพยทํากิจการท่ีไมเกี่ยวกับการกูยืมดังกลาว ก็จะไมไดรับยกเวนการเสียภาษีมูลคาเพิ่ม

แตอยางใด 

1.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ  

ตามมาตรา 91/1 วรรคทาย ใหนําบทนิยามคําวา “บุคคล” “บุคคลธรรมดา” “คณะบุคคลท่ีมิใช

นิติบุคคล” “นิติบุคคล” “ตัวแทน” “สถานประกอบการ” และ “เดือนภาษ”ี ตามมาตรา 77/1 มาใชบังคับ 
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จากคําจํากัดความท้ัง 2 มาตราดังกลาว สหกรณจึงอยูในขายเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ เวนแต

กิจการตามมาตรา 91/3 (3) เทาน้ันท่ีไดรับยกเวนการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ กลาวคือ 

1) เปนกิจการของสหกรณออมทรัพยโดยระบุในวัตถุประสงคของสหกรณ 

2) เฉพาะการใหกูยืมแกสมาชิกของสหกรณออมทรัพยเทาน้ันหรือแกสหกรณออมทรัพย

ดวยกัน ถาเปนสหกรณประเภทอื่นไมอยูในขายยกเวนแตอยางใด 

3) ผลตอบแทนท่ีสหกรณไดรับตาม 2) อาทิ ดอกเบ้ียซ่ึงไดรับยกเวนการเสียภาษีธุรกิจ

เฉพาะและภาษีมูลคาเพิ่ม 

1.4  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  

บุคคลธรรมดาตองเสียภาษีเงินได สรุปไดดังน้ี 

1. มีเงินไดพึงประเมิน เพื่อการเสียภาษีตามมาตรา 40 และ 41 

2. เงินไดพึงประเมิน ไดรับยกเวนไมตองรวมคํานวณ เพื่อเสียภาษีเงินไดตามมาตรา 42 และ

เงินได (8) (ข) ดอกเบ้ียเงินฝากประเภทออมทรัพยท่ีไดรับจากสหกรณ ไดรับยกเวนดวย 

3. เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) และ (2) หักคาใชจายเปนการเหมาไดรอยละ 40 แต

ไมเกิน 60,000 บาท 

ในกรณีสามีภริยาตางฝายมีเงินไดดังกลาว และความเปนสามีภริยาไดมีอยูตลอดป ภาษีให

ตางฝายตางหักคาใชจายไดเชนกัน ท้ังน้ี เปนไปตามมาตรา 42 ทวิ 

4. เพื่อเปนการบรรเทาภาระภาษีใหหักลดหยอนไดอีก (มาตรา 47) ดังตอไปน้ี 

โดยลดหยอนใหสําหรับ 

1)  ผูมีเงินได 30,000 บาท 

2) สามีหรือภริยาของผูมีเงินได 30,000 บาท 

3) บุตรชอบดวยกฎหมายหรือบุตรบุญธรรมของผูมีเงินไดรวมท้ังบุตรชอบดวยกฎหมายของ

สามีหรือภริยาของผูมีเงินไดคนละ 15,000 บาท ไดท้ังหมด หากเกิดหลัง พ.ศ.2522 คนละ 15,000 

บาท แตรวมกันตองไมเกินสามคน หากยังศึกษาอยูในสถานศึกษา หักลดหยอนเพื่อการศึกษาไดอีก

คนละ 2,000 บาท การนับจํานวนบุตรท่ีไมอยูในเกณฑท่ีไดรับการหักลดหยอนดวย และใหหักได

เฉพาะบุตรซ่ึง  

(1)  มีอายุไมเกิน 25 ป และยังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยหรือช้ันอุดมศึกษา 

(2)  หรือเปนผูเยาวหรือศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถอันอยูใน

ความอุปการะเลี้ยงดู 

(3)  แตมิใหหักลดหยอนสําหรับบุตรดังกลาวท่ีมีเงินไดพึงประเมินในปภาษีท่ีลวงมาแลวตั้งแต 

15,000 บาทข้ึนไป โดยเงินไดพึงประเมินไมเขาลักษณะตามมาตรา 42 

การหักลดหยอนสําหรับบุตรดังกลาว ใหหักไดตลอดปภาษีไมวากรณีท่ีจะหักไดน้ันจะมีอยู

ตลอดปภาษีหรือไม และในกรณีบุตรบุญธรรมน้ันใหหักลดหยอนในฐานะบุตรบุญธรรมไดแตฐานะเดียว 

4) เบ้ียประกันภัยสําหรับการประกันชีวิตผูมีเงินไดเวลาตั้งแตสิบปข้ึนไปกับบริษัทประกันชีวิต

ในราชอาณาจักร หักลดหยอนไดเทาท่ีจายจริงแตไมเกิน 10,000 บาท รวมถึงสามีภริยาไดมีอยูตลอด

ปภาษีของผูมีเงินไดมีการประกันชีวิตดวย 
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5)  เงินสะสมท่ีจายเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามจํานวนท่ีจายจริงแตไมเกิน 10,000 บาท 

6)  ดอกเบ้ียเงินกูยืมท่ีจายใหธนาคาร................สหกรณ เพื่อซ้ือ เชาซ้ือ หรือสรางอาคารอยู

อาศัยโดยจํานองอาคารท่ีซ้ือหรือสรางเปนประกันการกูยืมโดยมีระยะเวลาการจํานองตามระยะเวลา

การกูยืมน้ันตามจํานวนท่ีจายจริงแตไมเกิน 10,000 บาท โดย 

(1)  ผูขอลดหยอนตองมีอาคารหรือหองชุดในอาคารชุดท่ีกูเงินมาจากสหกรณ 

(2)  เพื่อซ้ือ เชาซ้ือ หรือสรางเปนท่ีอยูอาศัยแหลงสําคัญแหงเดียว 

(3)  โดยมีช่ือในทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร 

(4)  และไดอยูอาศัยในระหวางปท่ีขอลดหยอน 

(5)  ตองไมมีกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือหองชุดในอาคารชุดซ่ึงใชเปนท่ีอยูอาศัยในระหวางปภาษี

ท่ีขอหักลดหยอน 

(6)  ผูขอลดหยอนตองมีหนังสือรับรองการจายดอกเบ้ียสําหรับการกูยืมน้ันท่ีสหกรณจัดทําข้ึน

เปนหลักฐานดวย 

สําหรับขาราชการท่ีมีสิทธิ์เบิกคาเชาบานตามมาตรา 16 แหง พ.ร.บ.คาเชาบานขาราชการ 

พ.ศ.2527 และไดกูเงินสหกรณออมทรัพยท่ีมีวัตถุประสงคกําหนดไวในขอบังคับ “ดําเนินการใหกูยืม

เพื่อการเคหะ” เพื่อชําระราคาบานท่ีคางชําระอยูในทองท่ีท่ีไปประจําสํานักงานใหมเพื่อใชเปนท่ีอยู

อาศัย และไดอาศัยจริงในบานน้ัน ก็มีสิทธิ์นําใบเสร็จรับเงินของสหกรณออมทรัพยไปเปนหลักฐานใน

การขอเบิกเงินคาเชาบานตามเงื่อนไขในมาตรา 16 ไดโดย      

 (1)  ตนเองหรือสามีภริยา ไดทําการผอนชําระคาเชาซ้ือ หรือผอนชําระเงินกูเพื่อชําระคาบาน

อยูเพียงหลังเดียวในทองท่ีน้ัน 

 (2) จะตองเปนการผอนชําระคาเชาซ้ือหรือผอนชําระเงินกูกับสถาบันการเงินหรือกับ

รัฐวิสาหกิจ หรือสหกรณที่ดําเนินกิจการเก่ียวกับการเคหะ ท้ังน้ีตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

และสัญญาเชาซ้ือหรือสัญญาเงินกูจะตองไดรับความเห็นชอบตามระเบียบท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

 (3)  จะตองไมเคยใชสิทธิ์นําหลักฐานการชําระคาเชาซ้ือหรือผอนชําระเงินกูสําหรับบานหลัง

หน่ึงหลังใดในทองท่ีน้ันมาแลว เวนแตจะเปนกรณีท่ีไดรับแตงตั้งใหกลับไปรับราชการในทองท่ีน้ันอีก 

และเปนการใชสิทธิ์นําหลักฐานการชําระคาเชาซ้ือหรือคาผอนชําระเงินกูตามท่ีเคยใชสิทธิ์มาแลว   

 5. ใหสหกรณหักภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาไวทุกคราวท่ีจายเงินได (มาตรา 50) 

 6. ใหสหกรณออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจายสองฉบับ (มาตรา 50 ทวิ) 

 7. ใหสหกรณนําสงเงินภาษีท่ีหักไวตาม (5) สงท่ีวาการอําเภอหรือเขตภายใน 7 วัน นับแต

วันท่ีจายจริง (มาตรา 52) 

 8. หากสหกรณไมหักและนําสง หรือสงไมครบ ผูจายเงินตองรับผิดรวมกับผูมีเงินได (มาตรา 

54) 

 9. ใหบุคคลย่ืนรายการเกี่ยวกับเงินไดพึงประเมิน ภายในเดือนมีนาคมทุกๆ ป (มาตรา 56) 

        10. ใหผูมีหนาท่ีหักภาษีเงินได ณ ท่ีจาย ย่ืนรายการตามแบบท่ีอธิบดีกรมสรรพากรกําหนดตอ

เจาพนักงานประเมินภายในเดือนมกราคมทุกๆ ป (มาตรา 58) 
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        11. ภาษีท่ีเสียตั้งแต 3,000 บาทข้ึนไป ผูเสียภาษีจะชําระเปน 3 งวด งวดละเทาๆ กันก็ได 

(มาตรา 84) 

        12. ภาษีคาง อธิบดีมีอํานาจสั่งยึด หรืออายัด และขายทอดตลาดทรัพยสินของผูตองรับผิดเสีย

ภาษีอากรหรือนําสงภาษีอากรไดท่ัวราชอาณาจักรโดยมิตองขอใหศาลออกหมายยึดคําสั่ง (มาตรา 12) 

ฝาฝนโดยทําลาย ยาย ซอน หรือโอนใหผูอื่นซ่ึงทรัพยท่ีถูกยึดหรืออายัด ตองโทษจําคุกไมเกิน 2 ป 

และปรับไมเกิน 200,000 บาท (มาตรา 35 ทวิ) 

        13. ไมย่ืนรายการเงินไดพึงประเมินตามกําหนด ถูกปรับไมเกิน 2,000 บาท (มาตรา 35) 

        14. แสดงรายการตามแบบไมถูกตองหรือไมบริบูรณ เจาพนักงานมีอํานาจประเมินใหมได และผู

เสียภาษีตองเสียเบ้ียปรับหน่ึงเทาของจํานวนเงินภาษีท่ีตองชําระอีก (มาตรา 22) และหามอุทธรณ 

        15. ไมย่ืนรายการใหอําเภอหรือเจาพนักงานประเมินแจงผูตองเสียภาษีตองรับผิดเสียเบ้ียปรับ

อีกสองเทาของจํานวนเงินภาษีท่ีตองชําระและหามอุทธรณ 

        16. บุคคลใดไมเสียหรือนําสงภาษีภายในเวลาท่ีกําหนดใหเสียเงินเพิ่มข้ึนอีกรอยละ 1.5 ตอ

เดือน (18% ตอป) ไมรวมเบ้ียปรับ (มาตรา 27) โดยเบ้ียปรับและเงินเพิ่มถือเปนเงินภาษี (มาตรา 27 

ทวิ) 

        17. ผูใดแจงความเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีอากรตองระวางโทษจําคุกตั้งแต 3 เดือน ถึง 7 ป และ

ปรับตั้งแต 2,000-200,000 บาท (มาตรา 37) 

        18. ผูใดเจตนาละเลย ไมย่ืนรายการท่ีตองย่ืนเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษี

อากรตองระวางโทษปรับไมเกิน 5,000 บาท หรือจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือท้ังจําท้ังปรับ (มาตรา 37 

ทวิ) 

        19. ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่ง/หมายเรียกของเจาพนักงานตองระวางโทษจําคุก ไมเกิน 1 เดือน 

หรือปรับไมเกิน 2,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ (มาตรา 36) 

        20. อัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตั้งแต รอยละ 5-37 (มาตรา 76 ตรี (1)) อัตราภาษีเงินไดนิติ

บุคคลตั้งแตรอยละ 10-30 (มาตรา 78 ตรี (2)) 

        21. ดอกเบ้ียเงินฝากท่ีไดรับจากการฝากเงินกับสหกรณออมทรัพยตามกฎหมายสหกรณ

ภายในประเทศ ไดรับยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา โดยดอกเบ้ียเงินฝากดังกลาวจะตอง 

    (1)  เปนการฝากเงินรายเดือนติดตอกันไมนอยกวา 24 เดือน นับแตวันท่ีเร่ิมฝาก 

             (2)  มียอดเงินฝากแตละคราวเทากัน  แตไมเกิน 25,000 บาท ตอเดือน และรวมท้ังหมดไม

เกิน 600,000 บาท 

    (3)  ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีอธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด 

 ท้ังน้ีตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร 

(ฉบับท่ี 301) พ.ศ.2539 

     อธิบดีกรมสรรพากรไดออกประกาศเม่ือวันท่ี 4 ตุลาคม 2539 มีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 25 

กันยายน 2539 เปนตนมา สรุปไดดังน้ี 
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 1. ดอกเบ้ียเงินฝากสหกรณออมทรัพยท่ีไดรับยกเวนไมตองนํามารวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงิน

ไดบุคคลธรรมดา ผูมีเงินไดตองเปดบัญชีเงินฝากข้ึนใหมโดยเฉพาะ แยกตางหากจากบัญชีเงินฝาก

ประเภทอื่น และตองมีบัญชีเงินฝากท่ีไดรับยกเวนภาษีเงินไดน้ีเพียงบัญชีเดียว 

 2. ตองฝากเงินครบจํานวนและภายในระยะเวลาท่ีกําหนดแตละเดือนจะขาดฝากหรือฝากไม

ครบ หรือฝากลาชากวาท่ีกําหนดทุกกรณีรวมกันเกนิ 2 เดือนไมได 

 3. ช่ือบัญชีเงินฝากจะตองเปนช่ือของผูมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาท่ีไดรับประโยชน

จากดอกเบ้ียน้ัน แตไมรวมถึง 

     3.1 หางหุนสวนสามัญ 

     3.2 หรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล 

     3.3 และกองมรดกท่ียังไมไดแบง 

 4. ถาผูมีเงินไดถอนเงินฝากตามขอ 1 กอนครบกําหนดจายคืน ผูมีเงินไดเปนอันหมดสิทธิ

ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับดอกเบ้ียดังกลาว 

       1.5 อากรแสตมป 

       อากรแสตมปเปนภาษีตามประมวลรัษฎากรประเภทหน่ึง จัดเก็บจากการกระทําตราสาร 28 

ลักษณะ ตามท่ีกําหนดไวในบัญชีอัตราอากรแสตมป 
1      1.  ตราสารที่ตองเสียอากรแสตมป 

1คําวา “ตราสาร” ตามประมวลรัษฎากรหมายถึง เอกสารท่ีตองเสียอากรแสตมปตามท่ีกําหนด

ไวในบัญชีอัตราอากรแสตมป ซ่ึงปจจุบันมีท้ังหมด 28 ลักษณะตราสาร เชน ตราสารเชาท่ีกับโรงเรือน 

เชาซ้ือทรัพยสิน จางทําของ กูยืมเงิน ฯลฯ อากรแสตมปเปนภาษีอากรท่ีจัดเก็บจากการกระทําตราสาร 

โดยคําวา "กระทํา" หมายความวา การลงลายมือช่ือตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย 
1      2.  การยกเวนอากร 

          สหกรณไดรับยกเวนอากรตามประมวลรัษฎากร เฉพาะตราสารท่ีระบุยกเวนในบัญชีอัตรา

อากรแสตมป เชน ตราสารกูยืมเงิน ใหยกเวนไมตองเสียอากร สําหรับการกูยืมซ่ึงสมาชิกกูยืมจาก

สหกรณ เปนตน 
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1      3.  บัญชีอัตราอากรแสตมป 
 

ลักษณะแหงตราสาร 
คาอากร

แสตมป 
ผูที่ตองเสียอากร 

ผูที่ตองขีดฆา

แสตมป 

1. เชาที่ดิน โรงเรือน สิ่งปลูกสรางอยางอื่นหรือแพ 

        ทุกจํานวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของเงิน 1,000 บาท 

แหงคาเชาหรือเงินกินเปลา หรือทั้งสองอยางรวมกันตลอดอายุการ

เชา  

         หมายเหตุ 

          (1) ถาสัญญาเชามิไดกําหนดอายุการเชาใหถือวามีกําหนด 

3 ป 

          (2) ถาสัญญาเชาฉบับใดครบกําหนดอายุการเชา หรือครบ

กําหนด 3 ป ตาม (1) แลวผูเชายังคงครองทรัพยสินอยูและใหผูเชา

รูความน้ันแลวไมทักทวง ทั้งมิไดทําสัญญาใหม ใหถือวาสัญญาเชา

เดิมน้ันไดเร่ิมทํากันใหม โดยไมมีกําหนดอายุการเชา และตองเสีย

อากรภายในสามสิบวัน นับแตวนัที่ถือวาเร่ิมทําสัญญาใหมน้ัน 

          ยกเวนไมตองเสยีอากร 

          เชาทรัพยสินใชในการทาํนา ไร สวน 

 

 

1 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

ผูใหเชา  

 

 

 

 

 

 

 

ผูเชา  

 

 

 

 

 

 2. โอนใบหุน ใบหุนกู พันธบตัรและใบรับรองหน้ี ซึ่งบริษัท 

สมาคม คณะบุคคลหรือองคการใด ๆ เปนผูออก  

          คิดตามราคาหุนที่ชําระแลวหรือตามราคาในตราสาร

แลวแตอยางใดจะมากกวา ทุกจาํนวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษ

ของ 1,000 บาท  

          ยกเวนไมตองเสยีอากร 

          ก. โอนพันธบัตรของรัฐบาลไทย  

          ข. โอนใบหุน ใบหุนกู และใบรับรองหน้ีซ่ึงสหกรณ หรือ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรเปนผูออก  

 

 

 

1 บาท 

 

 

 

ผูโอน  

 

 

 

ผูรับโอน  

 3. เชาซื้อทรัพยสิน 

        ทุกจํานวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของเงิน 1,000 บาท 

แหงราคาทั้งหมด 

        ยกเวนไมตองเสียอากร 

        เชาซ้ือทรัพยสินใชในการทํานา ไร สวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 บาท 

 

ผูใหเชา  

 

ผูเชา  
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ลักษณะแหงตราสาร 
คาอากร

แสตมป 
ผูที่ตองเสียอากร 

ผูที่ตองขีดฆา

แสตมป 

4. จางทาํของ  

ทุกจํานวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาท 

แหงสินจางที่กําหนดไว  

           หมายเหตุ 

          (1) ถาในเวลากระทําสัญญาจางทําของไมทราบจํานวน

สินจางวาเปนราคาใด ใหประมาณจํานวนสินจางตามสมควร

แลวเสียอากรตามจํานวนสินจางที่ประมาณน้ัน 

          (2) ถามีการรับเงินสินจางเปนคราว ๆ และอากรที่เสีย

ไวเดิมยงัไมครบ ใหเสียอากรเพิม่เติมใหครบตามจํานวนที่ตอง

เสียทุกคร้ังในทันทีทีม่ีการรับเงนิ 

          (3) เมื่อการรับจางทําของไดส้ินสุดลงแลว และปรากฏ

วาไดเสียอากรเกินไป ใหขอคืนตามมาตรา 122 ได 

             ยกเวนไมตองเสยีอากร 

        -   สัญญาที่ทําขึ้นนอกประเทศไทยและการปฏิบัตติาม

ขอสัญญาน้ันมไิดทําในประเทศไทย  

 

 

1 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูรับจาง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูรับจาง  

 

 

 

 

 

 

 

  5. กูยืมเงิน หรือการตกลงใหเบิกเงินเกินบัญชจีากธนาคาร 

        ทุกจํานวนเงิน 2,000 บาท หรือเศษของเงิน 2,000 บาท 

แหงยอดเงินที่กูยมืหรือตกลงใหเบิกเกินบัญช ี คาอากรตาม

ลักษณะแหงตราสารน้ี เมื่อคํานวณแลวถาเกิน 10,000 บาท ใหเสีย 

10,000 บาท  

          

             ยกเวนไมตองเสียอากร 

          การกูยืมเงินซ่ึงสมาชิกกูยืมจากสหกรณหรือสหกรณกูยมื

จากสหกรณ หรือจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร” 

(พระราชกําหนดแกไขเพิม่เติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัที่ 14) พ.ศ.

2529 ใชบังคบั 1 ก.พ.2529 เปนตนไป) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 บาท 

 

 

 

 

ผูใหกู  

 

 

 

 

ผูกู  
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ลักษณะแหงตราสาร 
คาอากร

แสตมป 
ผูที่ตองเสียอากร 

ผูที่ตองขีดฆา

แสตมป 

 6. กรมธรรมประกันภยั 

          (ก) กรมธรรมประกันวนิาศภัย  

          ทุก 250 บาท หรือเศษของ 250 บาท แหงเบี้ยประกันภัย  

          (ข) กรมธรรมประกันชีวิต 

          ทุก 2,000 บาท หรือเศษของ 2,000 บาท แหงจํานวนเงิน

ที่เอาประกันภัย 

(ประกาศคณะปฎิวัติ (ฉบบัที่ 155) ใชบังคับ 7 มิ.ย.2515 เปนตนั

ไป ขอ 7 กําหนดใหคาอากรแสตมปสําหรับตราสารกรมธรรม

ประกันชีวิต ถามจีํานวนสูงกวา 20 บาท ใหลดเหลือ 20 บาท) 

          (ค) กรมธรรมประกันภัยอื่น ๆ  

          ทุก 2,000 บาท หรือเศษของ 2,000 บาท แหงจํานวนเงิน

ที่เอาประกัน  

          (ง) กรมธรรมเงินป  

          ทุก 2,000 บาท หรือเศษของ 2,000 บาง แหงตนทุนเงนิป

น้ัน หรือถาไมปรากฏตนทุนใหคดิทุก 2,000 บาท หรือเศษของ 

2,000 บาท แหง 33 1/3 เทาของรายไดประจําป  

          (จ) กรมธรรมประกันภัยซึ่งผูรับประกันภัยนําไปให

ผูอื่นประกันอีกตอหน่ึง  

          (ฉ) บันทึกการตออายุกรมธรรมประกันภยัเดิม  

          ยกเวนไมตองเสียอากร 

          (ก) การประกันภัยสัตวพาหนะซ่ึงใชในการเกษตรกรรม 

          (ข) บันทึกประกันภัยหรือกรมธรรมประกันภัยชั่วคราวซ่ึง

รับรองจะออกกรมธรรมประกันภัยตวจริง แตถาผูทรงจะเรียกรอง

เอาสิทธิอยางอ่ืน นอกจากใหสงมอบกรมธรรมประกันภัยตวัจริง

แลวตองปดแสตมปเสียกอน เชนเดียวกับทีจ่ะตองปดสําหรับ

ประกันภัยตัวจริง ” 

(พระราชกําหนดแกไขเพิม่เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ.

2525 ใชบังคบั 27 ก.พ.2525 เปนตนไป)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 บาท 

 

1 บาท 

 

 

 

 

1 บาท 

 

 

 

1 บาท 

 

1 บาท 

ก่ึงอัตราซ่ึง 

เรียกเก็บ 

สําหรับกรม 

ธรรมเดิม 

 

 

 

ผูรับประกันภัย  

 

ผูรับประกันภัย 

 

 

 

 

ผูรับประกันภัย 

 

 

 

ผูรับประกันภัย 

 

ผูรับประกันภัย 

ผูรับประกันภัย 

 

 

 

 

 

 

ผูรับประกันภัย  

 

ผูรับประกันภัย 

 

 

 

 

ผูรับประกันภัย 

 

 

 

ผูรับประกันภัย 

 

ผูรับประกันภัย 

ผูรับประกันภัย 
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ลักษณะแหงตราสาร 
คาอากร

แสตมป 
ผูที่ตองเสียอากร 

ผูที่ตองขีดฆา

แสตมป 

  7. ใบมอบอาํนาจ คือ ใบต้ังตัวแทนซึ่งมไิดกระทําใน

รูปลักษณะตราสารสญัญา รวมทั้งใบต้ังอนุญาโตตุลาการ 

          (ก) มอบอํานาจใหบุคคลคนเดียวหรือหลายคน การทําการ

คร้ังเดียว  

          (ข) มอบอํานาจใหบุคคลคนเดียวหรือหลายคนรวมกระทํา

การมากกวาคร้ังเดียว 

          (ค) มอบอํานาจใหกระทาํการมากกวาคร้ังเดียว โดยให

บุคคลหลายคนตางคนตางกระทาํกิจการแยกกันได คิดตามรายตวั

บุคคลที่รับมอบคนละ  

           หมายเหตุ 

        ถาผูมอบอํานาจมีหลายคน แตมไิดเปนผูมีอํานาจรวมกัน

แลวมอบอํานาจในตราสารฉบับเดียวกัน ตองคิดตามรายตัวบุคคล

ผูมอบคนหน่ึงเปนเร่ืองหน่ึงตามมาตรา 108  

           ยกเวนไมตองเสยีอากร 

          (1) ใบแตงทนายและใบมอบอํานาจซ่ึงทนายความใหแก

เสมียนของตนเพื่อเปนตัวแทนดําเนินคดีในศาล 

          (2) ใบมอบอํานาจใหโอนหรือใหกระทําการใด ๆ เก่ียวดวย

สัตวพาหนะตามกฎหมายวาดวยสัตวพาหนะ 

          (3) ใบมอบอํานาจใหรับเงินหรือส่ิงของแทน 

          (4) ใบมอบอํานาจซ่ึงสหกรณเปนผูมอบและใบมอบอํานาจ

ตั้งสหกรณเปนตัวแทนจัดการใหสหกรณไดรับสิทธิใน

อสังหาริมทรัพย  

 

 

 

10 บาท 

 

30 บาท 

 

 

30 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูมอบอํานาจ  

 

ผูมอบอํานาจ 

 

 

ผูมอบอํานาจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูรับมอบอํานาจ  

 

ผูรับมอบอํานาจ 

 

 

ผูรับมอบอํานาจ 

 

 

 

 

 

  

 

 

  8. ใบมอบฉันทะสําหรับใหลงมติในที่ประชุมของบริษัท 

          (ก) มอบฉันทะสําหรับการประชุมคร้ังเดียว  

          (ข) มอบฉันทะสําหรับการประชุมกวาคร้ังเดียว 

(พระราชกําหนดแกไขเพิม่เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 12) พ.ศ.

2526 ใชบังคบั 29 พ.ย.2526 เปนตนไป)  

20 บาท 

100 บาท 

 

ผูมอบฉันทะ 

ผูมอบฉันทะ 

 

ผูมอบฉันทะ 

ผูมอบฉันทะ 

 

  9. (1) ต๋ัวแลกเงินหรือตราสารทํานองเดียวกับทีใ่ชอยางต๋ัว

แลกเงิน ฉบับละ 

      (2) ตั๋วสัญญาใชเงินหรือตราสารทํานองเดียวกับทีใ่ชอยางตัว๋

สัญญาใชเงิน ฉบับละ  

           ยกเวนไมตองเสยีอากร 

          ถาตั๋วออกเปนสํารับและฉบับแรกในสํารับน้ันปดแสตมป

บริบูรณแลว ฉบบัอ่ืน ๆ ไมตองปดอีก แตตองสลักหลังฉบับน้ัน ๆ 

ไววา “ ไดเสียอากรแลว ” 

(พระราชกําหนดแกไขเพิม่เติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัที่ 12) พ.ศ.

2526 ใชบังคบั 29 พ.ย.2526 เปนตนไป) 

 

3 บาท 

 

3 บาท  

 

 

 

 

ผูส่ังจาย 

 

ผูออกตั๋ว  

 

 

 

 

ผูส่ังจาย 

 

ผูออกตั๋ว  
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ลักษณะแหงตราสาร 
คาอากร

แสตมป 
ผูที่ตองเสียอากร 

ผูที่ตองขีดฆา

แสตมป 

 10.  บิลออฟเลดิง 

          หมายเหตุ 

          ถาออกเปนสํารับใหปดแสตมปตามอัตราทุกฉบบั  

2 บาท ผูกระทําตราสาร ผูกระทําตราสาร 

 11.  (1) ใบหุน หรือใบหุนกู หรือใบรับรองหน้ีของบริษัท 

สมาคม คณะบุคคล หรือองคการใด ๆ 

(พระราชกําหนดแกไขเพิม่เติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัที่ 12) พ.ศ.

2526 ใชบังคบั 29 พ.ย.2526 เปนตนไป) 

       (2) พันธบัตรของรัฐบาลใด ๆ ที่ขายในประเทศไทย 

         ทุกจํานวนเงิน 100 บาท หรือเศษของ 100 บาท 

         ยกเวนไมตองเสียอากร 

          ใบหุน ใบหุนกู หรือใบรับรองหน้ีของสหกรณ  

 

5 บาท 

 

 

1 บาท 

 

 

 

 

ผูทรงตราสาร 

 

 

ผูทรงตราสาร 

 

 

 

 

ผูทรงตราสาร” 

 

 

ผูทรงตราสาร 

 

 

 

 12.  เช็ค หรือหนังสือคําสั่งใด ๆ ซึ่งใชแทนเช็ค   ฉบับละ 

(พระราชกําหนดแกไขเพิม่เติมพระมวลรัษฎากร (ฉบบัที่ 12) พ.ศ.

2526 ใชบังคบั 29 พ.ย.2526 เปนตนไป) 

3 บาท 

 

ผูส่ังจาย  

 

ผูส่ังจาย ” 

 

 13.  ใบรับฝากเงินประเภทประจําของธนาคารโดยมีดอกเบีย้ 

(พระราชกําหนดแกไขเพิม่เติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัที่ 12) พ.ศ.

2526 ใชบังคบั 29 พ.ย.2526 เปนตนไป)  

5 บาท 

 

ผูรับฝาก  

 

ผูรับฝาก ” 

 

 14. เลตเตอรออฟเครดิต 

 (ก) ออกในประเทศ 

        - เงินต่ํากวา 10,000 บาท 

        - เงินตั้งแต 10,000 บาท ขึ้นไป 

 (ข) ออกในตางประเทศและใหชาํระเงินในประเทศไทย 

       คราวละ 

                  หมายเหตุ 

          ตราสารเลตเตอรออฟเครดิตที่ออกในประเทศไทย และให

ชําระเงินในตางประเทศ ตองทําสําเนาเก็บไวในประเทศไทย สวน

การเสียอากรใหปดแสตมปบริบรูณเฉพาะในฉบบัสําเนาดังกลาว

น้ัน   

(พระราชกําหนดแกไขเพิม่เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 12) พ.ศ.

2526 ใชบังคบั 29 พ.ย.2526 เปนตนไป)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 บาท 

30 บาท 

 

20 บาท 

 

 

 

 

 

ผูออกตราสาร 

ผูออกตราสาร 

 

ผูทรงคนแรก 

ในประเทศไทย 

 

 

 

 

 

ผูออกตราสาร 

ผูออกตราสาร 

 

ผูทรงคนแรก 

ในประเทศไทย 
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ลักษณะแหงตราสาร 
คาอากร

แสตมป 
ผูที่ตองเสียอากร 

ผูที่ตองขีดฆา

แสตมป 

  16. ใบรับของ ซ่ึงออกใหเน่ืองในกิจการรับขนสินคาโดยทางนํ้า 

ทางบก และทางอากาศ คือตราสารซ่ึงลงลายมือชื่อพนักงานหรือ

นายสินคาของยานพาหนะรับขนสง ซ่ึงออกรับของดังระบุไวในใบ

รับน้ัน เมื่อไมไดออกบิลออฟเลดิง ฉบับละ 

           หมายเหตุ 

          ถาออกเปนสํารับใหปดแสตมปตามอัตราทุกฉบบั  

(พระราชกําหนดแกไขเพิม่เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ.

2525 ใชบังคบั 27 ก.พ.2525 เปนตนไป)  

1 บาท 

 

ผูออกใบรับ 

 

ผูออกใบรับ 

 

  17. คํ้าประกัน 

 (ก) สําหรับกรณีทีม่ิไดจํากัดจํานวนเงินไว 

 (ข) สําหรับจํานวนเงินไมเกิน 1,000 บาท 

 (ค) สําหรับจํานวนเงินเกิน 1,000 บาท แตไมเกิน 10,000 บาท 

 (ง) สําหรับจํานวนเงินเกิน 10,000 บาท ขึ้นไป  

                 ยกเวนไมตองเสยีอากร 

          (ก) ค้ําประกันหน้ีเน่ืองแตการที่รัฐบาลใหราษฎรกูยมืหรือ

ยืมเพื่อการบริโภคหรือการเกษตรกรรม 

          (ข) ค้ําประกันหน้ีเน่ืองแตการที่สหกรณใหสมาชิกกูยมืหรือ

ยืม  

(พระราชกําหนดแกไขเพิม่เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 12) พ.ศ.

2526 ใชบังคบั 29 พ.ย.2526 เปนตนไป)  

 

10 บาท 

1 บาท 

5 บาท 

10 บาท 

 

 

 

ผูค้ําประกัน 

ผูค้ําประกัน 

ผูค้ําประกัน 

ผูค้ําประกัน 

 

 

 

ผูค้ําประกัน 

ผูค้ําประกัน 

ผูค้ําประกัน 

ผูค้ําประกัน 

 

 

 18. จํานํา 

         จํานวนหน้ีทุก 2,000 บาท หรือเศษของ 2,000 บาท 

          ถาการจํานํามิไดจํากัดจาํนวนหน้ีไว 

                ยกเวนไมตองเสยีอากร 

          (ก) ตั๋วจํานําของโรงรับจํานําที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย 

          (ข) จํานําอันเก่ียวกับกูยมืซ่ึงไดปดแสตมปบริบูรณแลว

ตามขอ 5  

 

1 บาท 

1 บาท 

 

 

ผูรับจํานํา 

ผูรับจํานํา 

 

 

ผูรับจํานํา 

ผูรับจํานํา 

 

 19. ใบรับของคลังสินคา  1 บาท  นายคลังสินคา  นายคลังสินคา  

 20. คําสั่งใหสงมอบของ คือ ตราสารซ่ึงบุคคลผูปรากฏชื่อในตรา

สารน้ัน หรือซ่ึงบุคคลผูน้ันตราชือ่ไว หรือผูทรงมีสิทธิทีจ่ะรับมอบ

สินคาอันอยูในอู หรือเมืองทา หรือคลังสินคาซ่ึงรับเก็บหรือรับฝาก

โดยเรียกเก็บคาเชาหรือรับสินคาอันอยูที่ทาสินคาโดยที่เจาของ 

ลงลายมือชื่อ หรือมีผูอ่ืนลงลายมือชื่อแทนในเมื่อขายหรือโอน

ทรัพยสินอันปรากฏในตราสารน้ัน 

(พระราชกําหนดแกไขเพิม่เติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัที่ 10) พ.ศ.

2525 ใชบังคบั 27 ก.พ.2525 เปนตนไป)  

 

 

 

 

 

1 บาท  

 

 

 

 

 

ผูออกคําส่ัง  

 

 

 

 

 

ผูออกคําส่ัง ” 
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คาอากร

แสตมป 
ผูที่ตองเสียอากร 

ผูที่ตองขีดฆา

แสตมป 

  21. ตัวแทน 

       (ก) มอบอํานาจเฉพาะการ 

       (ข) มอบอํานาจทั่วไป        

          ยกเวนไมตองเสยีอากร 

          การตั้งตัวแทนในกรณีสหกรณเปนตัวการ   

(พระราชกําหนดแกไขเพิม่เติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัที่ 12) พ.ศ.

2526 ใชบังคับ 29 พ.ย.2526 เปนตนไป)  

 

10 บาท 

30 บาท 

 

 

ตัวการ 

ตัวการ  

 

 

ตัวการ 

ตัวการ  

 

  22. คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ 

         (ก) ในกรณีซ่ึงพิพาทกันดวยจํานวนเงินหรือราคาทุก

จํานวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาท 

          (ข) ในกรณีอ่ืนซ่ึงไมกลาวถึงจํานวนเงินหรือราคา 

(พระราชกําหนดแกไขเพิม่เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ.

2525 ใชบังคบั 27 ก.พ.2525 เปนตนไป)  

 

1 บาท 

 

10 บาท 

 

  

อนุญาโตตุลาการ 

 

อนุญาโตตุลาการ 

 

  

อนุญาโตตุลาการ 

 

อนุญาโตตุลาการ 

 

  23. คูฉบับหรือคูฉีกแหงตราสาร 

         คือ ตราสารซ่ึงมีขอความอยางเดียวกันกับตนฉบับ หรือตน

สัญญาและผูกระทําตราสารไดลงลายมือชื่อไว อยางเดียวกับ

ตนฉบับ 

           (ก) ถาตนฉบับเสียอากรไมเกิน 5 บาท 

           (ข) ถาเกิน 5 บาท  

            ยกเวนไมตองเสยีอากร 

          ถาฝายที่ตองเสียอากรเปนสหกรณ 

(พระราชกําหนดแกไขเพิม่เติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัที่ 12) พ.ศ.

2526 ใชบังคบั 29 พ.ย.2526 เปนตนไป)  

 

 

 

1 บาท 

5 บาท 

 

 

 

(1) ถาไมมีบุคคลอีก

ฝายหน่ึงเปนคูสัญญา

คนที่เสียอากรสําหรับ

ตนฉบับเปนผูเสีย 

(2) ถามีบุคคลอีกฝาย

หน่ึงเปนคูสัญญา

บุคคลอีกฝายหน่ึงน้ัน

ตองเปนผูเสียอากร  

 

คนเดียวกับผูขีดฆา 

ตนฉบับ  

  24. หนังสือบริคณหสนธิของบริษัทจาํกัดที่สงตอนาย

ทะเบียน  
200 บาท ผูเร่ิมกอการ  ผูเร่ิมกอการ  

  25. ขอบังคับของบริษัทจํากัดที่สงตอนายทะเบยีน  200 บาท  กรรมการ  กรรมการ  

  26. ขอบังคับใหมหรือสาํเนาหนังสือบริคณหสนธิหรือ

ขอบังคับของบริษัทจํากัดซึ่งเปลี่ยนแปลงใหมที่สงตอนาย

ทะเบียน  

50 บาท  กรรมการ  กรรมการ  

  27. หนังสือสญัญาหางหุนสวน 

           (ก) หนังสือสัญญาจัดตัง้หางหุนสวน 

           (ข) หนังสือสัญญาที่แกไขสัญญาจัดตั้งหางหุนสวน  

(พระราชกําหนดแกไขเพิม่เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 12) พ.ศ.

2526 ใชบังคบั 29 พ.ย.2526 เปนตนไป)  

 

 

 

 

100 บาท 

50 บาท 

 

 

ผูเปนหุนสวน 

ผูเปนหุนสวน  

 

 

ผูเปนหุนสวน 

ผูเปนหุนสวน ”  
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ลักษณะแหงตราสาร 
คาอากร

แสตมป 
ผูที่ตองเสียอากร 

ผูที่ตองขีดฆา

แสตมป 

  28. ใบรับ เฉพาะตามที่ระบุตอไปน้ี 

           (ก) ใบรับรางวัลสลากกินแบงของรัฐบาล 

           (ข) ใบรับสําหรับการโอนหรือกอตั้งสิทธใิด ๆ เก่ียวกับ

อสังหาริมทรัพย ในเมื่อนิติกรรมที่เปนเหตใุหออกใบรับน้ันมีการจด

ทะเบียนตามกฎหมาย 

(ดูประกาศอธิบดี เก่ียวกับอากรแสตมป (ฉบับที่ 21)) 

(ดูคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉยัภาษีอากรที่ 27/2537) 

           (ค) ใบรับสําหรับการขาย ขายฝาก ใหเชาซ้ือ หรือโอน

กรรมสิทธิ์ยานพาหนะ ทั้งน้ีเฉพาะยางพาหนะซ่ึงมีการจดทะเบยีน

ตามกฎหมายวาดวยยานพาหนะน้ัน ๆ  

          ถาใบรับตาม (ก)(ข) หรือ (ค) มีจํานวนเงินตัง้แต 200 บาท 

ขึ้นไปทุก 200 บาทหรือเศษของ 200 บาท (พระราชกําหนดแกไข

เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2525 ใชบงัคับ 27 

ก.พ.2525 เปนตนไป) 

         ยกเวนไมตองเสียอากร 

         ใบรับ สําหรับจํานวนเงินที่ผูรับตองเสียภาษีมูลคาเพิม่หรือ

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

(พระราชบัญญัติแกไขเพิม่เตมิประมวลรัษฎากร (ฉบบัที่ 30) พ.ศ.

2534 ใชบังคบั 1 ม.ค.2535 เปนตนไป) 

  

  

  

1 บาท  

  

  

  

ผูออกใบรับ  

  

  

  

ผูออกใบรับ    

(ยกเลิกโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบับ

ที่ 14) พ.ศ.2529 ใชบงัคับ 1 ก.พ.2529 เปนตนไป) 
         

(ยกเลิกโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบบั

ที่ 14) พ.ศ.2529 ใชบงัคับ 1 ก.พ.2529 เปนตนไป)  
         

 

1     ความรับผิดกรณีไมปดแสตมปบริบูรณและการไมออกใบรับ 
1. 5ความรับผิดทางแพง 

1.1 1กรณีย่ืนตราสารขอเสียอากรเอง ตราสารใดมิไดปดแสตมปบริบูรณ ผูมีหนาท่ีเสีย

อากร หรือผูทรงตราสาร หรือผูถือเอาประโยชนชอบท่ีจะย่ืนตราสารน้ันตอพนักงานเจาหนาท่ี เพื่อขอ

เสียอากรได เม่ือพนักงานเจาหนาท่ีไดรับตราสารแลว ใหอนุมัติใหเสียอากรภายในบังคับแหง

บทบัญญัติตอไปน้ี 
1    ถาตราสารท่ีมิไดปดแสตมปบริบูรณน้ัน เปนตราสารท่ีกระทําข้ึนในประเทศไทย เม่ือผูขอ

เสียอากร ไดย่ืนตราสารน้ันตอพนักงานเจาหนาท่ีเพื่อเสียอากรภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีตองปด

แสตมปบริบูรณ ก็ใหอนุมัติใหเสียเพียงอากรตามอัตราในบัญชีทายหมวดอากรแสตมป 

1.2 1กรณีปรากฏตอพนักงานเจาหนาท่ีเปนอยางอื่น ก็ใหอนุมัติใหเสียอากรและใหเรียกเก็บ 

เงินเพิ่มอากรดังตอไปน้ีอีกดวย 

http://www.rd.go.th/publish/3441.0.html
http://www.rd.go.th/publish/2539.0.html
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(ก) 1ถาปรากฏตอพนักงานเจาหนาท่ีวาตราสารมิไดปดแสตมปบริบูรณเปนเวลาไมพน

กําหนด 90 วัน นับแตวันตองปดแสตมปบริบูรณใหเรียกเก็บเงินเพิ่มอากรเปน 2 เทาจํานวน อากรหรือ

เปนเงิน 4 บาท แลวแตอยางใดจะมากกวา 

(ข) 1ถาปรากฏตอพนักงานเจาหนาท่ีวา ตราสารมิไดปดแสตมปบริบูรณเปนเวลาพน 

กําหนด 90 วัน นับแตวันตองปดแสตมปบริบูรณแลวใหเรียกเก็บเงินเพิ่มอากรเปน 5 เทาจํานวน อากร

หรือเปนเงิน 10 บาทแลวแตอยางใดจะมากกวา 
1.3 1กรณีพนักงานเจาหนาท่ีหรือนายตรวจทําการตรวจพบ กลาวคือเม่ือมีเหตุสมควร

พนักงาน เจาหนาท่ีหรือนายตรวจมีอํานาจเขาไปในสถานการคาหรือสถานท่ีท่ีเกี่ยวของระหวาง พระ

อาทิตยข้ึน พระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการของสถานการคาหรือสถานท่ีน้ันเพื่อทําการตรวจสอบ

ตราสารวาไดปดแสตมปบริบูรณตามท่ีกําหนดในบัญชีอัตราอากรแสตมปหรือไม หรือทําการตรวจสอบ

เพื่อทราบวาไดออกใบรับ หรือทํา หรือเก็บตนข้ัวสําเนาใบรับ หรือทํา หรือเก็บบันทึกตามท่ีกําหนดไว

ในหมวดอากรแสตมปหรือไมกับมีอํานาจเรียกและยึดตราสาร หรือเอกสารและออกหมายเรียกตัวผูมี

หนาท่ีเสียอากร ผูทรงตราสารหรือผูถือเอาประโยชนแหงตราสารและพยานหลักฐานอื่นอันควรแกเร่ือง

มาไตสวน โดยการกลาวหาแจงความของบุคคลใด ไมวาจะเปนเจาพนักงานรัฐบาลหรือมิใชก็ดี ถา

ปรากฏวา 
(1) 1มิไดมีการออกใบรับในกรณีท่ีตองออกใบรับตามขอ 2 ใหพนักงานเจาหนาท่ีมี

อํานาจเรียกเก็บเงินอากรจนครบ และเงินเพิ่มอากรอีกเปนจํานวน 6 เทาของเงินอากรหรือเปนเงิน 25 

บาท แลวแตอยางใดจะมากกวา 
(2) 1ตราสารมิไดปดแสตมปบริบูรณ โดย 

(ก) 1มิไดปดแสตมปเลย ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจเรียกเก็บเงินอากรจน

ครบ และเงินเพิ่มอากรอีกเปนจํานวน 6 เทา ของเงินอากรท่ีตองเสียหรือเปนเงิน 25 บาท แลวแตอยาง

ใดจะมากกวา 
(ข) 1ปดแสตมปนอยกวาอากรท่ีตองเสีย ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจเรียก

เก็บเงินอากรจนครบและเงินเพิ่มอีกเปนจํานวน 6 เทาของเงินอากรท่ีขาดหรือเปนเงิน 25 บาท แลวแต

อยางใดจะมากกวา 

1ในกรณีอื่น ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจเรียกเก็บเงินเพิ่มอากรเปนจํานวน 1 

เทาของเงินอากรท่ีตองเสียหรือเปนเงิน 25 บาท แลวแตอยางใดจะมากกวา 
2. 5  ความรับผิดทางอาญา 

2.1 1 ผูใดมีหนาท่ีเสียอากร หรือขีดฆาแสตมป เพิกเฉยหรือปฏิเสธไมเสียอากรหรือไมขีด

ฆาแสตมป ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท 
2.2 1 ผูใดออกใบรับไมถึง 10 บาท สําหรับมูลคาตั้งแต 10 บาทข้ึนไป หรือแบงแยกมูลคาท่ี

ไดรับชําระน้ัน เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียอากรก็ดี จงใจกระทําหรือทําตราสารใหผิดความจริงเพื่อหลีกเลี่ยง

ไมปฏิบัติตาม บทบัญญัติแหงหมวดน้ีก็ดี มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสองรอยบาท 
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2.3 1 ผูใดไมทําหรือไมเก็บบันทึกตามมาตรา 105 ตรี หรือไมออกใบรับใหทันทีท่ีถูก

เรียกรองตาม มาตรา 106 (ขอ 2.2) หรือออกใบรับซ่ึงไมปดแสตมปตามจํานวนอากรท่ีตองเสีย ตอง

ระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท 
2.4 1 ผูใดโดยตนเองหรือสมคบกับผูอื่นทําใหไมมีการออกใบรับหรือไมออกใบรับใหทันทีท่ี

รับเงิน หรือรับชําระราคาตามมาตรา 105 (ขอ 2.1) หรือออกใบรับเปนจํานวนเงินนอยกวาท่ีรับเงินหรือ

รับชําระราคาจริง ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท หรือจําคุกไมเกินหน่ึงเดือนหรือท้ังปรับท้ังจํา 
2.5 1 ผูใดโดยรูอยูแลวไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาท่ีหรือนายตรวจในการ

ปฏิบัติตามหนาท่ี หรือโดยรูอยูแลวหรือจงใจไมปฏิบัติตามคําเรียกหรือไมยอมใหยึดตราสารหรือ 

เอกสาร หรือไมปฏิบัติตามหมายของพนักงานเจาหนาท่ีหรือนายตรวจ ตามความในมาตรา 123 

หรือไมยอมตอบคําถามเม่ือซักถามหรือฝาฝนบทบัญญัติมาตรา 105 ทวิ (ขอ 3) มาตรา 105 จัตวา 

(ขอ 5) หรือมาตรา 123 ทวิ มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท 
2.6 1 ผูใดโดยเจตนาทุจริตมีแสตมปซ่ึงรูอยูวาเปนแสตมปปลอมก็ดี หรือคาแสตมปท่ีใช

แลวหรือท่ีมีกฎกระทรวง ประกาศใหเลิกใชเสียแลวก็ดี ผูน้ันมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหา

พันบาทหรือจําคุกไมเกิน สามปหรือท้ังปรับท้ังจํา 
16. ขอเสียของตราสารที่มิไดปดแสตมปบริบูรณ 

1    ตราสารใดไมปดแสตมปบริบูรณ จะใชตนฉบับ คูฉบับ คูฉีก หรือสําเนาตราสารน้ันเปน

พยานหลักฐาน ในคดีแพงไมได จนกวาจะไดเสียอากรโดยปดแสตมปครบจํานวนอัตราในบัญชีทาย

หมวดอากรแสตมป และขีดฆาแลวแตท้ังน้ีไมเปนการเสื่อมสิทธิ์ท่ีจะเรียกเงินเพิ่มอากร 
1นอกจากน้ันกฎหมายยังหามเจาพนักงานรัฐบาลลงนามรับรู ยอมใหทําหรือบันทึกสิ่งใดๆ ใน

ตราสารดังกลาวดวย จนกวาจะไดมีการเสียอากรใหครบถวนเสียกอน 
2. สหกรณไดรับยกเวน 

  2.1 ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

  เน่ืองจากสหกรณเปนนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติสหกรณ มิใชบริษัทหรือหางหุนสวน

นิติบุคคลตามมาตรา 39 (3) แหงประมวลรัษฎากร จึงไมมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลแตอยางใด 

  ประมวลรัษฎากรมาตรา 39  

  “บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล" หมายความวา บริษัทหรือหางหุนสวน นิติบุคคลท่ี

ตั้ง ข้ึนตามกฎหมายไทยหรือท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศและใหหมายความรวมถึง 

    (1) กิจการซ่ึงดําเนินการเปนทางการคาหรือหากําไรโดยรัฐบาล ตางประเทศ องคการ

ของรัฐบาลตางประเทศหรือนิติบุคคลอื่นท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศ 

  (2) กิจการรวมคา ซ่ึงไดแกกิจการท่ีดําเนินการรวมกันเปนทางคาหรือหากําไรระหวาง

บริษัทกับบริษัท บริษัทกับหางหุนสวนนิติบุคคล หางหุน สวนนิติบุคคลกับหางหุนสวนนิติบุคคล หรือ

ระหวางบริษัทและหรือหางหุนสวนนิติบุคคลกับบุคคลธรรมดา คณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล หางหุนสวน

สามัญ หรือนิติบุคคลอื่น 

  (3) มูลนิธิหรือสมาคมท่ีประกอบกิจการซ่ึงมีรายได แตไมรวมถึง มูลนิธิหรือสมาคมท่ี

รัฐมนตรีประกาศกําหนดตาม มาตรา 47(7) (ข) 
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2.2 ภาษี ณ ที่จาย  

ประมวลรัษฎากรไมไดกําหนดใหสมาคมสหกรณซ่ึงไมใชบริษัทหรือหางหุนสวนนิติ

บุคคลตองถูกหักภาษีเงินได ณ ท่ีจาย ตามมาตรา 69 ทวิ (เชน หักภาษีเงินได ณ ท่ีจายเม่ือมีการรับ

เงินคาสินคา/หักภาษีเงินได ณ ท่ีจายจากดอกเบ้ียเงินฝากระหวางสหกรณ/เงินฝากธนาคาร) 

“มาตรา 69 ทวิ ภายใตบังคับมาตรา 70 ถารัฐบาล องคการของรัฐบาล เทศบาล 

สุขาภิบาล หรือองคการบริหารราชการสวนทองถิ่นอื่น เปนผูจายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 

ใหกับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลใด ใหคํานวณหักภาษีเงินไดไว ณ ท่ีจายในอัตรารอยละ 1 ภาษี

ท่ีหักไวน้ีใหถือเปนเครดิตในการคํานวณภาษีเงินไดของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตามรอบ

ระยะเวลาบัญชีท่ีหักไวน้ัน ในการน้ีใหนํามาตรา 52 มาตรา 53 มาตรา 54 มาตรา 58 และมาตรา 59 

มาใชบังคับโดยอนุโลม” 

(พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 16) พ.ศ. 2502 ใชบังคับ 5 พ.ย. 2502 เปนตนไป) 

2.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

กิจการใหกูยืมเงินของสหกรณประมวลรัษฎากร มาตรา 91/3 ใหยกเวนภาษีธุรกิจเฉพาะ

สําหรับกิจการดังตอไปน้ี 

(3)  กิจการของสหกรณออมทรัพยเฉพาะการใหกูยืมแกสมาชิกหรือแกสหกรณออมทรัพยอื่น 

     กรมสรรพากรตอบหนังสือหารือของกรมสงเสริมสหกรณวา การยกเวนภาษีธุรกิจเฉพาะ

สําหรับสหกรณออมทรัพย เฉพาะการใหกูยืมแกสมาชิกหรือแกสหกรณออมทรัพยอื่น ตามาตรา 91/3 

(3) แหงประมวลรัษฎากรดังกลาว  ใหหมายความรวมถึงสหกรณประเภทอื่นๆ  ซ่ึงใหสมาชิกหรือแก

สหกรณอื่นดวย (หนังสือท่ี กค 0802/04717 ลงวันท่ี 10 มีนาคม 2535) 
3. ภาษีท่ีสมาชิกได้รบัยกเว้น 
    3.1 ดอกเบ้ียเงินฝากประเภทออมทรัพยที่สมาชิกไดรับจากสหกรณ ไดรับ

ยกเวนไมตองรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได (พ.ร.บ.แกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับ 29) 

พ.ศ. 2534 วันท่ี 25 ตุลาคม 2534) 

    3.2 สมาชิกไดรับยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ย

คืน  (พระราชกฤษฎีกา  ออกตามความในประมวลรัษฎากร  วาดวยการยกเวนรัษฎากร  (ฉบับท่ี 40)  

พ.ศ. 2514 วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2514) 

   มาตรา 3  ใหยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาแกผูมีเงินไดจากการเปนสมาชิก

สหกรณเฉพาะสวนเงินไดท่ีเปนเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืน ท้ังน้ี ไมวาจะเปนเงินไดท่ีไดรับหรือจะ

ไดรับกอนหรือตั้งแตวันท่ีพระราชกฤษฎีกาน้ีใชบังคับ 

    3.3 สมาชิกหักลดหยอนดอกเบ้ียเงินกูยืมเพื่อซ้ือ เชาซ้ือ หรือสรางอาคารอยู

อาศัย โดยจํานวนอาคารที่ซื้อหรือสรางเปนประกันการกูยืมนั้น ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 

(1) (ซ) 

  มาตรา 47 เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 เม่ือไดหักตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 

46 แลว เพือ่เปนการบรรเทาภาระภาษ ีใหหักลดหยอนไดอีกตอไปน้ี 
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      (1) ลดหยอนใหสําหรับ 

  ............................... 

  (ซ) ดอกเบ้ียเงินกูยืมท่ีผูมีเงินไดจายใหแกธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น บริษัท

ประกันชีวิต สหกรณหรือนายจางสําหรับการกูยืมเงินเพื่อซ้ือ เชาซ้ือ หรือสรางอาคารอยูอาศัย โดย

จํานองอาคารท่ีซ้ือหรือสรางเปนประกันการกูยืมน้ัน ตามจํานวนท่ีจายจริงแตไมเกิน 10,000 บาท ท้ังน้ี 

ตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ีอธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

อาคารดังกลาวใหหมายความรวมถึงอาคารพรอมท่ีดินดวย 

( แกไขโดยประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (ฉบับท่ี 37) พ.ศ. 2534 

ใชบังคับ 1 ม.ค. 2534 เปนตนไป) 

3.4 ภาษีดอกเบ้ียเงินฝากประจําแบบมีเงื่อนไข 

- ฝากเปนรายเดือนติดตอกัน 

- มีระยะเวลาไมนอยกวา 24 เดือนนับแตวันเร่ิมฝาก 

- มียอดฝากแตละคราวเทากันแตไมเกิน 25,000.- บาทตอเดือน 

- รวมจํานวนเงินฝากไมเกิน 60,000.- บาท 
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3528/2541 

ตามบัญชีอัตราอากรแสตมปทายประมวลรัษฎากร ขอ 17 กําหนดใหผูค้ําประกันเปนผูท่ี

ตองเสียอากร โดยมีขอยกเวนไมตองเสียอากรสําหรับตราสารค้ําประกันหน้ีเน่ืองแตการท่ี สหกรณ

ใหสมาชิกกูยืมหรือยืมเทาน้ัน แตตามหนังสือค้ําประกันฉบับพิพาทเปนการค้ําประกันความเสียหาย

อันอาจเกิดข้ึนตามสัญญาจางจําเลยเปนผูจัดการของโจทกจึงไมไดรับยกเวนไมตองเสียอากร และ

ไมมีกฎหมายกําหนดใหจดทะเบียนสัญญาค้ําประกัน ดังน้ัน แมโจทกซ่ึงเปนสหกรณจะเปนคูสัญญา

ก็ไมไดรับยกเวนท่ีจะไมตองเสียคาอากรแสตมปหรือคาธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.

2511 มาตรา 9 แมโจทกจะไดขออนุญาตนําหนังสือค้ําประกันฉบับพิพาทไปเสียอากรและเงินเพิ่ม

อากรเพื่อใหมีผลเปนตราสารท่ีปดแสตมปบริบูรณตามประมวลรัษฎากร มาตรา 117 แตโจทก

จะตองกระทํากอนหรือในขณะท่ีไดนําเอกสารน้ันมาอางเปนพยานหลักฐานในคดีแพงกอนศาล

ช้ันตนตัดสินช้ีขาดโจทกนําหนังสือค้ําประกันไปเสียอากรและเงินเพิ่มอากรภายหลังท่ีศาลช้ันตนไดมี

คําพิพากษาแลว หนังสือค้ําประกันดังกลาวจึงเปนตราสารท่ีมิไดปดแสตมปใหบริบูรณยอมใชเปน

พยานหลักฐานในคดีน้ีมิไดดังท่ีบัญญัติไวในประมวลรัษฎากร มาตรา 118 กรณีจําเลยจะขาดนัดย่ืน

คําใหการ โจทกก็ยังมีหนาท่ีนําสืบใหเห็นวาจําเลยจะตองรับผิดตามหนังสือค้ําประกันตามฟอง ดังน้ี 

เม่ือหนังสือค้ําประกันใชเปนพยานหลักฐานในคดีน้ีมิไดแลว คดียอมไมมีทางท่ีจะใหจําเลยตองรับ

ผิดตามฟองได จึงชอบท่ีศาลอุทธรณจะพิพากษาใหยกฟองโจทกเสียได เงินท่ีจําเลยยักยอกไปตาม

ฟองเปนเงินจํานวนเดียวกับท่ีพนักงานอัยการเปนโจทกฟองจําเลยในขอหายักยอกทรัพย โดยมีคํา

ขอทางแพงใหจําเลยคืนเงินดังกลาว คดีถึงท่ีสุด โดยศาลพิพากษาวาจําเลยมีความผิด ใหจําเลยคืน

หรือใชเงินแกผูเสียหาย การท่ีโจทกซ่ึงเปนผูเสียหายในคดีกอน มาฟองจําเลยเปนคดีน้ีใหรับผิด

ชําระเงินจํานวนเดียวกับในคดีอาญา จึงเปนการร้ือรองฟองคดีแพงในประเด็นท่ี ศาลในคดีอาญาได

วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอยางเดียวกัน  จึงตองหามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 

มาตรา 148 

 

คําพิพากษาศาลฎีกาที่  42/2535  

นาง สุมาลี พูลศิริกุล        โจทก 

     สหกรณออมทรัพย ครูยโสธร จํากัด      ผูรอง 

นาย สมชาย เนาวโรจน กับพวก จําเลย 

 ป.วิ.พ. มาตรา 57(1) 

           โจทกฟองจําเลยท้ังสองใหชําระหน้ีตามสัญญากู ผูรองรองสอดวาจําเลยท่ี 1 ทุจริตเบียดบัง

เงินของผูรอง และผูรองไดฟองเรียกคืนไวแลว โจทกกับจําเลยท้ังสองสมคบกันแกลงเปนหน้ีตามฟอง

เพื่อมิใหผูรองไดรับชําระหน้ีจากทรัพยสินของจําเลยท่ี 1 ขอใหพิพากษาวาสัญญากูเปนโมฆะ กรณี

เปนเร่ืองผูรองมีความจําเปนเพื่อใหไดรับความคุมครองหรือบังคับใหไดรับชําระหน้ีไมใหจําเลยโอน

ทรัพยไปเสียอันจะทําใหผูรองไดรับความเสียหายผูรองจึงรองสอดไดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพงมาตรา 57(1)  
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           คดีสืบเน่ืองจากโจทกฟองใหจําเลยท้ังสองชําระหน้ีตามสัญญากูจําเลยท้ังสองขาดนัดย่ืน

คําใหการและขาดนัดพิจารณา  

          ผูรองย่ืนคํารองขอเขามาเปนคูความ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 

57(1) โดยอางวาโจทกและจําเลยท้ังสองสมคบกันแสดงเจตนาลวงทําสัญญากูยืมเพื่อมิใหผูรองไดรับ

ชําระหน้ีจากจําเลยท่ี 1 ขอใหพิพากษาวาสัญญากูตามฟองเปนโมฆะและยกฟอง  

           ศาลชั้นตนไมรับคํารอง  

          ศาลช้ันตนพิพากษาใหจําเลยท้ังสองชําระเงินแกโจทกจํานวน 700,000 บาท พรอมดอกเบ้ียใน

อัตรารอยละ 15 ตอป นับแตเดือนธันวาคม 2531 เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ  

          ผูรองอุทธรณคําสั่งไมรับคํารองสอด  

          ศาลอุทธรณภาค 1 พิพากษายืน  

            ผูรองฎีกา  

          ศาลฎีกาวินิจฉัยวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 57(1) เปนบทบัญญัติใหมี

การรองสอดเพื่อคุมครองสิทธิของบุคคลท่ีสามคดีน้ีโจทกฟองขอใหจําเลยท้ังสองรวมกันชําระหน้ีเงินท่ี

กูยืมไปจากโจทกตามสัญญาผูรองรองสอดวา ในขณะท่ีจําเลยท่ี 1 ในคดีน้ีดํารงตําแหนงผูจัดการ

สหกรณของผูรองไดอาศัยโอกาสในตําแหนงหนาท่ีสมคบกับพวกทุจริตเบียดบังเอาเงินของผูรองไป

เปนเงิน 38,891,700 บาท ผูรองไดย่ืนฟองจําเลยท่ี 1 กับพวกเปนจําเลยท่ีศาลแรงงานกลาง (จังหวัด

ยโสธร) ขอหาความผิดฐานละเมิด ผิดสัญญาคดีอยูในระหวางพิจารณา เพื่อมิใหผูรองไดรับชําระหน้ี

จากทรัพยสินของจําเลยท่ี 1 จําเลยท้ังสองซ่ึงเปนสามีภริยากันไดสมคบกับโจทกในคดีน้ีกระทําการอัน

มิชอบดวยกฎหมายกลาวคือ จําเลยท้ังสองไดแกลงเปนหน้ีเงินกูโจทกตามฟองซ่ึงเปนความเท็จและ

เปนการโกงเจาหน้ี อันเปนเหตุใหผูรองไดรับความเสียหาย ศาลฎีกาเห็นวา กรณีเปนเร่ืองท่ีผูรองเห็น

วามีความจําเปนเพื่อยังใหไดรับความรับรอง คุมครองหรือบังคับตามสิทธิของตนท่ีมีอยูคือเพื่อใหไดรับ

ชําระหน้ี ไมใหจําเลยท้ังสองโอนทรัพยไปเสียอันจะทําใหผูรองไดรับความเสียหาย คํารองของผูรองมี

เหตุผลซ่ึงถาเปนจริงผูรองก็ควรไดรับความคุมครองจึงตองดวยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพง มาตรา 57(1) แลวโดยไมตองใหผูรองไปดําเนินการตามข้ันตอนอื่นเพราะมาตรา 57(1) หาได

กําหนดเชนน้ันไมฎีกาผูรองฟงข้ึน  

          พิพากษากลับ ใหยกคําสั่งและคําพิพากษาของศาลลางท้ังสองเสีย โดยใหศาลช้ันตนรับคํารอง

สอดของผูรองไวดําเนินกระบวนพิจารณาและมีคําสั่งหรือคําพิพากษาใหมตามรูปความ  

   

( จรัส อุดมวรชาติ - ไมตรี กลั่นนุรักษ - อุไร คังคะเกตุ ) 
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่  3526/2535   

สหกรณออมทรัพย การปโตรเลียมแหงประเทศ ไทย จํากัด   โจทก 

นางสาว เอมอร ปานประเสริฐ กับพวก      จําเลย 

ป.พ.พ. มาตรา 193/30 

           ลูกจางนําเงินของนายจางไปใชสวนตัว นายจางยอมมีสิทธิจะเลือกฟองใหลูกจางรับผิดตอ

นายจางไดท้ังตามสัญญาจางแรงงานและในมูลละเมิด สําหรับสิทธิเรียกรองอันเกิดจากการผิดสัญญา

จางแรงงาน กฎหมายมิไดกําหนดอายุความไวเปนพิเศษ จึงตองใชอายุความ 10 ป ตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 193/30 เม่ือโจทกฟองใหจําเลยท่ี 1 รับผิดตามสัญญาจางแรงงาน 

จึงมีอายุความ 10 ป  

          โจทกฟองวา จําเลยท่ี 1 เปนลูกจางตําแหนงเสมียนพนักงานมีหนาท่ีรับจายเงินใหแกสมาชิก

ของโจทก จําเลยท่ี 2 เปนผูค้ําประกันการทํางานของจําเลยท่ี 1 จําเลยท่ี 1 ไดกระทําผิดสัญญาจางและ

ละเมิดตอโจทกหลายคร้ังกลาวคือ เม่ือวันท่ี 6 ตุลาคม 2532 จําเลยท่ี 1 ไดเบียดบังเงินท่ีโจทกอนุมัติ

ใหนายบุญธรรม จงจอหอ กูไปเปนประโยชนสวนตัวเปนเงิน 49,500บาท และรับเงินคาหุนจากสมาชิก

กับเงินท่ีสมาชิกนํามาชําระหน้ีกูยืมใหแกโจทกแลวไมนําสงโจทก กลับนําไปใชเพื่อประโยชนสวนตัว 

รวม 15 ราย เปนเงิน 240,081.47 บาท ขอใหบังคับจําเลยท้ังสองรวมกันใชเงินพรอมดอกเบ้ียแกโจทก  

          จําเลยท่ี 1 ใหการวา จําเลยท่ี 1 ไมไดกระทําละเมิดเหตุท่ีเงินสูญหายเกิดจากความผิดพลาด

ทางบัญชี โจทกนําคดีมาฟองเกิน 1 ป คดีจึงขาดอายุความ ขอใหยกฟอง  

          จําเลยท่ี 2 ใหการวา จําเลยท่ี 1 กระทําละเมิดเปนการสวนตัวไมใชในทางการท่ีจาง จําเลยท่ี 2 

จึงไมตองรับผิดตามสัญญาค้ําประกัน ฟองของโจทกขาดอายุความ ขอใหยกฟอง  

          ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยวา เม่ือวันท่ี 1 มกราคม 2526 จําเลยท่ี 1 เขาทํางานเปนลูกจางโจทก

ตําแหนงเสมียนพนักงานตอมาโจทกมอบหมายใหจําเลยท่ี 1 ทําหนาท่ีเกี่ยวกับการเงินจําเลยท่ี 1 ผิด

สัญญาจางทําละเมิดตอโจทกนําเงินของโจทกไปใชสวนตัว โจทกไดรับความเสียหาย จําเลยท่ี 2 ทํา

สัญญาค้ําประกันจําเลยท่ี 1 อยางไมจํากัด และค้ําประกันการปฏิบัติตามขอผูกพันของจําเลยท่ี 1 ทุก

ประการ การท่ีโจทกใหจําเลยท่ี 1 ไปทําหนาท่ีเกี่ยวกับการเงิน จึงไมจําตองใหจําเลยท่ี 2 รูเห็นยินยอม

อีก เพราะไดยินยอมแตแรกเขาทําสัญญาแลว จําเลยท่ี 2 จึงตองรวมกับจําเลยท่ี 1 รับผิดตอโจทก และ

คดีโจทกไมขาดอายุความ พิพากษาใหจําเลยท้ังสองรวมกันใชเงินแกโจทกพรอมดอกเบ้ีย คําขออื่น

นอกจากน้ีใหยก จําเลยท่ี 2 อุทธรณตอศาลฎีกา  

          ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยวา "จําเลยท่ี 2 อุทธรณปญหาตอไปวา คดีน้ีมีอายุความ 1 ป คดี

โจทกจึงขาดอายุความน้ัน เห็นวา ในกรณีน้ีโจทกในฐานะนายจางมีสิทธิจะเลือกฟองใหรับผิดตอโจทกไดท้ัง

ตามสัญญาจางแรงงานและในมูลละเมิดสําหรับสิทธิเรียกรองอันเกิดจากการผิดสัญญาจางแรงงานน้ันกฎหมาย

มิไดกําหนดอายุความไวเปนพิเศษ จึงตองใชอายุความ10 ป ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 

193/30 และคดีน้ีโจทกฟองใหจําเลยท่ี 1 รับผิดตามสัญญาจางแรงงาน จึงมีอายุความ10 ป ตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 193/30 คดีโจทกจึงไมขาดอายุความ"  

          พิพากษายืน   

                                                       ( ปรีชา ธนานันท - พรชัย สมรรถเวช - สุชาต ิสุขสุมิตร )  
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่  3919/2535 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร  โจทก 

เจาพนักงานพิทักษทรัพย    ผูรอง  

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด     ผูคัดคาน 

สหกรณการเกษตรทับสะแก จํากัด   จําเลย 

  

พ.ร.บ.ลมละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 115 

           ในระหวางอายุสัญญาเบิกเงินบัญชีระหวางลูกหน้ีกับธนาคารผูคัดคาน ลูกหน้ีสามารถนําเงิน

เขาฝากเพื่อหักทอนบัญชีและเบิกถอนตอไปได อันเปนการเดินสะพัดทางบัญชีตามสัญญาบัญชี

เดินสะพัดการท่ีลูกหน้ีนําเงินเขาบัญชีจึงมีลักษณะเปนการลดหน้ีลงช่ัวคราวแลวเบิกเงินใหมซ่ึงกระทํา

ตลอดเวลาของอายุสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีและไมเปนการชําระหน้ีทีเดียวเสร็จสิ้นกันไปเลย การนํา

เงินเขาบัญชีของลูกหน้ีจึงเปนการชําระหน้ีเพื่อกอหน้ีใหมเพิ่มข้ึนอันเปนวิธีการเพื่อจะเบิกเงินจากผู

คัดคานไดมากย่ิงข้ึนตามประเพณีธนาคารในเร่ืองบัญชีเดินสะพัดเทาน้ัน การกระทําของลูกหน้ีจึงมิได

มุงหมายใหผูคัดคานซ่ึงเปนเจาหน้ีไดเปรียบเจาหน้ีอื่นตามพระราชบัญญัติ ลมละลาย พ.ศ. 2483 

มาตรา 115  

           คดีสืบเน่ืองมาจากศาลช้ันตนมีคําสั่งใหพิทักษทรัพยของลูกหน้ีเด็ดขาด ผูรองย่ืนคํารองวา 

ตามทางสอบสวนของผูรองปรากฏวา ลูกหน้ีไดเปดบัญชีกระแสรายวันเลขท่ี 989 กับผูคัดคานสาขา

ทับสะแก ตอมาวันท่ี 22 ธันวาคม 2520 ลูกหน้ีไดทําสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีในวงเงิน 1,000,000 บาท 

ระหวางวันท่ี 9 ธันวาคม 2530 ถึงวันท่ี 24 พฤษภาคม 2531 อันเปนระยะเวลาภายใน 3 เดือนกอน

และหลังฟองใหลูกหน้ีลมละลาย ลูกหน้ีไดนําเงินเขาบัญชีชําระหน้ีใหแกผูคัดคานซ่ึงเปนเจาหน้ีราย

หน่ึงรวม 51 รายการเปนเงิน 791,197 บาท โดยมุงหมายใหผูคัดคานไดเปรียบแกเจาหน้ีอื่น ซ่ึงคดีน้ีมี

เจาหน้ีย่ืนคําขอรับชําระหน้ี 5 รายเปนเงิน 4,483,655.51 บาท ผูรองรวบรวมเงินเขากองทรัพยสินของ

ลูกหน้ีไดเพียง 1,000,000 บาทเศษขอใหเพิกถอนการชําระหน้ีของลูกหน้ีดังกลาว ตามพระราชบัญญัติ

ลมละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 115 และใหผูคัดคานชดใชเงิน 791,197 บาท พรอมดวยดอกเบ้ียรอยละ

เจ็ดคร่ึงตอป นับแตวันย่ืนคํารองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ  

          ผูคัดคานย่ืนคําคัดคานวา การท่ีลูกหน้ีนําเงินเขาฝากบัญชีน้ันมีลักษณะเปนการลดหน้ีลง

ช่ัวคราว แลวเบิกถอนเงินใหมมีจํานวนรวมกันสูงกวาเงินลูกหน้ีนําเขาบัญชีตลอดมา การนําเงินเขา

ฝากบัญชีของลูกหน้ีเปนวิธีการท่ีจะเบิกเงินจากผูคัดคานใหมากข้ึน หาใชเปนการชําระหน้ีทีเดียวเสร็จ

สิ้นไม แตเปนการชําระหน้ีเพื่อกอหน้ีข้ึนใหมเพิ่มข้ึนอีกหลายคร้ังหลายคราว ดังน้ัน การกระทําของ

ลูกหน้ีจึงไมเปนการมุงหมายใหผูคัดคานไดเปรียบเจาหน้ีอื่นขอใหยกคํารอง  

          ศาลช้ันตนมีคําสั่งใหยกคํารอง ผูรองอุทธรณ ศาลอุทธรณพิพากษายืน ผูรองฎีกา  

          ศาลฎีกาวินิจฉัยวา "ขอเท็จจริงฟงไดตามท่ีผูรองและคัดคานนําสืบรับกันวา ลูกหน้ีไดเปดบัญชี

กระแสรายวันเลขท่ี 989 โดยทําสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีผานบัญชีดังกลาวกับผูคัดคาน สาขาทับสะแก 

ในวงเงิน 1,000,000 บาท ตามเอกสารหมาย ร.1 ระหวางอายุสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี เม่ือวันท่ี 9 

ธันวาคม 2530 ถึงวันท่ี 24 พฤษภาคม 2531 อันเปนระยะเวลาสามเดือนกอนมีการขอใหลูกหน้ี
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ลมละลายและภายหลังน้ันลูกหน้ีไดนําเงินเขาบัญชีใหแกผูคัดคานสาขาทับสะแก 51 รายการ รวมเปน

เงิน 791,197 บาท และเบิกถอนออกจากบัญชีไป 390,760 บาท ตามเอกสารหมาย ร.2 ปญหาตาม

ฎีกาของผูรองมีวา การกระทําของลูกหน้ีดังกลาวเปนการชําระหน้ีใหแกผูคัดคานโดยมุงหมายใหผู

คัดคานซ่ึงเปนเจาหน้ีคนหน่ึงไดเปรียบเจาหน้ีอื่นหรือไม เห็นวา คดีปรากฏจากคําเบิกความของนาย

นอย สมใจรักษ และนายมณูญ สอนเสริม พยานผูรองวาในการดําเนินกิจการของลูกหน้ีน้ัน ลูกหน้ีใช

เงินทุนจากการกูมาจากผูคัดคานดวย โดยทําสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีในวงเงิน 1,000,000 บาท และ

เปดบัญชีกระแสรายวันไวโดยมีการเบิกถอนและนําเงินเขาบัญชีหักทอนกันเพื่อจะเบิกถอนตอไป

ภายในวงเงินดังกลาว ซ่ึงในระหวางวันท่ี 9 ธันวาคม 2530 ถึงวันท่ี 24 พฤษภาคม 2531 ก็

เชนเดียวกันคือมีท้ังการนําเงินเขาบัญชีและเบิกถอนออกจากบัญชีดวยและปรากฏวาลูกหน้ีเปนหน้ีผู

คัดคาน สาขาทับสะแก เพียงประมาณ 600,000 บาทซ่ึงก็ยังอยูในวงเงินท่ีลูกหน้ียังเบิกถอนตอไปได

อันเจือสมกันกับคําเบิกความของ นายวิริยะ เปรมปราโมทย พยานผูคัดคานนอกจากน้ีนายนอยพยาน

ผูรองยังเบิกความยืนยันวา หลังจากเปดบัญชีกระแสรายวันและทําสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีแลว ไดมี

การนําเงินเขาฝากและถอนอยูเปนประจําและกอนสัญญาครบกําหนดมีการตออายุสัญญากันทุกป ดังน้ี

แสดงวาในระหวางอายุสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี ลูกหน้ีสามารถนําเงินเขาฝากเพื่อหักทอนบัญชีและ

เบิกถอนตอไปได อันเปนการเดินสะพัดทางบัญชีตามสัญญาเดินสะพัด การท่ีลูกหน้ีนําเงินเขาบัญชีจึง

มีลักษณะเปนการลดหน้ีลงช่ัวคราวแลวเบิกเงินใหมซ่ึงกระทําตลอดเวลาของอายุสัญญาเบิกเงินเกิน

บัญชีและไมเปนการชําระหน้ีทีเดียวเสร็จสิ้นกันไปเลย ท้ังท่ีตามสัญญาผูคัดคานสามารถเรียกใหชําระ

หน้ีท้ังหมดหรือบางสวนได ทางนําสืบของผูรองก็ยังไมพอฟงวา ผูคัดคานไดทราบกอนแลววาลูกหน้ีมี

หน้ีสินลนพนตัวโดยลูกหน้ีไดไปกูยืมเงินจากเจาหน้ีรายอื่นดวยแมตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีระบุให

ลูกหน้ีตองแจงใหผูคัดคานทราบและตองไดรับอนุญาตจากผูคัดคานกอนก็ตาม นายวิริยะพยานผู

คัดคานก็เบิกความปฏิเสธวา ผูคัดคานเพิ่งทราบหลังจากลูกหน้ีถูกฟองลมละลายโดยผูรองแจงให

ทราบ การนําเงินเขาบัญชีของลูกหน้ีจึงเปนการชําระหน้ีเพื่อกอหน้ีใหม เพิ่มข้ึนอันเปนวิธีการเพื่อจะ

เบิกเงินจากผูคัดคานไดมากย่ิงข้ึนตามประเพณีธนาคารในเร่ืองบัญชีเดินสะพัดเทาน้ันการกระทําของ

ลูกหน้ีจึงมิไดมุงหมายใหผูคัดคานซ่ึงเปนเจาหน้ีไดเปรียบเจาหน้ีอื่นตามพระราชบัญญัติลมละลาย 

พ.ศ.2483 มาตรา 115 แตอยางใดท่ีศาลอุทธรณวินิจฉัยมาน้ันชอบแลว"  

          พิพากษายืน  

   

( เสมอ อินทรศักดิ์ - เกียรติ จาตนิลพันธุ - เพี้ยน พุทธสุอัตตา )  
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่  93/2538  

     นายทองสุข พินศิริกุล   โจทก 

     สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย จําเลย 

  

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การคุมครองแรงงาน ขอ 2 

พ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ.2511 มาตรา 104, 105, 106 

           จําเลยเปนนิติบุคคลจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติสหกรณแหงประเทศไทย พ.ศ.2511มาตรา

105 และตามมาตรา 104 จําเลยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความกาวหนาแกกิจการสหกรณทุก

ประเภทท้ังราชอาณาจักรซ่ึงมิใชเปนการหาผลกําไรหรือรายไดแบงปนกันก็ตามแตตามมาตรา 106(5) 

จําเลยยังมีอํานาจซ้ือจัดหาจําหนายถือกรรมสิทธิ์ครอบครองหรือทํานิติกรรมเกี่ยวกับทรัพยสินของ

ตนเองตามมาตรา 107(5) และในทางปฏิบัติจําเลยมีงบรายไดและคาใชจายโดยรายไดสูงกวารายจาย

จะตกเปนทุนในการดําเนินงานตอไปเชนน้ีแสดงวาการดําเนินกิจการของจําเลยมีลักษณะแสวงหา

ประโยชนจากกิจการเหลาน้ันโดยมิใชเปนกิจการใหเปลา กิจการของจําเลยจึงเปนกิจการท่ีแสวงหา

กําไรในทางเศรษฐกิจตกอยูภายใตบังคับแหงประกาศกระทรวงมหาดไทยเร่ืองการคุมครองแรงงานลง

วันท่ี 16 เมษายน 2515  

 

           โจทกฟองวา จําเลยเปนนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2511 เดิมจําเลยจาง

โจทกทํางานเปนพนักงานประจํา ดํารงตําแหนงสุดทายเปนรองผูอํานวยการฝายวิชาการ ตอมาเม่ือ

วันท่ี 10 ธันวาคม 2536 จําเลยเลิกจางโจทกเน่ืองจากโจทกอายุครบหกสิบปบริบูรณโดยไมจาย

คาชดเชย ขอใหบังคับจําเลยชําระเงินคาชดเชยเทากับคาจางงวดสุดทายคูณดวยจํานวน 180 วัน เปน

เงิน 124,860 บาท และใหจําเลยชําระคาเสียหายเทากับดอกเบ้ียในอัตรารอยละสิบหาตอป ในตนเงิน 

124,860 บาท นับแตวันท่ี 10 ธันวาคม 2536 ถึงวันฟองเปนเงิน 2,873.50 บาท กับใหจําเลยชําระ

คาเสียหายเทากับดอกเบ้ียในอัตราเดียวกัน นับแตวันถัดจากวันฟองจนกวาจําเลยจะชําระเงินชดเชย

ท้ังหมดใหแกโจทกเสร็จสิ้น  

          จําเลยใหการวา จําเลยเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความ

เจริญกาวหนาแกกิจการสหกรณทุกประเภทท่ัวราชอาณาจักร อันมิใชเปนการหาผลกําไรหรือรายได

แบงปนกัน ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2511 มาตรา 104 กิจการของจําเลยจึงเปนกิจการท่ีไม

อยูในบังคับของประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองการคุมครองแรงงาน ลงวันท่ี 16 เมษายน 2515 

ขอใหยกฟอง  

          ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟองโจทก โจทกอุทธรณตอศาลฎีกา  

          ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยวา "โจทกอุทธรณวา กิจการของจําเลยอยูภายใตบังคับของ

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองการคุมครองแรงงาน ลงวันท่ี 16 เมษายน 2515 ขอใหบังคับจําเลย

ชําระเงินตามฟอง เห็นวา แมจําเลยเปนนิติบุคคลจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติสหกรณแหงประเทศ

ไทย พ.ศ. 2511 มาตรา 105 และปรากฏตามมาตรา 105 แหงพระราชบัญญัติดังกลาววา จําเลยมี

วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาแกกิจการสหกรณทุกประเภทท่ัวราชอาณาจักร อันมิใช
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เปนการหาผลกําไรหรือรายไดแบงปนกันก็ตามแตตามมาตรา 106(5) จําเลยยังมีอํานาจซ้ือ จัดหา 

จําหนาย ถือกรรมสิทธิ์ครอบครอง หรือทํานิติกรรมเกี่ยวกับทรัพยสิน และอาจมีรายไดจากคาตอบแทน

ในการบริการตลอดถึงผลประโยชนจากทรัพยสินของตนเองตามมาตรา 107(5) ขอเท็จจริงตามท่ีศาล

แรงงานกลางรับฟงมาเปนท่ียุติวา ในทางปฏิบัติจําเลยมีงบรายไดและคาใชจายปรากฏตามเอกสาร

หมาย ล.2 รายไดสูงกวารายจายจะตกเปนทุนในการดําเนินงานตอไป เชนน้ี แสดงวาการดําเนิน

กิจการของจําเลยมีลักษณะแสวงหาผลประโยชนจากกิจการเหลาน้ี โดยมิใชเปนกิจการใหเปลา กิจการ

ของจําเลยจึงเปนกิจการท่ีแสวงหาผลกําไรในทางเศรษฐกิจ ตกอยูภายใตบังคับแหงประกาศ

กระทรวงมหาดไทยเร่ืองการคุมครองแรงงาน ลงวันท่ี 16 เมษายน 2515 อุทธรณของโจทกขอน้ีฟงไม

ข้ึน แตสําหรับประเด็นท่ีวา จําเลยจะตองรับผิดใชคาชดเชยและดอกเบ้ียเพียงใดน้ันศาลแรงงานกลาง

ยังมิไดวินิจฉัยขอเท็จจริง ศาลฎีกาเห็นสมควรยอนสํานวนไปใหศาลแรงงานกลางวินิจฉัยปญหา

ดังกลาวกอน"  

          พิพากษายกคําพิพากษาศาลแรงงานกลาง ใหศาลแรงงานกลางดําเนินการพิจารณาในประเด็น

ดังกลาวขางตนเสียกอนแลวพิพากษาใหมตามรูปคดี  

   

( สมมาตร พรหมานุกูล - พรชัย สมรรถเวช - พิมล สมานิตย ) 

 

คําพิพากษาศาลฎีกาที่  1178/2540 

ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด โจทก 

นายชาตรี ศรีสุวรรณ กับพวก     จําเลย 

  

ป.วิ.พ. มาตรา 86 

พ.ร.บ.จัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31, 45 

 

           ในระหวางพิจารณา คูความแถลงยอมรับมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการของโจทกวา

การกระทําของจําเลยท้ังสามไมกอใหเกิดความเสียหายแกโจทกกับมีมติให ส. ไปช้ีแจงขอเท็จจริงตอ

ศาลและฝายโจทกยอมถอนฟองคดีน้ี หากศาลมีคําสั่งเรียก ส. มาแถลงเพื่อยืนยันมติคณะกรรมการ

ดําเนินการของโจทกดังกลาว และเน่ืองจากมติคณะกรรมการดําเนินการของโจทกดังกลาวเปนประเด็น

สําคัญในคดีจึงมีเหตุสมควรท่ีศาลแรงงานจะมีคําสั่งเรียก ส.กับพวกมาศาลเพื่อแถลงถึงมติท่ีประชุม

ดังกลาวใหไดความชัดเจนในประเด็นวาโจทกไดรับความเสียหายจากการกระทําของจําเลยท้ังสาม

หรือไมโดยอาศัยบทบัญญัติมาตรา 45 วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธี

พิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 เม่ือ ส.กับพวกมาศาลแถลงวาโจทกไมไดรับความเสียหายอันเน่ืองจาก

การกระทําของจําเลยท้ังสาม กรณีก็ไมจําตองสืบพยานในประเด็นขอตอไป  

           โจทกฟองวา โจทกเปนนิติบุคคลประเภทสหกรณ จํากัด ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 

2511 มีวัตถุประสงคสงเสริมใหสมาชิกดําเนินกิจการรวมกันและชวยเหลือซ่ึงกันและกันตามวิธีการ

สหกรณเพื่อใหเกิดประโยชนแกสมาชิกท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม ตามระเบียบการดําเนินการของ
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โจทกกําหนดใหท่ีประชุมใหญเลือกสมาชิกเปนกรรมการดําเนินการคณะหน่ึงมีจํานวนอยางนอย 9 คน 

อยางมากไมเกิน 18 คน เปนผูแทนโจทก และคณะกรรมการดําเนินการจะมอบหมายใหกรรมการคน

หน่ึงหรือหลายคนหรือผูจัดการทําการแทนก็ได ระหวางเกิดเหตุคดีน้ีจําเลยท้ังสามเปนลูกจางโจทก

โดยจําเลยท่ี 1 เปนผูจัดการใหญ จําเลยท่ี 2 เปนรองผูจัดการใหญ และจําเลยท่ี 3 เปนผูจัดการฝาย

ผลิตผลทางการเกษตร  จําเลยท้ังสามมีหนาท่ีบริหารงานของโจทกรวมท้ังครอบครองดูแลควบคุมการ

รักษาเงินสดและทรัพยสินของโจทกใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับหรือตามท่ีควรกระทําเพื่อใหกิจการ

ในหนาท่ีของแตละคนสําเร็จลุลวงไปดวยดีแตจําเลยท้ังสามไดปฏิบัติผิดหนาท่ีโดยทุจริตเพื่อแสวงหา

ผลประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายโดยสมคบกับ นายสินธ กีรตยาคม อดีตประธานกรรมการ

ดําเนินการของโจทก นายวิสิทธิ์ จันทะพงษ อดีตรองประธานกรรมการดําเนินการของโจทก นาย

สมคิด สุเมธโชติเมธา และนายชัชชัย สุเมธโชติเมธา เบียดบังยักยอกและฉอโกงทรัพยสินของโจทก

หรือท่ีโจทกควรจะไดรับจากการขายขาวสารชนิดขาวขาว 25 เปอรเซ็นตเลิศ ใหแกองคการคลังสินคา 

กระทรวงพาณิชย รวมท้ังสิ้นเปนเงิน 47,498,200 บาท โจทกไดรองทุกขกลาวหาคดีอาญาแกจําเลย

ท้ังสามกับพวกแลว ขอใหบังคับจําเลยท้ังสามรวมกันชดใชเงินแกโจทกจํานวน 47,498,200 บาท 

พรอมดอกเบ้ียอัตรารอยละเจ็ดคร่ึงตอปนับแตวันสุดทายท่ียักยอก (31 สิงหาคม 2536) ถึงวันฟองเปน

เวลา 1 ป 7 เดือน เปนเงินดอกเบ้ีย 6,056,020.50 บาท รวมท้ังสิ้นเปนเงิน 53,554,220.50 บาท และ

ใหจําเลยท้ังสามชดใชดอกเบ้ียในอัตรารอยละเจ็ดคร่ึงตอป ของตนเงิน 47,498,200 บาท นับแตวัน

ฟองไปจนกวาจะชําระเสร็จ  

          จําเลยท้ังสามใหการวา จําเลยท้ังสามมิไดเปนลูกจางโจทกจําเลยท้ังสามมีหนาท่ีบริหารงาน

ของโจทกไปตามระเบียบขอบังคับของโจทกซ่ึงจําเลยท้ังสามไดบริหารงานตามอํานาจหนาท่ีโดยสุจริต

ตลอดมา มิไดละเมิดหรือผิดสัญญาตอโจทก มิไดทุจริตแสวงหาผลประโยชนท่ีมิควรไดสําหรับตนเอง

หรือผูอื่นตามท่ีโจทกกลาวหาตรงกันขามจําเลยท้ังสามไดบริหารงานจนเปนผลใหงานของโจทกเกิด

ผลดีเสมอมา และโจทกไมไดรับความเสียหาย สําหรับคาเสียหายท่ีโจทกกลาวอางน้ันอาศัยจากการท่ี

โจทกกะประมาณดวยตนเองไมอาจทราบวาโจทกคิดคํานวณโดยอาศัยขอมูลจากราคาขายของท่ีใด 

จําเลยท้ังสามไมอาจตอสูคดีเกี่ยวกับคาเสียหายท่ีโจทกเรียกรองไดจึงเปนฟองท่ีเคลือบคลุม ท้ังคดี

โจทกขาดอายุความแลว ขอใหยกฟอง  

          ระหวางพิจารณาโจทกแถลงวา คดีสวนอาญาท่ีโจทกไดรองทุกขกลาวหาจําเลยท้ังสามกับพวก

น้ัน พนักงานอัยการมีคําสั่งเด็ดขาดไมฟองแลว ศาลแรงงานกลางเห็นวา ตามรายงานการประชุม

คณะกรรมการดําเนินการของโจทกชุดท่ี 24 คร้ังท่ี 15/2539 ลงวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2539 ท่ีประชุมมี

มติวา จําเลยท้ังสามไมมีความผิดและโจทกไมเสียหาย กับมีมติให นายสุชัย ออสุวรรณ ประธาน

กรรมการดําเนินการไปช้ีแจงตอศาล จึงมีคําสั่งเรียกกรรมการดําเนินการซ่ึงดํารงตําแหนงชุดดังกลาว

ประกอบดวย นายสุชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดําเนินการ นายสุธรรม เฮงบุญ รองประธาน

กรรมการ นายทรัพย งามสงวน รองประธานกรรมการ นายวิเชียร เช้ือไทยรองประธานกรรมการและ

เลขานุการ นายเทียนชัย กิติศรีวรพันธ กรรมการและผูชวยเลขานุการ และนายวีระศักดิ์ ชวยพัฒน ผูจัดการ

ใหญของโจทกมาศาลเพื่อสอบถามถึงมติคณะกรรมการดําเนินการดังกลาว คร้ันถึงวันนัดบุคคล

ดังกลาวยกเวน นายวีระศักดิ์ มาศาลแถลงวาเกี่ยวกับเร่ืองน้ีท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการของ
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โจทกลงมติวา โจทกไมไดรับความเสียหายอันเน่ืองจากการกระทําของจําเลยท้ังสาม รายละเอียด

ปรากฏตามรายงานการประชุมการท่ีสงศาลเอกสารหมาย จ.26 ศาลแรงงานกลางจึงมีคําสั่งงด

สืบพยานคูความท้ังสองฝาย ตามรายงานกระบวนพิจารณาฉบับลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2539  

          ศาลแรงงานกลางพิจารณาแลววินิจฉัยวา เม่ือขอเท็จจริงไดความวา ในคดีสวนอาญาพนักงาน

อัยการมีคําสั่งเด็ดขาดไมฟองจําเลยท้ังสามกับพวก ประกอบกับคณะกรรมการดําเนินการของโจทกลง

มติวาโจทกไมไดรับความเสียหายจากการกระทําของจําเลยท้ังสามขอเท็จจริงจึงฟงเปนยุติวา โจทก

ไมไดรับความเสียหายอันเน่ืองจากการกระทําของจําเลยท้ังสาม จึงไมมีความเสียหายท่ี จําเลยท้ังสาม

จะตองรับผิดตอโจทกตามฟอง พิพากษายกฟอง  

          โจทกอุทธรณตอศาลฎีกา  

          ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยวา โจทกอุทธรณวา ในระหวางพิจารณาสืบพยานโจทก ศาล

แรงงานกลางมีคําสั่งเรียก นายสุชัย ออสุวรรณ กับพวกซ่ึงเปนกรรมการเขารวมประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการของโจทกคร้ังท่ี 15/2539 เม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2539 มาสอบถามบุคคลดังกลาวมาศาล

แถลงถึงมติท่ีประชุมวา โจทกไมไดรับความเสียหายเน่ืองจากการกระทําของจําเลยท้ังสามตามรายงาน

การประชุมท่ีสงศาลเอกสารหมาย จ.26 ซ่ึงมติท่ีประชุมดังกลาวเปนเพียงใหถือตามมติของ

คณะกรรมการดําเนินการชุดท่ี 23 คร้ังท่ี 22/2536-37 เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2537 คร้ังท่ี29/2536-

37 เม่ือวันท่ี 26 กรกฎาคม 2537 และคร้ังท่ี 30/2536-37 เม่ือวันท่ี 24 สิงหาคม 2537 เทาน้ัน แตมติ

ของคณะกรรมการดําเนินการท้ังสามคร้ังดังกลาวมีมากอนมติของคณะกรรมการดําเนินการคร้ังท่ี 

2/2537 เม่ือวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2537 และคร้ังท่ี3/2537 เม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม 2537 ซ่ึงมีมติให

ดําเนินคดีแกจําเลยท้ังสามกับพวกน้ันยังไมมีการเพิกถอนการท่ีศาลแรงงานกลางรับฟงคําแถลงของ 

นายสุชัยกับพวก ประกอบรายงานการประชุมฉบับดังกลาวซ่ึงมิใชพยานโจทก แลวมีคําสั่งงดสืบพยาน

คูความท้ังสองฝายและพิพากษายกฟองโจทกจึงไมชอบดวยบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการ

พิจารณาคดีดังท่ีบัญญัติไวในมาตรา 27 และมาตรา 243(2) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพง ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31 น้ัน 

เห็นวามติคณะกรรมการดําเนินการของโจทกชุดปจจุบันตามรายงานการประชุมคร้ังท่ี 15/2539 เม่ือ

วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2539 ท่ีลงมติวาโจทกไมไดรับความเสียหายอันเน่ืองจากการกระทําของจําเลยท้ัง

สามโดยถือตามมติคณะกรรมการดําเนินการชุดเดิมซ่ึงประชุม คร้ังท่ี 22/2536-7 เม่ือวันท่ี 24 

กุมภาพันธ 2537 คร้ังท่ี 29/2536-37 เม่ือวันท่ี 26 กรกฎาคม 2537 และคร้ังท่ี 30/2536-37 เม่ือวันท่ี 

24 สิงหาคม 2537 น้ัน ยอมมีผลเปนการเพิกถอนมติคณะกรรมการดําเนินการ คร้ังท่ี 2/2537 เม่ือวันท่ี 

24 พฤศจิกายน 2537 และคร้ังท่ี 3/2537 เม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม 2537 ท่ีใหดําเนินคดีแกจําเลยท้ังสาม

กับพวกสวนเหตุท่ีศาลแรงงานกลางมีคําสั่งเรียก นายสุชัยกับพวก มาสอบถามเพื่อแถลงถึงมติ

คณะกรรมการดําเนินการของโจทกในการประชุมคร้ังท่ี 15/2539 เม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2539 ก็สืบ

เน่ืองจากในระหวางพิจารณาคูความแถลงยอมรับมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการของโจทก

ดังกลาววาการกระทําของจําเลยท้ังสามไมกอใหเกิดความเสียหายแกโจทก กับมีมติให นายสุชัย ไป

ช้ีแจงขอเท็จจริงตอศาลและฝายโจทกยอมถอนฟองคดีน้ี หากศาลมีคําสั่งเรียก นายสุชัย มาแถลงเพื่อ

ยืนยันมติคณะกรรมการดําเนินการของโจทกดังกลาว และเน่ืองจากมติคณะกรรมการดําเนินการของ
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โจทกดังกลาวเกี่ยวของเปนประเด็นสําคัญในคดี ดังน้ัน จึงมีเหตุสมควรท่ีศาลแรงงานกลางจะมีคําสั่ง

เรียก นายสุชัย กับพวก มาศาลเพื่อแถลงถึงมติท่ีประชุมดังกลาวใหไดความชัดเจนในประเด็นวาโจทก

ไดรับความเสียหายจากการกระทําของจําเลยท้ังสามหรือไม ปรากฏตามรายงานกระบวนพิจารณา

ฉบับ ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2539 และวันท่ี 21 มิถุนายน 2539 ตามลําดับ ซ่ึงศาลแรงงานกลางยอมมี

อํานาจทําไดโดยอาศัยบทบัญญัติมาตรา 45 วรรคหน่ึงแหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธี

พิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 ท่ีบัญญัติวา "เพื่อประโยชนแหงความยุติธรรมในอันท่ีจะใหไดความ

แจงชัดในขอเท็จจริงแหงคดี ใหศาลแรงงานมีอํานาจเรียกพยานหลักฐานมาสืบไดเองตามท่ี

เห็นสมควร" ดังน้ัน เม่ือนายสุชัย กับพวก มาศาลแถลงวาโจทกไมไดรับความเสียหายอันเน่ืองจากการ

กระทําของจําเลยท้ังสาม กรณีก็ไมจําตองสืบพยานในประเด็นขอน้ีตอไป การท่ีศาลแรงงานกลางมี

คําสั่งงดสืบพยานคูความท้ังสองฝายโดยรับฟงคําแถลงของ นายสุชัย กับพวก ประกอบรายงานการ

ประชุมฉบับดังกลาวแลวพิพากษายกฟองโจทกชอบแลว  

          พิพากษายืน  

   

( ณรงค ตันติเตมิท - อัมพร ทองประยูร - พิมล สมานิตย )  

 

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1765/2548 

จําเลยท่ี 2 ย่ืนคําใหการโดยอางวาจําเลยท่ี 2 มอบอํานาจให พ. ดําเนินคดีแทนตามสําเนา

หนังสือมอบอํานาจทายคําใหการ เม่ือโจทกมิไดย่ืนคํารองแสดงเหตุอันควรสงสัยวาใบมอบอํานาจของ

จําเลยท่ี 2 มิใชใบมอบอํานาจท่ีแทจริงตาม ป.วิ.พ. มาตรา 47 ศาลจึงรับฟงตามสําเนาหนังสือมอบ

อํานาจดังกลาวไดวา พ. มีอํานาจดําเนินคดีแทน จําเลยท่ี 2 โจทก และ ส. บิดาจําเลยท่ี 1 ตางเปน

สมาชิกสหกรณจําเลยท่ี 2 ตอมา ส. ถึงแกความตาย จําเลยท่ี 1 ในฐานะทายาทไดสมัครเขาเปน

สมาชิกของจําเลยท่ี 2 และนําหนังสืออนุญาตให ส. เขาทําประโยชนในท่ีดินพิพาทประเภท กสน. 5 ไป

ขอออก น.ส. 3 ก. แลวทําสัญญาซ้ือขายท่ีดินพิพาทโดยไมไดจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ีใหแก

โจทกภายในกําหนดเวลา 5 ป นับแตจําเลยท่ี 1 ไดรับ น.ส. 3 ก. สัญญาซ้ือขายท่ีดินพิพาทดังกลาวจึง

ตกเปนโมฆะตาม ป.พ.พ. มาตรา 150 เน่ืองจากมีวัตถุประสงคเปนการตองหามชัดแจงโดยกฎหมาย

ตาม พ.ร.บ.จัดท่ีดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 มาตรา 12 วรรคหน่ึง ซ่ึงมีขอกําหนดหามโอนท่ีดิน

จัดสรรของนิคมสหกรณภายใน 5 ป นับแตวันท่ีไดรับหนังสือรับรองการทําประโยชนในท่ีดิน แมโจทก

จะเขาครอบครองท่ีดินพิพาทแลว ก็ถือวาเปนการครอบครองท่ีดินพิพาทไวแทนจําเลยท่ี 1 เจาของ

ท่ีดินพิพาท ท้ังจําเลยท่ี 1 ยอมมีสิทธินําท่ีดินดังกลาวไปจดทะเบียนจํานองไวแกจําเลยท่ี 2 ได โจทก

จึงไมอาจฟองขอใหเพิกถอนการจดทะเบียนจํานองท่ีดินพิพาทระหวางจําเลยท้ังสอง 

 

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2749/2540 

จําเลยท่ี 1 ถึงท่ี 23 และท่ี 25 ถึงท่ี 29 เปนกรรมการดําเนินการของโจทก ซ่ึงตามรายงานการ

ประชุม ไมปรากฏวาคณะกรรมการดําเนินการของโจทกไดลงมติใหจายเงินกูแกสมาชิกเปนเช็คขีด

ครอมเปนรายตัวเพียงแตท่ีประชุมเห็นดวยกับขอเสนอของกรรมการคนหน่ึงท่ีใหมีการจายเงินกูเปน
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เช็คดวยเหตุผลเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกเทาน้ันและในการประชุมคร้ังถัดมา ท่ีประชุมไดรับ

ทราบเร่ืองท่ีสืบเน่ืองมาจากการประชุมเร่ืองการจายเงินกูสามัญเปนเช็ควา ไดมีการดําเนินการจายเช็ค

เงินกูสามัญเปนรายการสําหรับหนวยอําเภอ ม. และอําเภอ ค. โดยขีดครอมผูถือออกเทาน้ันและเม่ือ

การจายเงินใหแกผูกูเปนหนาท่ีของผูจัดการจะจายใหเปนเงินสดหรือเช็คก็ได ฉะน้ันไมวาการจายเงินกู

แกสมาชิกจะจายโดยเช็คขีดครอมเปนรายตัวหรือไม และจะเปนชองทางใหเกิดการทุจริตไดหรือไมจึง

ไมใชความประมาทเลินเลอหรือละเลยอันจําเลยท่ี 1 ถึงท่ี 23 และท่ี 25 ถึงท่ี 29 จะตองรับผิดตอโจทก 

ท้ังการท่ีจําเลยดังกลาวไดตั้งผูตรวจสอบกิจการข้ึนตามขอบังคับ และผูตรวจสอบไมสามารถตรวจพบ

การทุจริต เพราะผูทุจริตไดปลอมเอกสารการเงินข้ึนอีกชุดหน่ึง ก็หาใชความผิดของจําเลยท่ี 1 ถึงท่ี 

23 และท่ี 25 ถึงท่ี 29 ไมเพราะจําเลยดังกลาวไมมีหนาท่ี เขาไปตรวจสอบเอกสารการเงินดวยตนเอง 

เปนแตตองควบคุมดูแลและวางมาตรการใหการดําเนินการของโจทกเปนไปดวยความถูกตองตาม

ระเบียบขอบังคับท่ีวางไวเทาน้ัน 

 

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 7395/2541 

โจทกไดมีหนังสือขอความเห็นชอบในการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2537 ตอจําเลยในฐานะ

นายทะเบียนสหกรณ จําเลยก็มีหนังสือใหคําแนะนําแกโจทกตามคําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณ 

เกี่ยวกับการปฏิบัติทางบัญชี เร่ือง การเอาประกัน และการจําหนายทรัพยสินถาวรของสหกรณ แนะนํา

ใหโจทกจัดสรรเปนเงินสํารอง คาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และจัดสรรเปนเงินปนผล

ตามหุนท่ีชําระแลว กําไรสุทธิท่ีเหลือ ใหสมทบเปนเงินสํารองท้ังสิ้น เม่ือจําเลยมีหนังสือแนะนํา การ

ปฏิบัติใหโจทกทราบดังกลาวแลว และตามขอบังคับของโจทก ขอ 33 ไดกําหนดอํานาจหนาท่ีของท่ี

ประชุมใหญวา ท่ีประชุมใหญมีอํานาจหนาท่ีพิจารณาวินิจฉัยปญหาทุกอยาง ท่ีเกิดข้ึนเกี่ยวกับกิจการ

ของสหกรณซ่ึงรวมท้ังในขอตอไปน้ี (14) พิเคราะหและปฏิบัติตามขอบันทึกของนายทะเบียนสหกรณ 

ฯลฯ แตท่ีประชุมใหญของโจทกกลับไมปฏิบัติตามบันทึกขอแนะนําของจําเลย โดยในการประชุมใหญ

เพื่อจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2537 ไดลงมติใหนํากําไรสุทธิมาจัดสรรเปนเงินเฉลี่ยคืนตามสวนแหง

ราคาสินคาท่ีสมาชิกไดซ้ือรอยละ 4 จายเปนเงินโบนัสแกกรรมการดําเนินการผูจัดการ และเจาหนาท่ี

รอยละ 5 จายเปนทุนสงเสริมสวัสดิการแกเจาหนาท่ีของสหกรณ รอยละ 10 และจายเปนทุนรักษา

ระดับการจายเงินปนผลรอยละ 10 นอกเหนือจากท่ีจําเลยแนะนําไว ดังน้ียอมเห็นไดวามติท่ีประชุม

ใหญของโจทกดังกลาวเปนการฝาฝน ไมปฏิบัติตามบันทึกขอแนะนําของจําเลย ซ่ึงเปนคําแนะนําการ

ปฏิบัติทางบัญชี เร่ือง การเอาประกันและการจําหนายทรัพยสินถาวรของสหกรณเพื่อใหการปฏิบัติ

ทางบัญชี ของสหกรณท่ีมีการเอาประกันและการจําหนายทรัพยสินถาวรเปนไปตามหลักการบัญชีท่ี

รับรองท่ัวไป ท้ังชอบดวยหลักการของสหกรณดวย ดังน้ัน เม่ือจําเลยเห็นวามติของท่ีประชุมใหญของ

โจทกฝาฝนไมปฏิบัติตามบันทึกขอแนะนําของจําเลยโดยชัดแจง อันเปนการขัดตอขอบังคับของโจทก 

ขอ 33(14) จําเลยจึงอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2511 มาตรา 46 สั่งเพิกถอนมติ

น้ันไดโดยชอบดวยกฎหมาย คําสั่งของจําเลยท่ีใหเพิกถอนมติท่ีประชุมใหญของโจทกน้ันจําเลยใน

ฐานะนายทะเบียนสหกรณสั่งโดยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2511 มาตรา 46 

ซ่ึงเปนกฎหมายเฉพาะท่ีใชบังคับแกสหกรณจํากัดเทาน้ันโดยมุงประโยชนเพื่อควบคุมดูแล กํากับให
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การดําเนินการของสหกรณจํากัดทุกแหงเปนไปดวยความเรียบรอยและเปนประโยชนแกสมาชิกท้ัง

มวลจําเลยในฐานะนายทะเบียนหาไดมีผลประโยชนใดๆ ในสหกรณจํากัดไม ระยะเวลาในการเพิกถอน

มติท่ีประชุมใหญของโจทก จึงไมอยูในระยะเวลาท่ีกําหนดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา 1195 และเม่ือจําเลยไดเพิกถอนมติดังกลาว กอนการประชุมใหญสามัญประจําป 2538 ของ

โจทก กรณีถือไดวา จําเลยไดดําเนินการภายในระยะเวลาอันสมควร ท้ังการกระทําของจําเลยก็มิใช

เปนการมิไดใชบังคับซ่ึงสิทธิเรียกรอง ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดตามประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย มาตรา 193/9 จึงไมขาดอายุความตามกฎหมาย 

 

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2782/2545 

สหกรณจําเลยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิกโดยรวมกันดําเนิน

ธุรกิจเพื่อประโยชนดวยกัน โดยสมาชิกในฐานะผูถือหุนรวมลงหุนและรับฝากเงินจากสมาชิกแลวนํามา

ใหสมาชิกกูโดยคิดดอกเบ้ีย หากมีเงินทุนเหลือก็จะนําไปใหสหกรณอื่นกู จําเลยมีรายไดเปน

คาธรรมเนียมจากการเขาเปนสมาชิกและดอกเบ้ียจากการใหสมาชิกและสหกรณอื่นกูยืม เม่ือมีกําไรก็

จัดสรรเปนเงินทุนสํารอง คาบํารุงสันนิบาตสหกรณและจายเปนผลตอบแทนใหแกสมาชิกในรูปเงินปน

ผลและเงินเฉลี่ยคืนกับจายเปนเงินโบนัสแกกรรมการและเจาหนาท่ีอันเปนการแสวงหากําไรในทาง

เศรษฐกิจจําเลยจึงมิใชนายจางซ่ึงจางลูกจางทํางานท่ีมิไดแสวงหากําไรในทางเศรษฐกิจ ตามขอ (3) 

แหงกฎกระทรวงฯ ซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ  จึงตองนํามาตรา 118 แหง

พระราชบัญญัติน้ี มาใชบังคับแกจําเลย เม่ืองานท่ีจําเลยจางโจทกมิใชการจางในโครงการเฉพาะท่ีมิใช

ปกติทางธุรกิจ มิใชงานตามฤดูกาล แตเปนการทํางานตามปกติธุรกิจของจําเลย แมการจางงาน

ระหวางโจทกกับจําเลยจะเปนการจางงานท่ีมีกําหนดระยะเวลาการจางไวแนนอนและเลิกจางตาม

กําหนดระยะเวลาน้ันโจทกก็มิใชลูกจางท่ีมีกําหนดระยะเวลาการจางไวแนนอนตามพระราชบัญญัติ

คุมครองแรงงานฯ มาตรา 118 วรรคสามและวรรคสี่ เม่ือจําเลยเลิกจางโจทกซ่ึงทํางานมาแลว 2 ป จึง

ตองจายคาชดเชยใหโจทกเทากับคาจางอัตราสุดทายเกาสิบวันตามมาตรา 118(2) พรอมดอกเบ้ีย 

 

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3540/2545 

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟองจําเลยท่ี 1 ไปแลว อุทธรณของจําเลยท่ี 1 จึงไมเปนการ

โตแยงคําพิพากษาของศาลแรงงานกลาง ตองหามมิใหอุทธรณตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพง มาตรา 223 ประกอบดวยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 

2522 มาตรา 31 ศาลฎีกาไมรับวินิจฉัย  

ตามประกาศคณะกรรมการประกันสังคม เร่ือง หลักเกณฑวิธีการ และเง่ือนไขการลดสวน

อัตราเงินสมทบเกี่ยวกับประโยชนทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวด กรณีทุพพลภาพ กรณี

คลอดบุตร และกรณีตาย พ.ศ. 2534 กําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการขอลดสวนและการ

พิจารณาหักสวนลดอัตราเงินสมทบท่ีรัฐบาล นายจาง และลูกจางจะตองสงเขากองทุนประกันสังคม

โดยใหพิจารณาเปรียบเทียบระหวางสวัสดิการท่ีนายจางจัดใหแกลูกจางกับประโยชนทดแทนตาม

พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และตามประกาศคณะกรรมการประกันสังคมดังกลาวไดระบุ
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เกี่ยวกับหลักเกณฑหรือปจจัยท่ีใชพิจารณาใหคะแนนในเร่ืองสวัสดิการกรณีเจ็บปวย แบงเปน 9 หัวขอ 

โจทกไดคะแนนรวมเทากับ 0 ใน 8 หัวขอ อีก 1 หัวขอ คือ ระยะเวลาท่ีจายคารักษาพยาบาลปรากฏวา 

ประกาศสํานักงานประกันสังคมมีขอจํากัดเกี่ยวกับจํานวนคร้ังในกรณีฉุกเฉิน แตไมมีขอจํากัดเกี่ยวกับ

ระยะเวลาการรักษาพยาบาล สวนระเบียบของโจทกไมมีขอจํากัดเกี่ยวกับจํานวนคร้ังแตมีขอจํากัด

เกี่ยวกับระยะเวลาการรักษาพยาบาลถือไดวาสวัสดิการเกี่ยวกับระยะเวลาท่ีจายคารักษาพยาบาลท่ี

โจทกจัดใหอยูในระดับเดียวกับประโยชนทดแทนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ได

คะแนน 0 คิดเปนคะแนนรวมท้ังสิ้นเทากับ 0 จึงตองถือวาสวัสดิการท่ีโจทกจัดใหพนักงานอยูในระดับ

เดียวกับประโยชนทดแทนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 โจทกจึงไมไดรับการลดสวน

อัตราเงินสมทบ 

คําพิพากษาของศาลดังกลาวขางตนท่ียกมาน้ันเปนแนวทางใหสหกรณและคณะกรรมการ

ดําเนินการตลอดจนเจาหนาท่ีสหกรณออมทรัพยไดปฏิบัติหรือบริหารงานสหกรณไดอยางถูกตองซ่ึง

เปนประโยชนไมทําใหผูปฏิบัติตองรับผิดการสวนตัว 
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