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นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

                        ในปัจจุบนัปัญหาการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ หลายแห่งมีการด าเนินธุรกิจและธุรกรรม
ทางการเงินอันก่อให้เกิดความเสียหาย  ความเสี่ยงแก่สหกรณ์ และสมาชิก  อันเนื่องมาจากสาเหตุหนึ่งคือการ
ด าเนินงานของสหกรณ์  ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์  ไม่เป็นไปตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ค าสั่งและ
ค าแนะน านายทะเบียนสหกรณ์  และที่ส าคัญที่สุกและพบบ่อยท่ีสุดคือไม่เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่สมาชิก
ว่าด้วยการด าเนินงานตามงบประมาณรายได้รายจ่าย   รวมทึ้งการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้าง ฯลฯ    
อีกท้ังด าเนินธุรกิจนอกกรอบวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ตามข้อบังคับของสหกรณ์  แนวโน้มกฎหมายสหกรณ์ใน
อนาคตประเทศต่าง ๆที่ค่อนข้างเจริญแล้ว มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการออกกฎหมายจากแบบเดี่ยวเป็น
แบบกระจายขึ้น คือแทนที่จะมีกฎหมายสหกรณ์ฉบับเดียวก็อาจจะมีหลายฉบับขึ้นเช่นสหกรณ์การเกษตร
ขนาดใหญ่และ สหกรณ์ออมทรัพย์หลายแห่งมีขนาดใหญ่ยากต่อการควบคุมและด าเนินงาน กฎหมายสหกรณ์
ควรจะลดความเข้มงวดในการก ากับดูแลและการตรวจสอบสหกรณ์จากภาครัฐลง คือให้อิสระแก่สหกรณ์ใน
การด าเนินงานมากขึ้น รัฐออกกฎหมายให้สหกรณ์สามารถช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้น   แต่ละประเภทตาม 
พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2553  มาตรา 46 “เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ให้
สหกรณ์มีอ านาจกระท าการ” กล่าวคือ โดยด าเนินธุรกิจการผลิต  การค้า  การบริการและอุตสาหกรรม เพ่ือ
ประโยชน์ของสมาชิก ให้สวัสดิการ   หรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว   ให้ความ
ช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก   ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการ  จากทางราชการหน่วยงานของ
ต่างประเทศหรือบุคคลอ่ืนใด รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืน ให้กู้ให้สินเชื่อ ให้ยืมให้เช่า ให้เช่าซื้อ โอน
รัยจ านองหรือรับ จ าน า หรือทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของสมาชิก  จัดให้ได้มา ซื้อถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สิทธิ
ครอบครอง กู้ ยืม เช่า เช่าซื้อ รับโอนสิทธิ์การเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ จ านอง จ าน าขาย หรือจ าหน่าย ให้
สหกรณ์อ่ืนกู้ยืมเงินได้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

                   จากความหมายดังกล่าว ท าให้การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์เกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงินของ
สหกรณ์เป็นด้านที่มีปัญหามากท่ีสุดเพราะเป็นการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์พึงมีพึงได้  สหกรณ์
หลายแห่งด าเนินธุรกิจทางกาเงินอันก่อให้เกิดความเสี่ยงสูงและเกิดความเสียหายแก่สหกรณ์และ สมาชิกผู้ถือ
หุ้น  เป็นเหตุมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบ รวมทั้งการปฏิบัตินอกกรอบ
วัตถุประสงค์ตามข้อบังคับของสหกรณ์แต่ละประเภทดัง เช่น 
                   1.การรับสมาชิก สมาชิกสมทบไม่ตรงตามคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ตามข้อบังคับของสหกรณ์  รับ
สมัครสมาชิกท่ีเป็นนิติบุคคล  รับสมัครสมาชิกนอกแดนด าเนินงานของสหกรณ์ตามที่ข้อบังคับก าหนด หรือไม่
เรียกเก็บค่าหุ้นจากสมาชิกสมทบตามข้อบังคับของสหกรณ์ล้วนเป็นสิ่งที่สหกรณ์ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ และผิด



กฎหมายสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์จะต้องตรวจสอบและให้ค าแนะน าให้สหกรณ์ด าเนินการแก้ไขให้
ถูกต้อง 
                     2.การลงทุนในหลักทรัพย์ไม่เป็นไปตามกฎหมาย หรือตามที่คณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์ชาติประกาศ ก าหนดไว้    รวมทั้ง การค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือล๊อตเตอรี่ 
                     3. การรับเงินฝากจากบุคคลภายนอก ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 
มาตรา 46(5) เป็นการท าธุรกิจที่ผิดอย่างชัดแจ้ง สหกรณ์จะต้องระงับยับยั้งการด าเนินธุรกิจดังกล่าวทันที 
                     4. การท าธุรกรรมเยี่ยงบริษัทประกันชีวิต  ประกันภัย รับจ าน าทะเบียนรถ ต่อทะเบียนรถ 
เป็นธุรกิจที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์   
                    5. สหกรณ์ท าธุรกรรมทางการเงินเกิน 2 ล้านบาทโดยไม่รายงานส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) 
                     6. สหกรณ์ไม่ก าหนดระเบียบ การขายสินค้า หรือขายสินค้าไม่เป็นไปตามระเบียบของ
สหกรณ์   การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี ไม่เป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์ 
                    7. ให้บุคคลภายนอกกู้เงิน   ไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 46(6) 
                    8. มีการจ่ายเงินยืมทดรองราชการให้กรรมการของสหกรณ์ ไม่เป็นไปตามระเบียบของ
สหกรณ์  ไม่ผ่านมติที่ประชุมกรรมการ ไม่มีเหตุผลในการยืมเงินทดรองราชการ อีกท้ังไม่มีการก าหนดวันส่งคืน
เงินยืมที่ชัดเจน 
                    9. สหกรณ์ซ้ือปัจจัยการผลิตปริมาณมากเกินความต้องการของสมาชิก ไม่มีการส ารวจความ
ต้องการของสมาชิกก่อนการสั่งซื้อ  จ่ายเงินล่วงหน้าจ านวนมาก แต่ยังไม่ได้รับยินค้า  กรณีปุ๋ยลางแห่งรับตั๋ว
ปุ๋ยและมีการเปลี่ยนตั๋วปุ๋ยเมื่อครบก าหนดในวันส่งมอบสินค้า  สว่นใหญ่เป็นการซื้อปุ๋ยข้ามเขต ข้ามจังหวัดอัน
เป็นช่องทางทุจริต ระหว่างตัวแทนขายปุ๋ย  กับสหกรณ์ กรรมการและเจ้าหน้าที่ บางคน 
                    10. การด าเนินธุรกิจนอกวัตถุประสงค์ไม่ถูกต้องตามประเภทของสหกรณ์ เช่น การจัดสรร
ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  ลิสซิ่ง   การสร้างสถานีบริการน้ ามัน(สร้างปั๊มน้ ามัน)  การสร้างคอนโดมิ
เนี่ยม  โรงแรม และหอพักให้เช่า  เป็นต้น 

                   สหกรณ์เป็นองค์กรธุรกิจอีกแบบหนึ่งที่มีการกล่าวถึงกันมากในปัจจุบัน บางครั้งเชื่อว่าระบบ
สหกรณ์จะสามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมได้ทั้งหมด เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนัก เพราะสหกรณ์ไม่
สามารถแก้ไขปัญหาในสังคมได้ทุกเรื่อง จะแก้ไขได้ก็ต่อเมื่อสังคมนั้น  ๆ พร้อมที่จะน าระบบสหกรณ์เข้าไปใช้
และให้คนที่มีความสามารถที่จะท าธุรกิจแบบสหกรณ์ นี้ให้เป็นประโยชน์ มิฉะนั้นการน าระบบสหกรณ์ไปใช้ก็
จะสูญเปล่าเพราะสหกรณ์เป็นงานเทคนิคที่ต้องการผู้มีความรู้ ความเข้าใจไปบริหารและด าเนินการ มีกลไกท่ี
ต้องเรียนรู้และศึกษาอีกมากมาย  สหกรณ์เป็นองค์ธุรกิจแบบเดียวที่ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความเสมอภาคและ
ความยุติธรรม หลักสหกรณ์ไม่มีการบังคับ ไม่มีการเอาเปรียบ และไม่มีการแสวงหาก าไรแต่หลักท้ังหลายทั้ง
ปวงจะสามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยสมบูรณ์ได้ต่อเมื่อสมาชิกสหกรณ์และผู้บริหารสหกรณ์มีความรู้
ความเข้าใจในหลักวิธีการสหกรณ์นั้น ๆ ได้โดยถูกต้องเท่านั้น  



                     การด าเนินธรุกิจของสหกรณ์    ตามท่ีกล่าว เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้สหกรณ์เกิดความเสียหาย
และอาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงขึ้น ในอนาคตกับ เพ่ือป้องกันและป้องปราม ความเสียหายอันจะเกิดข้ึนกับ
สหกรณ์ รวมทั้งมิให้สหกรณ์ด าเนินธุรกิจทางการเงินที่ขัดกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ที่ได้รับมอบอ านาจให้แนะน าส่งเสริมและตรวจสอบแนะน าสหกรณ์ ควร
ตระหนักและค านึงถึง บทบาทหน้าที่ตนเองที่ส าคัญในการที่ให้สหกรณ์)ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ
สหกรณ์ ด าเนินธุรกิจในกรอบวัตถุประสงค์อย่างเคร่งครัด  โดยแจ้งที่ประชุมกรรมการด าเนินการเป็น
ผู้ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง   อักท้ังเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ จะต้องให้ความส าคัญในการติดตามการแก้ไข 
และการด าเนินการดังกล่าว ถือเป็นภารกิจส าคัญ ในการส่งเสริมแนะน าสหกรณ์ทุกสหกรณ์ที่รับมอบหมาย  
เพราะปัจจุบันสหกรณ์ ได้รับการเรียนรู้  รับรู้ข่าวสารข้อมูลจากภายนอกรอบตัวมากข้ึน มีการชักชวน ยุยง 
ส่งเสริมจากบุคคลหลาย ๆ ฝ่ายที่หวังผลประโยชน์ตนเองมากกว่าของสหกรณ์  จึงส่งผลให้การด าเนินธุรกิจผิด
ไปจากวัตถุประสงค์ที่ควรจะเป็น  การปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้องบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ นั้น เป็น
กติกา ขอบเขตการด าเนินงานของสหกรณ์  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ยังจะต้องหาข้อมูล เรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร  
หัดเป็นผู้ค้นคว้า ทันต่อเหตุการณ์ ร่วมคิด ร่วมประสานงาน ร่วมแก้ไขปัญหากับสหกรณ์ให้มาก   จะได้ไม่ต้อง
ไปติดตามการแก้ไขปัญหาในภายหลัง  การให้ความรู้ความเข้าใจในการด าเนินธุรกิจ เป็นเบื้องต้นกับสหกรณ์ 
เป็นการป้องกัน  และลดปัญหาความเสี่ยงได้เป็นอย่างดี อย่าเป็นผู้ตามการแก้ไขปัญหาสหกรณ์ อันเป็นสิ่งไม่
สิ้นสุด สร้างบทบาทท่ีควรเป็นควรเป็นผู้น าการส่งเสริมแนะน าสหกรณ์  อย่างแท้จริง    

 

                                         ……………………………………………………………….. 

 


