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สหกรณ์ขึ้น โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านสุพจน์ หนูเกลี้ยง นักวิชาการ
ด้านกฎหมายสหกรณ์ ในการอธิบายข้อกฎหมายสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การก�ำกับดูแลสหกรณ์ ให้เป็นภาษาที่ง่ายต่อการท�ำความเข้าใจ พร้อมยก
ตัวอย่างประกอบ ซึ่งจะท�ำให้ผู้ปฏิบัติงานด้านก�ำกับดูแลสหกรณ์โดยเฉพาะ
ผู้ตรวจการสหกรณ์ ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานสหกรณ์ ได้ใช้เป็น
คู่มือในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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ค�ำปรารภ
ด้วยผู้เขียนได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร ผู้ตรวจการ
สหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์หลายครัง้ ผูเ้ ขียนจึงได้รวบรวมเอาสาระและ
ประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการก�ำกับดูแลสหกรณ์มากล่าวไว้ในหนังสือเล่มนี้
นอกจากนี้ ยังได้น�ำเอาประสบการณ์ในการแก้ปัญหาทางกฎหมายให้แก่
สหกรณ์ ตั้ ง แต่ พ.ศ.2539 ถึ ง พ.ศ.2543 เมื่ อ ครั้ ง ที่ ผู ้ เ ขี ย นรั บ ราชการ
ในต�ำแหน่งนิติกร ส�ำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมสหกรณ์ ในช่วงที่มี
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2511 บังคับใช้อยู่ จนกระทั่งมีการตราพระราช
บัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2542 เป็นต้นมา
ในฐานะที่เคยเป็นนิติกร กรมส่งเสริมสหกรณ์ รวมทั้งได้ท�ำหน้าที่
วิทยากรในการรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ ความเห็นต่างๆ ในทางวิชาการ
ด้านกฎหมายสหกรณ์มาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 20 ปี ผูเ้ ขียนจึงมีความเห็น
ส�ำหรับหลักการในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ว่าพระราชบัญญัติ
ฉบับนีไ้ ด้วางหลักในการสร้างความมัน่ คงให้กบั สหกรณ์ไว้อย่างดีเยีย่ ม แต่ไม่มี
กฎหมายฉบับใดในโลกนี้ที่มีความสมบูรณ์ 100 เปอร์เซ็นต์ อยู่ในตัวของ
กฎหมายนัน้ เมือ่ วันเวลาเปลีย่ นแปลงไปก็จำ� เป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องแก้ไขเพิม่ เติม
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันของแต่ละช่วงเวลา ส�ำหรับเหตุผล
ที่ผู้เขียนให้ความเห็นว่ากฎหมายฉบับนี้ ได้วางหลักเกี่ยวกับการบริหารและ
การก�ำกับดูแลสหกรณ์เอาไว้อย่างดีนั้น เพราะเหตุวา่ พระราชบัญญัตฉิ บับนี้
ได้แบ่งภารกิจของผูท้ รี่ บั ผิดชอบในสหกรณ์ไว้ทงั้ หมด 4 ด้าน หากเปรียบเป็นเสือ
ตัวหนึง่ ก็จะมีขาทัง้ หมด 4 ข้าง ดังนัน้ จึงขอเปรียบเทียบว่าสหกรณ์จะด�ำรงอยู่
ด้วยความมั่นคงได้ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ฉบับนี้ก็ด้วยขา 4 ข้างนี้

การก�ำกับดูแลสหกรณ์

เป็นส�ำคัญ ขา 2 ข้างที่อยู่ด้านหน้านั้น ขาที่ 1 เป็นขาข้างขวา หมายถึง
คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ ซึ่งรวมถึงฝ่ายจัดการด้วย โดยก�ำหนดให้
คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์มาจากการเลือกตัง้ โดยสมาชิก และทีส่ ำ� คัญ
ประธานกรรมการสหกรณ์ก็มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากสมาชิกเช่นกัน
ดังนั้น คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์จึงเป็นตัวแทนของสมาชิกและเป็น
ผูแ้ ทนของสหกรณ์ลกั ษณะเช่นเดียวกับนิตบิ คุ คลอืน่ ทีม่ ผี มู้ อี ำ� นาจท�ำการแทน
นิติบุคคล การด�ำเนินกิจการทั้งหมดจึงต้องอาศัยคณะกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์แต่ละชุดที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ว่า มีความตั้งใจดี มีความรับผิดชอบ
และมีความสามารถ รวมถึงความปรารถนาดีต่อสหกรณ์หรือไม่ หากขาข้างนี้
รูจ้ กั บทบาทหน้าทีข่ องตนเองและท�ำหน้าทีไ่ ด้ดเี ยีย่ ม เสือตัวนีก้ จ็ ะมีขาทีม่ นั่ คง
แข็งแรง
ขาด้านหน้าข้างซ้ายซึง่ เป็นขาที่ 2 ผูเ้ ขียน หมายถึง ผูต้ รวจสอบกิจการ
ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 53 กล่าวคือ
ให้สหกรณ์มผี ตู้ รวจสอบกิจการซึง่ ทีป่ ระชุมใหญ่เลือกตัง้ จากสมาชิกหรือบุคคล
ภายนอก หน้าทีข่ องผูต้ รวจสอบกิจการนัน้ ส�ำคัญมาก กล่าวคือ มีหน้าทีใ่ นการ
ตรวจสอบกิจการทั้งหมดของสหกรณ์ ซึ่งเป็นการถ่วงดุลอ�ำนาจกันเองใน
ภาคส่วนของสหกรณ์ โดยผู้ตรวจสอบกิจการนี้ถือเป็นขาข้างหนึ่งที่มีความ
ส�ำคัญในการถ่วงดุลอ�ำนาจหน้าที่ในการด�ำเนินกิจการของขาข้างที่ 1 ซึ่งเป็น
คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ โดยมีหน้าทีต่ รวจสอบด้วยว่าคณะกรรมการ
ด�ำเนินการสหกรณ์ได้ด�ำเนินกิจการไปถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายและ
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์หรือไม่ หากขา 2 ข้างด้านหน้านี้มีความสมบูรณ์
มั่นคงก็จะท�ำให้สหกรณ์เดินไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส�ำหรับขาอีก 2 ข้างซึง่ อยูด่ า้ นหลัง เหตุทผี่ เู้ ขียนเห็นว่าต้องอยูด่ า้ นหลัง
เนื่องจากว่าสหกรณ์นั้นเป็นนิติบุคคล คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์รวมถึง
ฝ่ายจัดการ หรือผูต้ รวจสอบกิจการก็ดี สมควรทีจ่ ะอยูด่ า้ นหน้า ส่วนภาครัฐนัน้
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ควรอยู่ด้านหลังเพื่อก�ำกับดูแลว่าบรรดาองค์ประกอบต่างๆ ของสหกรณ์นั้น
ได้ท�ำหน้าที่ของตนอยู่ในกรอบหรือเส้นทางเดินที่เป็นไปตามกฎหมายหรือ
ข้อบังคับและระเบียบต่างๆ หรือไม่ ขาหลังข้างขวาหมายถึง เจ้าหน้าที่
ฝ่ายส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริมให้สหกรณ์มีความเจริญก้าวหน้าใน
การด�ำเนินธุรกิจในด้านต่างๆ ตัง้ แต่การให้ความรู้ การให้เงินทุน และให้หลักการ
ต่างๆ ประคับประคองกันไป จะเห็นได้วา่ การส่งเสริมดังกล่าวมีสหกรณ์หลายแห่ง
ทีป่ ระสบความส�ำเร็จในการด�ำเนินกิจการได้ในปัจจุบนั นี้ นับว่าเป็นขาทีส่ ำ� คัญ
เช่นกัน ขาข้างสุดท้ายเป็นขาข้างที่ 4 ซึ่งเป็นขาหลังด้านซ้าย หมายถึง
ผู้ตรวจการสหกรณ์ ซึ่งเป็นบุคลากรที่ก�ำกับดูแลสหกรณ์ โดยให้มีอ�ำนาจ
ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 17 มาตรา 18
มาตรา 19 เป็นต้น เป็นงานการก�ำกับดูแลสหกรณ์ทั้งหลาย รวมทั้งการเสนอ
ข้อเท็จจริงต่างๆ เพื่อให้นายทะเบียนสหกรณ์ใช้อ�ำนาจตามที่บัญญัติไว้
ในมาตรา 20, 21 และ 22 เป็นต้น ขาข้างนี้จึงมีความส�ำคัญและมีภาระหนัก
เพราะต้องแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสหกรณ์ให้ถูกต้องและเป็นธรรมตาม
หลักกฎหมายต่างๆ ทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ
เมื่อมองภาพรวมดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้วจะเห็นได้ว่า หากสหกรณ์
มีขา 4 ข้างดังกล่าวที่มั่นคงแข็งแรงแล้ว ก็เปรียบเสมือนเสือตัวหนึ่งที่มีพลัง
มากมาย สามารถด�ำรงอยูไ่ ด้อย่างเสือไม่อาจมีศตั รูทไี่ หนกล้ามารบกวนเหมือน
สหกรณ์ทมี่ คี ณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ ผูต้ รวจสอบกิจการ ฝ่ายส่งเสริม
สหกรณ์แ ละผู้ตรวจการสหกรณ์ที่ดีและท�ำหน้าที่ได้สมบทบาท โอกาส
ทีส่ หกรณ์จะเกิดปัญหาย่อมมีนอ้ ยและหมายถึงสหกรณ์สามารถเดินไปข้างหน้า
ได้อย่างมั่นคงนั่นเอง
ในโอกาสที่นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับ
พระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ด�ำรงต�ำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
ตัง้ แต่ปลายปี 2560 ผูเ้ ขียนขอแสดงความยินดีตอ่ พีน่ อ้ งชาวกรมส่งเสริมสหกรณ์
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และสหกรณ์ทุกแห่งเป็นอย่างยิ่ง ที่มีผู้ก�ำหนดนโยบายและมีอ�ำนาจสูงสุด
ในการก�ำกับดูแลสหกรณ์ ซึง่ เป็นคนดีมคี วามสามารถ เนือ่ งจากเคยได้รว่ มงานกัน
เมือ่ ครัง้ ทีผ่ เู้ ขียนปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการในกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนับว่าอธิบดี
ท่านนี้เป็นบุคลากรที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างดีเยี่ยม
ท่านให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแลสหกรณ์รวมถึงต้องการที่จะแก้ปัญหา
ต่ า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสหกรณ์ ใ ห้ ลุ ล ่ ว งอย่ า งถู ก ต้ อ งและเป็ น ธรรม ผู ้ เ ขี ย น
จึงขอมอบหนังสือเล่มนี้ ให้เป็นก�ำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านในฐานะ
นายทะเบียนสหกรณ์มา ณ โอกาสนี้
หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนจัดท�ำขึ้นเพื่อเป็นก�ำลังใจให้แก่ข้าราชการ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ หากมีส่วนหนึ่งส่วนใดบกพร่อง
ก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ แต่หากมีส่วนดีบ้างก็ขอยกเอาความดีนั้นให้แก่ บิดา
มารดา และครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิประสาทวิชาแก่ผู้เขียน
สุพจน์ หนูเกลี้ยง
นักวิชาการด้านกฎหมายสหกรณ์
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พระราชบั ญ ญั ติ ส หกรณ์ พ.ศ.2542 ได้ ป ระกาศบั ง คั บ ใช้ เ พื่ อ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างในการบริหารจัดการสหกรณ์ทั้งภาคราชการและ
ภาคสหกรณ์ให้ดขี นึ้ ส�ำหรับส่วนราชการได้จดั แบ่งภารกิจออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ
ส่วนที่หนึ่งเป็นการส่งเสริมการด�ำเนินกิจการของสหกรณ์ทั้งหลาย ซึ่งเป็น
ภารกิจหลักของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่วนทีส่ องเป็นการก�ำกับดูแลให้สหกรณ์
ทั้งหลายด�ำเนินกิจการไปได้ตามหลักการสหกรณ์ โดยได้บัญญัติไว้เป็น
กฎหมายในพระราชบัญญัติสหกรณ์ฉบับนี้ ซึ่งมีสาระส�ำคัญมากกว่าที่ระบุไว้
ในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2511
มาตรา 6 ถ้าสหกรณ์เกีย่ วข้องในกิจการใดทีก่ ฎหมายก�ำหนดให้จดทะเบียน
ส�ำหรับการได้มา การจ�ำหน่าย การยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ หรือการยึดหน่วง
ซึ่งกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
การจดทะเบียนเช่นว่านั้นให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
สหกรณ์เป็นนิติบุคคลประเภทหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ โ ดยการจดทะเบี ย นต่ อ นายทะเบี ย นสหกรณ์ เพี ย งแต่ ส หกรณ์
มีความแตกต่างจากนิติบุคคลประเภทอื่นซึ่งจดทะเบียนต่อหน่วยงานใน
กระทรวงพาณิชย์ จะเห็นได้วา่ ตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 6
ได้ก�ำหนดให้สหกรณ์ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการ
จดทะเบียนส�ำหรับการได้มา การจ�ำหน่าย การยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ หรือการ
ยึ ด หน่ ว งซึ่ ง กรรมสิ ท ธิ์ ใ นอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ห รื อ ทรั พ ยสิ ท ธิ์ อั น เกี่ ย วกั บ
อสังหาริมทรัพย์ เช่น การจดทะเบียนจ�ำนองอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นหลัก
ประกันการขอสินเชือ่ เป็นต้น กรณีนี้ นิตบิ คุ คลประเภทอืน่ ไม่ได้รบั การยกเว้น
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ดังนั้น จึงต้องท�ำความเข้าใจกันเสียก่อนในเบื้องต้นว่า การด�ำเนินกิจการ
ในสหกรณ์แม้จะเป็นนิติบุคคลต่างหากซึ่งเกิดขึ้นจากการจดทะเบียนและ
คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์มีอ�ำนาจในการด�ำเนินกิจการได้โดยอิสระ
มิ ไ ด้ อ ยู ่ ภ ายใต้ อ� ำ นาจการบริ ห ารจั ด การของกรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ ก็ ต าม
แต่คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์กจ็ ะต้องด�ำเนินกิจการภายใต้หลักการสหกรณ์
และกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งเป็นกฎหมายพิเศษเฉพาะสหกรณ์ รวมถึงข้อบังคับ
ของสหกรณ์ แ ละระเบี ย บต่ า งๆ ที่ ก� ำ หนดไว้ ใ นแต่ ล ะสหกรณ์ เ ท่ า นั้ น
เพราะถือว่าสหกรณ์มีสิทธิพิเศษมากกว่านิติบุคคลอื่นทั่วไป และกฎหมาย
ได้กำ� หนดให้นายทะเบียนสหกรณ์มอี ำ� นาจในการก�ำกับดูแลดังจะกล่าวต่อไป
มาตรา 16 ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) รับจดทะเบียน ส่งเสริม ช่วยเหลือ แนะน�ำ และก�ำกับดูแล
สหกรณ์ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น
(2) ก�ำหนดระบบบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี ตลอดจน
สมุดและแบบรายงานต่างๆ ที่สหกรณ์ ต้องยื่นต่อนายทะเบียนสหกรณ์
รวมทั้งแบบพิมพ์อื่นๆ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(3) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจการสหกรณ์ และผู้ช�ำระบัญชี
(4) ออกค�ำสัง่ ให้มกี ารตรวจสอบ หรือไต่สวนเกีย่ วกับการจัดตัง้
การด�ำเนินงาน หรือฐานะการเงินของสหกรณ์
(5) สัง่ ให้ระงับการด�ำเนินงานทัง้ หมดหรือบางส่วนของสหกรณ์
หรือให้เลิกสหกรณ์ ถ้าเห็นว่าสหกรณ์กระท�ำการ หรืองดเว้นกระท�ำการ
อันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์หรือสมาชิก
(6) ถอนชื่อสหกรณ์ออกจากทะเบียนสหกรณ์
(7) จัดท�ำรายงานประจ�ำปีแยกตามประเภทสหกรณ์เสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
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(8) ออกระเบียบ หรือค�ำสั่ง เพื่อให้มีการปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้และเพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินกิจการของสหกรณ์
บรรดาอ�ำนาจของนายทะเบียนสหกรณ์ในการสัง่ การอนุญาต การอนุมตั ิ
หรื อ การด� ำ เนิ น การอื่ น ใดตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ นายทะเบี ย นสหกรณ์
อาจมอบอ�ำนาจให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผูต้ รวจการสหกรณ์ หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายให้ปฏิบัติการแทนได้
พระราชบั ญ ญั ติ ส หกรณ์ ได้ ก� ำ หนดให้ มี บุ ค คลซึ่ ง เป็ น ผู ้ ที่ ต ้ อ ง
รั บ ผิ ด ชอบและมี อ� ำ นาจหน้ า ที่ ต ่ า งๆ ต่ อ สหกรณ์ ทั้ ง หลายมากที่ สุ ด
คือ นายทะเบียนสหกรณ์ ปัจจุบนั นายทะเบียนสหกรณ์ตามพระราชบัญญัตนิ ี้
ได้ก�ำหนดให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียนสหกรณ์
ซึ่ ง แตกต่ า งจากเดิ ม ที่ ก� ำ หนดให้ ป ลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เ ป็ น
นายทะเบียนสหกรณ์ โดยได้ระบุอ�ำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนสหกรณ์
ไว้อย่างชัดเจนในมาตรา 16 ดังกล่าว เป็นต้นว่า นายทะเบียนสหกรณ์มอี ำ� นาจ
หน้าทีใ่ นการรับจดทะเบียน ส่งเสริม ช่วยเหลือ แนะน�ำ และก�ำกับดูแลสหกรณ์
ให้สหกรณ์ดำ� เนินกิจการให้เป็นไปตามบทแห่งพระราชบัญญัตนิ ี้ และกฎหมายยอืน่
โดยเฉพาะเนือ้ ความในแต่ละข้อของมาตรา 16 ก็จะเห็นได้แล้วว่านายทะเบียนสหกรณ์
มีอ�ำนาจหน้าที่ในการส่งเสริม ช่วยเหลือ แนะน�ำ และก�ำกับดูแลสหกรณ์
ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อสมาชิก จึงเป็นการยืนยันได้อย่างชัดเจนว่า การ
ด�ำเนินกิจการทั้งหมดในสหกรณ์นั้นจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอยู่ภายใต้การ
ก�ำกับดูแลของนายทะเบียนสหกรณ์ สหกรณ์จงึ มิได้เป็นนิตบิ คุ คลทีม่ อี ำ� นาจ
ด�ำเนินกิจการได้เฉกเช่นเดียวกับบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัดทัว่ ไปทีม่ วี ตั ถุประสงค์
เพื่อผลก�ำไรของบริษัท เท่านั้น นอกจากนี้ ในมาตรา 16 ยังได้ก�ำหนดให้
นายทะเบียนสหกรณ์มอี ำ� นาจในการก�ำหนดระบบบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี
ตลอดจนสมุดและแบบรายงานต่างๆ ทีส่ หกรณ์จะต้องยืน่ ต่อนายทะเบียนสหกรณ์
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หากพิจารณาอ�ำนาจหน้าทีข่ องนายทะเบียนสหกรณ์ ตามมาตรา 16
ดังกล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่านายทะเบียนสหกรณ์มีภาระในการที่จะต้อง
ใช้อำ� นาจและเป็นหน้าที่ ทีจ่ ะต้องด�ำเนินการต่างๆ ให้สหกรณ์สามารถด�ำเนิน
กิจการไปได้ตามหลักการสหกรณ์โดยก�ำหนดไว้เป็นข้อๆ ซึ่งในแต่ละข้อ
มีภารกิจมากกว่าหนึง่ อย่าง เริม่ ต้นตัง้ แต่รบั จดทะเบียนไปจนถึงมีอำ� นาจในการ
ก�ำหนดระบบบัญชี แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี ออกค�ำสัง่ ให้มกี ารตรวจสอบเกีย่ วกับ
การด�ำเนินงานหรือฐานะการเงินของสหกรณ์ สั่งให้ระงับการด�ำเนินการเมื่อ
เห็นว่าการด�ำเนินการของคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์นั้นจะมีปัญหา
สร้ า งความเสี ย หายแก่ ส หกรณ์ ตลอดจนการถอนชื่ อ สหกรณ์ อ อกจาก
ทะเบี ย นสหกรณ์ กรณี ดั ง กล่ า วเป็ น ที่ เ ห็ น ได้ ว ่ า พระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้
ได้มอบอ�ำนาจหน้าที่ ที่ส�ำคัญที่สุดในภาคราชการในระบบสหกรณ์ไว้กับ
นายทะเบียนสหกรณ์ ผูเ้ ขียนจึงมีความเห็นโดยส่วนตัวว่า การด�ำเนินการใดๆ
ทั้งหลายตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ จึงต้องให้นายทะเบียนสหกรณ์ได้ใช้
อ�ำนาจหน้าทีด่ งั กล่าวได้สมดังเจตนารมณ์ของกฎหมาย เพือ่ ปกป้องไม่ให้เกิด
ความเสี ย หายในระบบสหกรณ์ ดั ง ที่ เ คยเกิ ด ขึ้ น ในอดี ต ซึ่ ง แต่ ล ะครั้ ง จะมี
ความเสียหายเป็นจ�ำนวนมาก ดังนั้น สหกรณ์จึงเป็นนิติบุคคลที่แตกต่าง
ไปจากนิตบิ คุ คลอืน่ โดยทัว่ ไปทีก่ รรมการผูจ้ ดั การหรือผูม้ อี ำ� นาจของนิตบิ คุ คลนัน้
สามารถด�ำเนินการต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละนิติบุคคลได้โดยเสรี
ไม่ขนึ้ อยูก่ บั การก�ำกับดูแลของภาคส่วนราชการดังเช่นสหกรณ์ ส่วนสหกรณ์นนั้
แม้ จ ะเป็ น นิ ติ บุ ค คลประเภทหนึ่ ง แต่ ต ้ อ งอยู ่ ภ ายใต้ ก ารก� ำ กั บ ดู แ ลของ
นายทะเบียนสหกรณ์ ทั้งนี้ เป็นเพียงเพื่อให้สหกรณ์เหล่านั้นได้ด�ำเนินกิจการ
ต่างๆ ให้อยู่ในกรอบวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
เพื่อประโยชน์ของสมาชิกนั่นเอง
อนึ่ง ในการตรากฎหมายไม่อาจระบุรายละเอียดที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตให้ครบถ้วนได้ จึงได้บญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา 16 (8) ให้นายทะเบียนสหกรณ์
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มีอำ� นาจออกระเบียบ หรือค�ำสัง่ ใดๆ เพือ่ ให้มกี ารปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตนิ ี้
แต่ระเบียบหรือค�ำสัง่ นัน้ ต้องเป็นประโยชน์ในการด�ำเนินกิจการของสหกรณ์
ค�ำว่า “เพือ่ ประโยชน์ในการด�ำเนินกิจการของสหกรณ์” อาจมีหลายฝ่ายเห็น
ไม่ตรงกันว่า หมายถึงอย่างไร เช่น ออกระเบียบห้ามมิให้สหกรณ์ให้สินเชื่อ
ที่มีเงื่อนไขเป็นความเสี่ยงต่อความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์มากเกินไป
ประเภทสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน หรือสินเชือ่ ทีม่ รี ะยะเวลาในการช�ำระหนีค้ นื
นานเกินความเหมาะสมของสินเชื่อแต่ละประเภท เป็นต้น กรณีนี้ถือว่าออก
ระเบียบได้ แม้วา่ ระเบียบนีจ้ ะท�ำให้คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์จะต้อง
มีความเข้มงวดมากขึ้นในการให้สินเชื่อ และอาจมีสมาชิกบางคนไม่เห็นด้วย
ก็ไม่สามารถโต้แย้งได้ เนื่องจากระเบียบนี้นายทะเบียนสหกรณ์ออกมาตาม
กฎหมายและเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์
มาตรา 17 นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการ
สหกรณ์ ผูส้ อบบัญชีหรือพนักงานเจ้าหน้าทีซ่ งึ่ นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
มีอำ� นาจออกค�ำสัง่ เป็นหนังสือให้คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ ผูต้ รวจสอบ
กิจการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ หรือเชิญสมาชิกของสหกรณ์มาชีแ้ จงข้อเท็จจริง
เกีย่ วกับกิจการของสหกรณ์ หรือให้สง่ เอกสารเกีย่ วกับการด�ำเนินงาน หรือรายงาน
การประชุมของสหกรณ์ได้
หลังจากมีการจัดตัง้ สหกรณ์ขนึ้ แล้ว กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำ� เนินการ
ส่งเสริมให้สหกรณ์ด�ำเนินกิจการต่อไป ในการด�ำเนินกิจการดังกล่าวพบว่า
มีสหกรณ์จำ� นวนหนึง่ ทีค่ ณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์มกั จะฝ่าฝืนกฎหมาย
หรือข้อบังคับ รวมทั้งการด�ำเนินกิจการต่างๆ นอกเหนือจากที่กฎหมาย
ข้อบังคับ หรือระเบียบก�ำหนดไว้ โดยมักจะอ้างว่าในเมื่อกฎหมาย ข้อบังคับ
และระเบียบมิได้หา้ มไว้ สหกรณ์กส็ ามารถด�ำเนินกิจการใดๆ ก็ได้ ซึง่ เป็นความ
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เข้าใจทีค่ ลาดเคลือ่ นจากข้อกฎหมายเป็นอย่างมาก กล่าวคือ การด�ำเนินกิจการ
ของสหกรณ์นั้น เปรียบเทียบได้กับนิติบุคคลประเภทอื่นอย่างเช่น บริษัท
เป็นต้น เมื่อบริษัทเป็นนิติบุคคล การด�ำเนินกิจการของบริษัทต่างๆ ต้องเป็น
ไปตามวัตถุประสงค์ทรี่ ะบุไว้ในหนังสือรับรอง ซึง่ บุคคลอืน่ ไม่วา่ จะเป็นบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลสามารถตรวจสอบได้ก่อนที่จะเข้าท�ำนิติกรรมต่างๆ
กับนิติบุคคลแห่งนั้น ขณะเดียวกันสหกรณ์ซึ่งเป็นนิติบุคคลประเภทหนึ่ง
โดยมีข้อจ�ำกัดมากยิ่งกว่า กล่าวคือ ต้องด�ำเนินกิจการภายใต้พระราชบัญญัติ
สหกรณ์และข้อบังคับของสหกรณ์ ซึ่งในข้อบังคับนั้นจ�ำเป็นที่จะต้องระบุ
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์เอาไว้ ดังนั้น ความเข้าใจที่ถูกต้องจะต้องเข้าใจว่า
สหกรณ์ทุกแห่งจะด�ำเนินกิจการต่างๆ ได้ ก็เฉพาะเท่าทีร่ ะบุไว้ในข้อบังคับ
เท่านัน้ จะอ้างว่าสามารถด�ำเนินกิจการต่างๆ ได้ หากไม่ระบุไว้ในข้อบังคับนัน้
เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง และถ้าเป็นเช่นนั้นจะไม่มีบุคคลภายนอกเข้ามา
ติดต่อขอท�ำนิติกรรมหรือสัญญาใดๆ กับสหกรณ์ เนื่องจากไม่มีความแน่นอน
ในการด�ำเนินกิจการ
ในการด�ำเนินกิจการของสหกรณ์นั้น สหกรณ์จะต้องยึดถือกฎหมาย
และข้อบังคับรวมทัง้ ระเบียบต่างๆ ของสหกรณ์โดยเคร่งครัด หากมีการฝ่าฝืน
กฎหมายข้อบังคับหรือระเบียบต่างๆ โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดความเสียหาย
แก่สหกรณ์โดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะกฎหมายได้ก�ำหนดให้ออกข้อบังคับ
หรือระเบียบเพื่อป้องกันความเสียหายในสหกรณ์ หากมีกรณีดังกล่าวนั้น
ไม่ว่านายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์
รวมถึงผู้สอบบัญชีหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
มีอำ� นาจออกค�ำสัง่ เป็นหนังสือ ขอย�ำ้ ว่าจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องออกค�ำสัง่ เป็นหนังสือ
โดยให้มีหนังสือถึงคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ หรือเชิญสมาชิกของสหกรณ์มาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
กิจการของสหกรณ์ หรือให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับการด�ำเนินงานหรือรายงาน
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การประชุมของสหกรณ์ได้ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียน
สหกรณ์ ผูต้ รวจการสหกรณ์ รวมถึงผูส้ อบบัญชีเหล่านัน้ สามารถทีจ่ ะใช้อำ� นาจ
หน้ า ที่ ใ นการก� ำ กั บ ดู แ ลเพื่ อ ประโยชน์ ข องสหกรณ์ นั้ น ๆ ได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่
ยกตัวอย่าง เช่น มีสมาชิกมาร้องเรียนว่าสหกรณ์แห่งนั้นมีการทุจริต สินค้า
ขาดบัญชี มีการท�ำนิติกรรมใดๆ โดยมิชอบ หากนายทะเบียนสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์ หรือผู้ตรวจการสหกรณ์ทราบข้อเท็จจริงดังกล่าว
ก็สามารถที่จะใช้อ�ำนาจตามมาตรา 17 นี้ ในการที่จะออกค�ำสั่งเป็นหนังสือ
ให้คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ตลอดจนผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการ
และเจ้าหน้าที่ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารต่อนายทะเบียนสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์ และผู้ตรวจการสหกรณ์ได้ตามกฎหมาย
ในความเป็นจริงแล้วนายทะเบียนสหกรณ์ก็ดี รองนายทะเบียน
สหกรณ์ รวมถึงผู้ตรวจการสหกรณ์ก็ดี มักจะมีหนังสือไปถึงคณะกรรมการ
ด�ำเนินการสหกรณ์เท่านัน้ มักจะไม่คอ่ ยมีหนังสือไปถึงผูต้ รวจสอบกิจการของ
สหกรณ์ ซึ่งเห็นว่ายังเป็นการใช้อ�ำนาจไม่ครบถ้วน ดังนั้น ในความเห็น
ส่ ว นตั ว ของผู ้ เ ขี ย นจึ ง เห็ น ว่ า ต้ อ งมี ห นั ง สื อ แจ้ ง ไปยั ง ผู ้ ต รวจสอบกิ จ การ
ของสหกรณ์ ซึ่ ง เป็ น ผู ้ ที่ มี ห น้ า ที่ ใ นการตรวจสอบกิ จ การของสหกรณ์
ตามมาตรา 53 ให้รายงานข้อเท็จจริงให้ทราบอีกทางหนึ่งด้วย อันจะเป็น
การตรวจสอบการท�ำงานของผูต้ รวจสอบกิจการไปด้วย และเป็นการผลักดัน
ให้ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับรู้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสหกรณ์นั้นๆ ด้วย
อ�ำนาจของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจ
การสหกรณ์ ตามมาตรา 17 นี้ หากมีผใู้ ดฝ่าฝืน กล่าวคือ ไม่ปฏิบตั ติ ามหนังสือ
ของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์
ถื อ ว่ า บุ ค คลนั้ น มี ค วามผิ ด ตามมาตรา 130 มี โ ทษทางอาญา และหาก
นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์เห็นว่า
เป็นการจงใจฝ่าฝืนไม่ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารการด�ำเนินงานต่างๆ
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ให้ท ราบจนเป็ น ปัญหาให้ไม่สามารถตรวจสอบการด� ำ เนิ นกิ จการต่ า งๆ
ที่เป็นปัญหาในสหกรณ์ได้ นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์
และผู้ตรวจการสหกรณ์ ก็จะต้องร้องทุกข์ให้เจ้าพนักงานสอบสวน (ต�ำรวจ)
ด�ำเนินคดีกบั ผูฝ้ า่ ฝืนดังกล่าว เพราะถือว่าผูฝ้ า่ ฝืนกระท�ำความผิดตามกฎหมาย
และเป็นความผิดอาญาแผ่นดินมิอาจยอมความได้
ปั ญ หาที่ ผู ้ ต รวจการสหกรณ์ ต ้ อ งใช้ อ� ำ นาจตามพระราชบั ญ ญั ติ
สหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 17 นี้ เช่น เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ได้รับทราบ
ปัญหาการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในสหกรณ์ จากการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริม
สหกรณ์ในสหกรณ์ที่รับผิดชอบว่า มีการลงบัญชีในสหกรณ์ไม่ถูกต้องและ
น่าเชื่อว่ามีการทุจริต เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสหกรณ์ก็จะต้องรายงานให้
รองนายทะเบียนสหกรณ์ (สหกรณ์จังหวัด) ทราบ เพื่อจะได้มอบหมายให้
ฝ่ายตรวจการสหกรณ์ในจังหวัดนั้นไปตรวจสอบในเบื้องต้น ฝ่ายตรวจการ
สหกรณ์ จึงต้องใช้อ�ำนาจตามมาตรา 17 นี้ เพื่อให้คณะกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ตลอดจนสมาชิกที่
เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริงดังกล่าวได้ หากฝ่าฝืนไม่มาชี้แจงถือว่าเป็นการ
ฝ่าฝืนมาตรานี้ และมีความผิดตามมาตรา 130 มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท
มาตรา 18 เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นายทะเบียนสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอ�ำนาจเข้าไปตรวจสอบ
ในส�ำนักงานของสหกรณ์ในระหว่างเวลาท�ำงานของสหกรณ์ได้ และให้
ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องอ�ำนวยความสะดวกหรือช่วยเหลือให้ค�ำชี้แจงแก่ผู้ปฏิบัติการ
ตามสมควร
ตามเนือ้ ความในมาตรา 18 นี้ เป็นกรณีการใช้อำ� นาจในการตรวจสอบ
ก� ำ กั บ ดู แ ลของนายทะเบี ย นสหกรณ์ รองนายทะเบี ย นสหกรณ์
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และผู้ตรวจการสหกรณ์ รวมถึงผู้สอบบัญชีมีอ�ำนาจที่จะเข้าไปตรวจสอบ
ในส�ำนักงานของสหกรณ์ในระหว่างเวลาท�ำการของสหกรณ์ได้ ไม่ว่าเวลาใด
หรือวันใด หากสหกรณ์แห่งนัน้ เปิดท�ำการปกติกส็ ามารถเข้าไปได้ เพราะมิได้
บัญญัติว่าระหว่างเวลากลางวันเหมือนกรณีอื่นตามกฎหมาย ดังนั้น บุคคลซึง่
เกีย่ วข้องจะต้องอ�ำนวยความสะดวกหรือช่วยเหลือให้คำ� ชีแ้ จงในการปฏิบตั กิ าร
ดังกล่าวตามสมควร วิธีปฏิบัติในมาตรานี้อาจเป็นวิธีปฏิบัติต่อเนื่องจาก
มาตรา 17 กล่าวคือ หากในการท�ำหนังสือให้มาชี้แจงข้อเท็จจริงรวมถึง
การส่งเอกสารแล้วไม่สามารถเข้าถึงรายละเอียดต่างๆ ของปัญหาที่เกิดขึ้น
ในสหกรณ์ได้และไม่สามารถใช้อำ� นาจได้ นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียน
สหกรณ์ และผู ้ ต รวจการสหกรณ์ สามารถที่ จ ะเข้ า ไปในส� ำ นั ก งาน
ของสหกรณ์ได้เพือ่ ตรวจสอบกรณีดงั กล่าว ทัง้ นี้ หากมีกรณีการฝ่าฝืน ขัดขวาง
ไม่ อ� ำ นวยความสะดวก หรื อ ไม่ ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ในการให้ ค� ำ ชี้ แ จง
นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ และผู้ตรวจการสหกรณ์
สามารถที่จะร้องทุกข์ให้ด�ำเนินคดีกับบุคคลดังกล่าวได้ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้
ตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นมาตรา 131 เพราะถื อ ว่ า ผู ้ ฝ ่ า ฝื น กระท� ำ ความผิ ด
ในทางอาญา
ส�ำหรับการใช้อ�ำนาจตามมาตรานี้ ผู้เขียนมีความเห็นส่วนตัวว่า
ผู ้ ต รวจการสหกรณ์ ต ้ อ งใช้ ค วามละเอี ย ดรอบคอบในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
โดยค�ำนึงถึงความสะดวกปลอดภัยของผูป้ ฏิบตั ดิ ว้ ย หากเห็นว่าจะมีการขัดขวาง
ก็สมควรไปแจ้งเหตุและลงบันทึกประจ�ำวันที่สถานีต�ำรวจท้องที่ใกล้เคียงกับ
สหกรณ์แห่งนั้น และอาจขอก�ำลังเจ้าพนักงานต�ำรวจไปด้วย แต่ก็มิใช่เห็นว่า
เมือ่ การเข้าไปตรวจสอบไม่สะดวกจะไม่ไปตรวจสอบนัน้ มิได้ เพราะเป็นหน้าที่
ซึ่งมีกฎหมายก�ำหนดไว้ชัดเจน และหากไม่ตรวจสอบก็อาจจะปรากฏความ
เสียหายในสหกรณ์เกินทีจ่ ะเยียวยาแก้ไขในภายหลัง และกรณีทมี่ กี ารขัดขวาง
ผู ้ ขั ด ขวางก็ จ ะมี ค วามผิ ด ตามมาตรา 131 มี โ ทษทางอาญาปรั บ ไม่ เ กิ น
การก�ำกับดูแลสหกรณ์
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10,000 บาท ผู้ตรวจการสหกรณ์จะต้องร้องทุกข์ให้เจ้าพนักงานต�ำรวจ
ด�ำเนินคดีกับบุคคลดังกล่าวด้วย
มาตรา 19 ให้ผู้ตรวจการสหกรณ์มีอ�ำนาจหน้าที่ตรวจสอบกิจการและ
ฐานะการเงินของสหกรณ์ ตามทีน่ ายทะเบียนสหกรณ์กำ� หนด เมือ่ ตรวจสอบแล้ว
ให้เสนอรายงานการตรวจสอบต่อนายทะเบียนสหกรณ์
ตามเนื้อความในมาตรา 19 นี้ เป็นการยืนยันได้อย่างชัดเจนว่า
กฎหมายต้องการให้ภาคส่วนราชการโดยเฉพาะอย่างยิง่ ต�ำแหน่งเจ้าพนักงาน
ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นผูต้ รวจการสหกรณ์ มีอำ� นาจหน้าทีต่ รวจสอบกิจการ
และฐานะการเงินของสหกรณ์ตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�ำหนด ซึ่งใน
ประเด็นนี้ ทราบว่า นายทะเบียนสหกรณ์ได้ก�ำหนดขั้นตอนและวิธีการต่างๆ
ในการตรวจสอบกิจการและฐานะทางการเงินของสหกรณ์ไว้แล้ว ดังนั้น
ข้าราชการในกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ได้รับค�ำสั่งแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจการ
สหกรณ์จงึ มีอำ� นาจหน้าทีใ่ นการเข้าไปตรวจสอบกิจการและฐานะทางการเงิน
ของสหกรณ์ได้ตามทีน่ ายทะเบียนสหกรณ์กำ� หนด และเมือ่ ตรวจสอบเสร็จแล้ว
ให้เสนอรายงานการตรวจสอบต่อนายทะเบียนสหกรณ์
ค�ำว่า “กิจการ” ย่อมหมายถึง การด�ำเนินการทั้งหมดของสหกรณ์
ส่วนฐานะทางการเงินของสหกรณ์ก็เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่าหมายถึง บัญชี
รายรับ รายจ่าย การฝาก การถอนเงิน เงินส�ำรองรักษาสภาพคล่อง รวมถึง
เงินทุนที่สหกรณ์ใช้ในการด�ำเนินกิจการทั้งหลายว่า สถานะในปัจจุบันนั้น
เป็นไปตามหลักการเกี่ยวกับการเงินหรือไม่ สถานะทางการเงินของสหกรณ์
เป็นอย่างไร มีสภาพคล่องมากน้อยเพียงใด มีหนีเ้ สียหรือไม่ มากน้อยเพียงใด
ตามค�ำสัง่ ของนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 8/2559 เหตุทกี่ ฎหมายก�ำหนดไว้เช่นนี้
เพื่ อ ต้ อ งการให้ ก ารด� ำ เนิ น การของคณะกรรมการด� ำ เนิ น การสหกรณ์
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ในการบริหารจัดการสหกรณ์ตอ้ งด�ำเนินการอยูภ่ ายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ และ
ระเบียบต่างๆ ที่ก�ำหนดขึ้น การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูต้ รวจการสหกรณ์ซงึ่ เป็น
การตรวจสอบว่า คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ได้ด�ำเนินการไปตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบหรือไม่ เพือ่ ไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสมาชิก
ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการสหกรณ์ในบางครั้งอาจเป็นที่
ไม่พึงพอใจของคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์หรือผู้เกี่ยวข้อง เนื่องจาก
เป็นการตรวจสอบการท�ำหน้าที่ของคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์และ
ฝ่ายจัดการ แต่กรณีดงั กล่าวเป็นสิง่ ทีห่ ลีกเลีย่ งไม่ได้ เนือ่ งจาก ตามกฎหมายนัน้
เมื่อมีการระบุให้เจ้าพนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ หากไม่ปฏิบัติหน้าที่ก็จะต้อง
มีความรับผิดชอบต่อกรณีปัญหาและความเสียหายที่เกิดขึ้นในภายหลัง
ดังจะเห็นได้ว่า เมื่อมีกรณีเกิดการทุจริตมีความเสียหายเป็นจ�ำนวนมาก
นอกจากคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์หรือบุคคลที่ท�ำการทุจริตหรือ
ด�ำเนินการใดๆ โดยมิชอบ จะถูกด�ำเนินคดีแล้ว ข้าราชการในกรมส่งเสริมสหกรณ์
ทีไ่ ด้รบั ค�ำสัง่ แต่งตัง้ ให้กำ� กับดูแลสหกรณ์แห่งนัน้ ก็จะถูกด�ำเนินคดีดว้ ย ทัง้ อาจ
ถูกด�ำเนินการทางวินัยในภายหลังได้ กรณีดังกล่าวผู้เขียนจึงเห็นว่าเป็น
เจตนารมณ์ของกฎหมายที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาแทรกแซงการ
ด�ำเนินกิจการของสหกรณ์เมื่อสหกรณ์แห่งนั้นมีข้อบกพร่องได้ภายใต้อ�ำนาจ
ตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด ทัง้ นี้ ข้าราชการก็ไม่อาจท�ำตามอ�ำเภอใจได้ แต่จะต้อง
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�ำหนดขึ้น
เท่านัน้ และเป็นทีย่ นื ยันได้ทกุ ครัง้ ว่าหากมีกรณีเกิดความเสียหายขึน้ ในสหกรณ์
ความบกพร่องอย่างหนึง่ ทีเ่ กิดขึน้ คือ การที่ผู้ตรวจการสหกรณ์ไม่ได้เข้าไป
ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์นนั้ ตามทีน่ ายทะเบียนสหกรณ์
ก�ำหนดไว้ อาจจะเป็นเพราะเหตุปจั จัยต่างๆ ทีป่ ระสบอยูใ่ นขณะนัน้ ซึง่ เห็นว่า
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องน่าจะเข้าใจดี แต่หากทุกฝ่ายด�ำเนินกิจการด้วยความโปร่งใส
ชอบด้วยกฎหมายและตรวจสอบได้แล้วก็น่าจะไม่มีปัญหานี้
การก�ำกับดูแลสหกรณ์
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มาตรา 20 ถ้าทีป่ ระชุมใหญ่หรือทีป่ ระชุมคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์
ลงมติอนั เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ ระเบียบหรือ
ค�ำสัง่ ของนายทะเบียนสหกรณ์ ให้นายทะเบียนสหกรณ์หรือรองนายทะเบียน
สหกรณ์มีอ�ำนาจสั่งยับยั้งหรือเพิกถอนมตินั้นได้
ในการประชุมใหญ่หรือการประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์นนั้
โดยส่วนใหญ่แล้วเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ในส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัดหรือ
ในพื้นที่รับผิดชอบจะได้รับแจ้งให้เข้าร่วมประชุมด้วย ดังนั้น ในการประชุม
แต่ละครัง้ หากมีการลงมติในทีป่ ระชุมไม่วา่ จะเป็นทีป่ ระชุมใหญ่หรือทีป่ ระชุม
คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์อนั เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ข้อบังคับ และ
ระเบียบของสหกรณ์หรือค�ำสัง่ ของนายทะเบียนสหกรณ์แล้ว ให้นายทะเบียน
สหกรณ์หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์มอี ำ� นาจสัง่ ยับยัง้ หรือเพิกถอนมตินนั้ ได้
ทั้งนี้ ตามขั้นตอนดังกล่าวน่าจะเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ผู้ซึ่งเข้า
ร่วมประชุมได้รายงานการประชุมดังกล่าวที่เป็นการฝ่าฝืนให้นายทะเบียน
สหกรณ์หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ทราบ ในความเห็นของผู้เขียนเห็นว่า
มติที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อบังคับ รวมถึงระเบียบต่างๆ ของสหกรณ์นั้น
หากจะมีคำ� สัง่ ของนายทะเบียนสหกรณ์และรองนายทะเบียนสหกรณ์ให้ยบั ยัง้
หรือเพิกถอนนัน้ ควรจะมีรายละเอียดในค�ำสัง่ ดังกล่าวให้ชดั เจนว่ามตินนั้ เป็นการ
ฝ่าฝืนกฎหมายมาตราใด ข้อบังคับข้อใด หรือระเบียบเรื่องใด และการฝ่าฝืน
ดังกล่าวจะเกิดปัญหาอย่างอืน่ ตามมาหรือไม่ เช่น เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์
หรือสมาชิกอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นต้น เมือ่ ในค�ำสัง่ ของนายทะเบียนสหกรณ์
หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ทใี่ ห้ยบั ยัง้ หรือเพิกถอนมตินนั้ มีการระบุขอ้ เท็จจริง
และรายละเอียดต่างๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบ
ของสหกรณ์ไว้อย่างชัดเจนแล้ว หากต่อมาภายหลังมีกรณีโต้แย้งค�ำสั่งหรือ
มีการน�ำค�ำสัง่ ดังกล่าวไปฟ้องร้องทีศ่ าลปกครอง การชีแ้ จงข้อเท็จจริงดังกล่าว
หรือการต่อสู้คดีก็สามารถที่จะด�ำเนินการได้โดยง่าย
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ในการเสนอให้นายทะเบียนสหกรณ์หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์
ออกค�ำสั่ง ยับยั้งหรือเพิกถอนมติที่ประชุมดังกล่าว สิ่งที่จะเป็นปัญหาคือ
การรวบรวมข้อเท็จจริงและรายละเอียดของมตินนั้ ๆ ว่าเป็นมติเมือ่ ใดอย่างไร
เสนอเป็นวาระไหน ผู้เสนอให้ลงมติคือใคร มีเหตุผลใดในการขอมติดังกล่าว
ซึง่ สมควรทีผ่ ตู้ รวจการสหกรณ์จะต้องรวบรวมข้อเท็จจริงในการมีมติดงั กล่าว
ให้ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นและเป็ น ความจริ ง เพื่ อ นายทะเบี ย นสหกรณ์ ห รื อ
รองนายทะเบียนสหกรณ์จะได้ใช้อ�ำนาจในการยับยั้งหรือเพิกถอนได้ตรงกับ
ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ และจะได้ไม่ถกู โต้แย้งในภายหลัง หรือหากมีการโต้แย้งค�ำสัง่
นั้นๆ ก็จะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือไม่มีผลกระทบต่อผู้ออกค�ำสั่ง
มาตรา 21 ในกรณีที่กรรมการ ผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ท�ำให้
สหกรณ์เสียหาย ถ้าสหกรณ์ไม่ร้องทุกข์หรือฟ้องคดี ให้นายทะเบียนสหกรณ์
หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ร้องทุกข์หรือฟ้องคดีแทนสหกรณ์ได้ และให้
พนักงานอัยการรับว่าต่างให้สหกรณ์ โดยให้สหกรณ์เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวกับการร้องทุกข์ ฟ้องคดีหรือการว่าต่างแก่นายทะเบียนสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์ หรือพนักงานอัยการ แล้วแต่กรณี
ตามเนื้ อ ความในมาตรา 21 ที่ บั ญ ญั ติ ใ ห้ น ายทะเบี ย นสหกรณ์
หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ ร้องทุกข์หรือฟ้องคดีแทนสหกรณ์ได้ในกรณีที่
กรรมการ ผู ้ จั ด การ หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องสหกรณ์ ท� ำ ให้ ส หกรณ์ เ สี ย หาย
ถ้าสหกรณ์ไม่รอ้ งทุกข์หรือฟ้องคดี ปัญหาส�ำคัญทีจ่ ะต้องพิจารณาในล�ำดับแรก
คือ ความเสียหายทีส่ หกรณ์ได้รบั จากการกระท�ำของกรรมการ ผูจ้ ดั การ หรือ
เจ้าหน้าทีข่ องสหกรณ์นนั้ เป็นความเสียหายเนือ่ งจากเหตุใด เมือ่ ไหร่ อย่างไร
มีความเสียหายมากน้อยเพียงใด ควรจะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
เรื่ อ งนี้ ใ ห้ ล ะเอี ย ดถี่ ถ ้ ว น นอกจากนี้ ล� ำ ดั บ ถั ด ไปจะต้ อ งพิ จ ารณาให้ ไ ด้
การก�ำกับดูแลสหกรณ์
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ข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติว่าสหกรณ์ไม่ร้องทุกข์หรือฟ้องคดีเอาผิดกับกรรมการ
ผูจ้ ดั การ หรือเจ้าหน้าทีข่ องสหกรณ์นนั้ เมือ่ ใด อย่างไร ส�ำหรับผูเ้ ขียนมีความเห็น
ในกรณีนี้ว่า ผู้ตรวจการสหกรณ์ที่ตรวจพบความเสียหายดังกล่าวควรจะ
มีหนังสือไปยังคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์เพื่อให้ด�ำเนินคดีกับบุคคล
ที่ก่อให้เกิดความเสียหายดังกล่าวภายในก�ำหนด ซี่งอาจจะเป็น 1 เดือนก็ได้
และเมื่อครบก�ำหนดในหนังสือดังกล่าว ก็ควรที่จะมีหนังสือทวงถามว่า
ได้ดำ� เนินการไปแล้วหรือไม่อย่างใด และควรระบุในหนังสือฉบับที่ 2 นี้ ด้วยว่า
หากไม่ได้ด�ำเนินการดังกล่าวถือว่าสหกรณ์ไม่ร้องทุกข์หรือด�ำเนินคดีภายใน
ก�ำหนด มีความจ�ำเป็นที่นายทะเบียนสหกรณ์หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์
จะต้องร้องทุกข์หรือฟ้องคดีแทนสหกรณ์ตามมาตรา 21 ต่อไป
การร้องทุกข์หรือฟ้องคดีตามปกติต้องเป็นการใช้สิทธิของผู้ที่ได้รับ
ความเสียหายจากการกระท�ำของผู้อื่นโดยตรง ตามที่บัญญัติไว้ในประมวล
กฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา และประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง
หากเป็นความเสียหายในทางอาญาก็เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณา
ความอาญา หากเป็นความเสียหายในทางแพ่งก็เป็นไปตามประมวลกฎหมาย
วิธพี จิ ารณาความแพ่ง แต่ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญ
ั ตั สิ หกรณ์นถี้ อื ว่า
เป็นบทบัญญัติพิเศษที่กฎหมายให้อ�ำนาจเจ้าหน้าที่ของรัฐด�ำเนินคดีแทน
เอกชนได้
ความเสียหายในทางอาญาในที่นี้ หมายถึง เฉพาะกรณีท่ีกรรมการ
ผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์เท่านั้น ที่ท�ำความเสียหายให้กับสหกรณ์
เพราะหากเป็นบุคคลภายนอกก็เป็นเรื่องที่สหกรณ์เท่านั้นจะต้องด�ำเนิน
คดีเอง หากไม่ดำ� เนินคดีเป็นเหตุให้สหกรณ์เสียหายหรือเสือ่ มเสียผลประโยชน์
นายทะเบียนสหกรณ์จะต้องใช้อำ� นาจตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.2542
มาตรา 22 ด�ำเนินการกับคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ ตามล�ำดับ
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กรณีที่จะถือว่าเป็นความเสียหายทางอาญาอันเกิดขึ้นกับสหกรณ์
ในกรณี ก รรมการ ผู ้ จั ด การหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ส หกรณ์ ท� ำ ให้ เ สี ย หาย เช่ น
มีการทุจริตยักยอกเงินสหกรณ์ มีการปลอมเอกสาร มีการน�ำเงินของสหกรณ์
ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ในข้อบังคับและระเบียบจนเป็นที่เห็นได้ชัดเจนว่า
ร่วมกันกระท�ำการโดยทุจริตเอาเงินสหกรณ์ไป หรือตัวอย่างในเรื่องตั๋วปุ๋ย
ที่ร่วมกันกระท�ำการในท�ำนองว่าสหกรณ์จะต้องสั่งซื้อปุ๋ยล่วงหน้า ทั้งที่
ไม่ปรากฏเหตุผลและความจ�ำเป็นว่า สหกรณ์หรือสมาชิกมีความจ�ำเป็น
อย่างไรที่จะต้องสั่งซื้อปุ๋ยล่วงหน้า ยิ่งกว่านั้นมีการเบิกจ่ายเงินของสหกรณ์
ออกไปโดยยังไม่มีการส่งมอบปุ๋ยให้สหกรณ์ ซึ่งเป็นพฤติการณ์ชัดเจนว่า
คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์และผูเ้ กีย่ วข้องกระท�ำไปโดยทุจริตตัง้ แต่ตน้
เพราะตามปกติแล้วการช�ำระราคาสินค้าจะต้องได้รับสินค้าเสียก่อน ซึง่ อาจ
เป็นความผิดฐานฉ้อโกง กรณีนเี้ ป็นทีเ่ ห็นได้ชดั เจนว่า คณะกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ ผูจ้ ดั การหรือเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์จะไม่ฟอ้ งร้องหรือด�ำเนินคดีกบั ตัวเอง
กฎหมายจึงก�ำหนดให้นายทะเบียนสหกรณ์หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์มี
อ�ำนาจด�ำเนินคดีแทนสหกรณ์
กรณีที่ถือว่าเป็นความเสียหายในทางแพ่งที่กรรมการ ผู้จัดการ หรือ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ท�ำให้สหกรณ์เสียหาย โดยทั่วไปจะมี 2 ลักษณะ คือ ความ
เสียหายจากการผิดสัญญา และความเสียหายอันเกิดจากการท�ำละเมิด ความ
เสียหายจากการผิดสัญญา เช่น ผู้จัดการหรือพนักงานสหกรณ์ ผิดสัญญาจ้าง
แรงงานต่ อ สหกรณ์ แ ต่ ค ณะกรรมการด� ำ เนิ น การสหกรณ์ ไ ม่ ฟ ้ อ งร้ อ ง
นายทะเบียนสหกรณ์หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ก็ฟ้องร้องแทนได้ ส่วน
ความเสียหายทีเ่ กิดจากการท�ำละเมิด เช่น คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์
ผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ทุจริตเอาเงินหรือทรัพย์สินหรือท�ำผิดทาง
อาญา และมีความเสียหายในทางแพ่งด้วย กรณีนี้หากสหกรณ์ไม่ด�ำเนินคดี
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นายทะเบียนสหกรณ์หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์กใ็ ช้อำ� นาจตามมาตรา 21 นี้
ฟ้องร้องแทนได้
มาตรา 22 ในกรณีที่คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์กระท�ำการ หรือ
งดเว้นกระท�ำการในการปฏิบัติหน้าที่ของตน จนท�ำให้เสื่อมเสียผลประโยชน์
ของสหกรณ์หรือสมาชิก หรือสหกรณ์มขี อ้ บกพร่องเกีย่ วกับการเงิน การบัญชี
หรือกิจการหรือฐานะการเงิน ตามรายงานการสอบบัญชีหรือตามรายงาน
การตรวจสอบ ให้ น ายทะเบี ย นสหกรณ์ มี อ� ำ นาจออกค� ำ สั่ ง เป็ น หนั ง สื อ
ให้ปฏิบัติการ ดังต่อไปนี้
(1) ให้คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่องตาม
วิธีการและระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�ำหนด
(2) ให้คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ระงับการปฏิบัติ
บางส่วนที่เป็นเหตุให้เกิดข้อบกพร่องหรือเสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์
หรือสมาชิก
(3) ให้คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์หยุดปฏิบัติหน้าที่
เป็นการชั่วคราวเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องนั้นให้แล้วเสร็จตามวิธีการและภายใน
ระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�ำหนด
(4) ให้คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์พ้นจากต�ำแหน่ง
ทั้งคณะ หรือให้กรรมการซึ่งเกี่ยวข้องกับการนั้นพ้นจากต�ำแหน่งกรรมการ
การใช้อ�ำนาจของนายทะเบียนสหกรณ์ กรณีออกค�ำสั่งเป็นหนังสือ
ให้คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์กระท�ำการ หรืองดเว้นกระท�ำการในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตน ตามมาตรา 22 นี้ ขั้นตอนแรกที่ผู้เขียนเห็นว่าจะต้อง
ด�ำเนินการ คือ ผู้ตรวจการสหกรณ์จะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงที่คณะ
กรรมการด�ำเนินการสหกรณ์งดเว้นกระท�ำการหรือกระท�ำการใดๆ จนท�ำให้
เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก หรือมีข้อบกพร่องเกี่ยวกับ
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การเงิน การบัญชี หรือกิจการ หรือฐานะการเงินอย่างใด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ต้องปรากฏอยู่ในรายงานการสอบบัญชีหรือตามรายงานการตรวจสอบของ
ผู้ตรวจการสหกรณ์ โดยเนื้อความในมาตรานี้ได้ระบุขั้นตอนไว้ 4 ขั้นตอนที่
นายทะเบียนสหกรณ์จะด�ำเนินการได้ ขัน้ ตอนแรกสัง่ ให้คณะกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่องตามวิธีการและระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์
ก�ำหนด กรณีนี้ถือว่าเป็นการออกค�ำสั่งที่เบาที่สุดมักจะใช้ในกรณีตรวจพบ
ความบกพร่องที่อาจแก้ไขได้ในเบื้องต้น
ผูเ้ ขียนเห็นว่าในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องข้าราชการทุกหน่วยงานในการ
ออกค�ำสั่งใดๆ ก็ตาม ซึ่งมีผลกระทบต่อบุคคลอื่น ย่อมถือว่าเป็นค�ำสั่งทาง
ปกครอง ผู้เขียนมีข้อแนะน�ำเป็นวิธีการในการออกค�ำสั่งทางปกครองโดย
ไม่สร้างปัญหาให้กับผู้ออกค�ำสั่งตามมาในภายหลัง กล่าวคือ
1. ผู้ออกค�ำสั่งจะต้องออกค�ำสั่งให้ตรงกับอ�ำนาจหน้าที่ ที่ระบุไว้ใน
ตัวบทกฎหมายโดยเคร่งครัด
2. จะต้องออกค�ำสั่งให้เป็นไปตามขั้นตอนจากเบาไปหาหนัก
3. จะต้องมีข้อเท็จจริงและรายละเอียดเพียงพอตามเนื้อความใน
กฎหมายอันเป็นเหตุให้สามารถออกค�ำสั่งดังกล่าวได้
กรณีทนี่ ายทะเบียนสหกรณ์จะออกค�ำสัง่ ให้คณะกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่องตามวิธีการและระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์
ก�ำหนดได้นนั้ จะต้องปรากฏข้อเท็จจริงถึงความบกพร่องของคณะกรรมการ
ด�ำเนินการสหกรณ์ในการด�ำเนินกิจการว่าบกพร่องอย่างไร อันเป็นการฝ่าฝืน
กฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบใดหรือไม่ และในค�ำสั่งจะต้องระบุให้ชัดเจน
ว่ า ให้ แ ก้ ไ ขอย่ า งไร นายทะเบี ย นสหกรณ์ จึ ง จะออกค� ำ สั่ ง ดั ง กล่ า วนี้ ไ ด้
นายทะเบียนสหกรณ์ย่อมที่จะต้องทราบข้อเท็จจริงในปัญหาของความ
บกพร่องในการบริหารกิจการของคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ชุดนั้นๆ
ก่อนแล้ว แต่ค�ำสั่งตาม (1) ของมาตรา 22 นี้ เป็นกรณีทตี่ รวจพบการบกพร่อง
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ของคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ในระยะเริม่ ต้น ซึง่ อาจจะยังมีความเสียหาย
ต่อสหกรณ์น้อยหรือยังไม่ปรากฏความเสียหายก็สามารถที่จะด�ำเนินการได้
และหากคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ฝ่าฝืนไม่แก้ไขข้อบกพร่องตาม
ทีน่ ายทะเบียนสหกรณ์สงั่ การตามมาตรา 22 (1) นี้ ถือว่าคณะกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์กระท�ำผิดกฎหมายในทางอาญาตามทีร่ ะบุไว้ในมาตรา 133 กล่าวคือ
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และนายทะเบียนสหกรณ์สามารถ
ที่จะร้องทุกข์ด�ำเนินคดีกับคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ชุดดังกล่าว
ที่ฝ่าฝืนค�ำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ได้
กรณีทนี่ ายทะเบียนสหกรณ์ ออกค�ำสัง่ ตามมาตรา 22 (1) นี้ ประเด็น
พิพาทถึงศาลยุติธรรมแล้ว เมื่อปลายปี 2560 ซึ่งคดีนั้นศาลชั้นต้นพิพากษา
ยกฟ้องคดีทนี่ ายทะเบียนสหกรณ์ดำ� เนินคดีโดยพนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟอ้ ง
คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์เป็นจ�ำเลย คดีดงั กล่าว ศาลเห็นว่าคดีอาญา
ขาดอายุความเนื่องจากอัตราโทษตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542
มาตรา 133 ปรับไม่เกิน 10,000 บาท มีอายุความตามทีก่ ำ� หนดไว้ในประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 95 (5) เพียง 1 ปี นับแต่วันที่ความผิดเกิดขึ้น คดีนี้
นายทะเบียนสหกรณ์ร้องทุกข์ให้ด�ำเนินคดีภายในอายุความและพนักงาน
สอบสวนก็ส่งส�ำนวนให้พนักงานอัยการเพื่อฟ้องคดีภายในอายุความเช่นกัน
แต่ขณะที่พนักงานอัยการยื่นฟ้องต่อศาลนั้น ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าเกิน
1 ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ฝ่าฝืนค�ำสั่งนายทะเบียน
สหกรณ์อันถือว่าเป็นวันที่ความผิดเกิดขึ้น คดีดังกล่าวปัจจุบันอยู่ระหว่าง
พิจารณาของศาลชั้นอุทธรณ์ ซึ่งคงต้องรอความชัดเจนกันต่อไป แต่ในส่วน
ของนายทะเบียนสหกรณ์จะต้องหยิบยกกรณีปญ
ั หาดังกล่าวนีไ้ ปเป็นตัวอย่าง
ในการด� ำ เนิ น คดี กั บ คณะกรรมการด� ำ เนิ น การสหกรณ์ ที่ ฝ ่ า ฝื น ค� ำ สั่ ง นี้
ในครั้งต่อๆ ไป เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเช่นเดียวกันนี้อีก
กรณีการออกค�ำสั่งตามมาตรา 22 (2) เป็นกรณีที่นายทะเบียน
สหกรณ์เข้าไปแก้ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้ ในสหกรณ์ อาจจะต่อเนือ่ งจาก (1) หรือออก
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ค�ำสัง่ เมือ่ ตรวจพบว่าการด�ำเนินกิจการของคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์
นั้นเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมเสียผลประโยชน์ของสมาชิกหรือสหกรณ์แล้ว
กรณีนี้นายทะเบียนสหกรณ์สามารถสั่งให้ระงับการปฏิบัติงานบางส่วนที่เป็น
เหตุให้เกิดข้อบกพร่องหรือเสือ่ มเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิกตาม
แต่กรณีได้ และหากค�ำสั่งระงับการปฏิบัติงานในบางส่วนของคณะกรรมการ
ด�ำเนินการสหกรณ์ยังไม่เป็นเหตุให้ระงับยับยั้งความเสียหายที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตของสหกรณ์ได้อกี นายทะเบียนสหกรณ์กส็ ามารถออกค�ำสัง่ ตาม (3) ให้
คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์หยุดปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นการชัว่ คราว เพือ่ แก้ไข
ข้อบกพร่องนั้นให้แล้วเสร็จตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่นายทะเบียน
สหกรณ์กำ� หนด อ�ำนาจของนายทะเบียนสหกรณ์ตามมาตรา 22 (3) นี้ ถือว่า
เป็นอ�ำนาจที่จะต้องใช้ในกรณีที่คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ไม่ปฏิบัติ
ตามค�ำสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์ก่อนหน้านั้นและยังด�ำเนินกิจการต่อไป
และกิจการที่ด�ำเนินการต่อไปนั้นยิ่งจะเพิ่มความเสื่อมเสียผลประโยชน์แก่
สหกรณ์และสมาชิกมากยิง่ ขึน้ นายทะเบียนสหกรณ์จงึ มีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้อง
ใช้อ�ำนาจตามมาตรา 22 (3) สั่งให้คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์นั้นหยุด
ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นการชัว่ คราว เพือ่ แก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวให้เสร็จสิน้ เสียก่อน
และเมื่อแก้ไขข้อบกพร่องเสร็จสิ้นแล้วก็สามารถที่จะมีค�ำสั่งยกเลิกค�ำสั่ง
ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นั้น อันเป็นเหตุให้คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์
ชุดนั้นสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ตัวอย่าง กรณีที่นายทะเบียนสหกรณ์
ต้ อ งใช้ อ� ำ นาจตามมาตรานี้ คณะกรรมการด� ำ เนิ น การสหกรณ์ ด� ำ เนิ น
กิจการในสหกรณ์เพื่อแสวงหาก�ำไรจากกิจกรรม อันมิใช่วัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์ตามที่เคยปรากฏ เช่น การด�ำเนินธุรกิจจัดหาสลากกินแบ่งรัฐบาล
มาจ�ำหน่ายแก่สมาชิกหรือบุคคลภายนอก เป็นการด�ำเนินการทีผ่ ดิ วัตถุประสงค์
ซึ่งไม่สามารถด�ำเนินการได้ เพราะไม่เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ หรือ
ระเบียบของสหกรณ์ ในที่สุดก็เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์เป็นจ�ำนวนมาก
จนนายทะเบี ย นสหกรณ์ ต ้ อ งเข้ า ไปแก้ ป ั ญ หา และออกหนั ง สื อ
การก�ำกับดูแลสหกรณ์
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ลงวันที่ 22 กันยายน 2553 ดังที่ทราบกันทั่วไป ดังนั้น กรณีดังกล่าวนี้
สิ่งที่ต้องท�ำ คือ ต้องป้องกันไม่ให้คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ด�ำเนิน
กิจการในลักษณะดังกล่าวได้ตั้งแต่ต้น โดยใช้อ�ำนาจตามมาตรา 22 (2)
เสียก่อน ด้วยหลักการที่ว่า ต้องป้องกันปัญหาดีกว่าแก้ปัญหานั่นเอง
การใช้อ�ำนาจของนายทะเบียนสหกรณ์ ตามมาตรา 22 (4) นี้ เป็น
มาตรการหนักที่สุดที่พระราชบัญญัติสหกรณ์ให้อ�ำนาจนายทะเบียนสหกรณ์
ใช้ก�ำกับดูแลสหกรณ์ โดยให้มีอำ� นาจออกค�ำสั่งให้คณะกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์พ้นจากต�ำแหน่งทั้งคณะ มาตรการนี้นายทะเบียนสหกรณ์จะใช้ได้
ก็ต่อเมื่อไม่สามารถแก้ไขปัญหาในสหกรณ์โดยวิธีอื่นใดได้แล้ว เริ่มตั้งแต่ออก
ค�ำสัง่ ให้แก้ไขข้อบกพร่องตาม (1) แต่คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ไม่ปฏิบตั ิ
ตามค�ำสัง่ นายทะเบียนสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์จงึ ได้สงั่ ระงับการปฏิบตั งิ าน
ของคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์บางส่วนตาม (2) แต่ก็ยังก่อความ
เสื่อมเสียให้เกิดขึ้นกับสหกรณ์ต่อเนื่องมาอีกจนนายทะเบียนสหกรณ์ได้ใช้
ค�ำสัง่ ให้หยุดปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นการชัว่ คราว เมือ่ ในทีส่ ดุ ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นในสหกรณ์จากกรณีที่คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์กระท�ำไว้ได้
สุดท้ายแล้วนายทะเบียนสหกรณ์ก็มีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อ�ำนาจ
ตามมาตรา 22 (4) เพื่อรักษาความมั่นคงของสหกรณ์ ซึ่งเป็นที่เห็นได้ว่า
ในปัจจุบนั นีค้ ณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์หลายแห่งฝ่าฝืนข้อบังคับจนเป็นเหตุ
ให้สหกรณ์เสียหายมีมูลค่าหลายล้านบาท นายทะเบียนสหกรณ์จึงจ�ำต้อง
ใช้อ�ำนาจตามมาตรานี้อยู่หลายครั้ง แต่ก็มีข้อโต้แย้งตามมาเช่นกัน
ความเห็นของผู้เขียนเห็นว่าการใช้อ�ำนาจของนายทะเบียนสหกรณ์
ปัจจัยส�ำคัญที่จะต้องมี ดังกล่าวแล้วในเบื้องต้น คือ จะต้องมีเหตุอันเป็น
ข้อเท็จจริงที่ต้องตรวจสอบโดยละเอียดและมีพยานหลักฐานอย่างชัดเจนว่า
คณะกรรมการด� ำ เนิ น การสหกรณ์ ไ ด้ ด� ำ เนิ น กิ จ การโดยฝ่ า ฝื น กฎหมาย
ข้ อ บั ง คั บ และระเบี ย บจนเป็ น เหตุ ใ ห้ ส หกรณ์ ไ ด้ รั บ ความเสื่ อ มเสี ย
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ในผลประโยชน์ตา่ งๆ ซึง่ จะมีผลกระทบต่อสมาชิกจ�ำนวนมาก ทัง้ นี้ การใช้อำ� นาจ
ของนายทะเบียนสหกรณ์นอกจากจะมีขอ้ เท็จจริงอย่างชัดเจนแล้วว่าเกิดความ
บกพร่องขึ้นในสหกรณ์แห่งนั้นๆ จากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ด�ำเนินการสหกรณ์ดังกล่าวแล้ว นายทะเบียนสหกรณ์จะต้องใช้อ�ำนาจออก
ค�ำสั่งจากเบาไปหาหนักตามล�ำดับไป และหากนายทะเบียนสหกรณ์ได้ใช้
อ�ำนาจนีโ้ ดยชอบด้วยกฎหมาย ประกอบด้วยข้อเท็จจริงทีค่ รบถ้วนรอบด้านแล้ว
นายทะเบียนสหกรณ์ก็จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อค�ำสั่งดังกล่าวเป็นการส่วนตัว
และไม่ว่าผู้ได้รับค�ำสั่งจะโต้แย้งหรือน�ำคดีไปฟ้องร้องที่ศาลใดก็จะไม่ปรากฏ
ข้อผิดพลาดของนายทะเบียนสหกรณ์
ส�ำหรับในสถานการณ์ปจั จุบนั อ�ำนาจของนายทะเบียนสหกรณ์ทจี่ ะใช้
ในการก�ำกับดูแลสหกรณ์นั้น ผู้เขียนเห็นว่าอาจจะมีอ�ำนาจน้อยไปกว่าภาระ
ความรับผิดชอบทีก่ ฎหมายก�ำหนดไว้ เนือ่ งจากเห็นว่าเมือ่ เกิดกรณีความเสียหาย
ในสหกรณ์ขนาดใหญ่ และมีผลกระทบต่อสมาชิกจ�ำนวนมากนับหมื่นๆ คน
รวมทั้งมูลค่าความเสียหายนับหมื่นล้านบาท ดังที่เคยปรากฏเมื่อไม่นานมานี้
นายทะเบียนสหกรณ์ก็จะตกอยู่ในฐานะที่ล�ำบาก ทั้งที่นายทะเบียนสหกรณ์
ได้พยายามใช้กฎหมายทุกส่วนเท่าที่มีเข้าไปด�ำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวแล้ว แต่ยงั ไม่สามารถท�ำให้สหกรณ์ทไี่ ด้รบั ความเสียหายหรือสมาชิก
ทีไ่ ด้รบั ความเดือดร้อน ได้รบั การชดเชยเยียวยาให้กลับคืนสูค่ วามปกติเหมือน
ก่อนที่จะมีปัญหาได้มากนัก เนื่องจากกลุ่มบุคคลที่เข้ามาด�ำเนินกิจการ
ในสหกรณ์บางแห่งมักจะผูกขาดอ�ำนาจอยู่ในกรอบของการเลือกตั้ง ด�ำรง
ต�ำแหน่งอยูน่ านเกินไปทีเ่ ห็นได้ในปัจจุบนั ถึงขนาดสืบทอดอ�ำนาจต่อๆ กันมา
แน่นอนว่าการอยูใ่ นอ�ำนาจทีน่ านเกินไปนัน้ จะมีผลทัง้ ข้อดีและไม่ดี หากมีผล
ด้านไม่ดกี จ็ ะเกิดปัญหามากยิง่ กว่า กลุม่ คนเหล่านัน้ เมือ่ อยูใ่ นอ�ำนาจนานก็จะ
พยายามแทรกแซงอ�ำนาจรัฐ พยายามที่จะตัดทอนอ�ำนาจของนายทะเบียน
สหกรณ์ให้น้อยลงเพื่อจะได้มีความเป็นอิสระเช่นเดียวกับผู้บริหารในองค์กร
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เอกชนอื่นซึ่งมีที่มาต่างกันกับสหกรณ์ ขณะเดียวกันก็พยายามเพิ่มอ�ำนาจให้
ผู้ด�ำเนินกิจการซึ่งในที่สุดก็ตกเป็นอ�ำนาจของคนกลุ่มนี้นั่นเอง ที่กล่าวเช่นนี้
มิได้หมายถึงบุคคลใดเป็นการเฉพาะ เพราะส่วนใหญ่แล้วคณะกรรมการ
ด�ำเนินการสหกรณ์ก็เป็นคนดีมีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ดีแล้ว
แต่ตอ้ งยอมรับความจริงว่าบุคคลทีม่ ปี ญ
ั หาดังกล่าวมาข้างต้นก็มอี ยูจ่ ริง ดังนัน้
จึงต้องมีกฎหมายถ่วงดุลอ�ำนาจกันแบบพอดีระหว่างนายทะเบียนสหกรณ์กบั
คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์รวมถึงผูต้ รวจสอบกิจการและฝ่ายตรวจการสหกรณ์
มาตรา 24 ในกรณีที่นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้คณะกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์พ้นจากต�ำแหน่งทั้งคณะ ให้นายทะเบียนสหกรณ์ตั้งคณะกรรมการ
ชัว่ คราว มีอำ� นาจหน้าทีแ่ ละสิทธิเช่นเดียวกับคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์
และให้อยู่ในต�ำแหน่งไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่แต่งตั้ง
ก่อนที่จะพ้นจากต�ำแหน่งให้คณะกรรมการชั่วคราวจัดให้มีการ
ประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งกรรมการขึ้นใหม่ทั้งคณะตามวิธีการที่ก�ำหนดในข้อ
บังคับ
ในกรณี ที่ น ายทะเบี ย นสหกรณ์ สั่ ง ให้ ค ณะกรรมการด� ำ เนิ น การ
สหกรณ์พน้ จากต�ำแหน่งทัง้ คณะ กฎหมายได้กำ� หนดให้นายทะเบียนสหกรณ์
ต้องตัง้ คณะกรรมการขึน้ มาชัว่ คราวและให้คณะกรรมการชัว่ คราวนีม้ อี �ำนาจ
หน้าที่และสิทธิเช่นเดียวกับคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์นั้น ด้วยเหตุว่า
สหกรณ์เป็นนิติบุคคลซึ่งจะต้องมีคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์แสดง
เจตนาและกระท�ำการแทนในการด�ำเนินกิจการตลอดเวลา จึงไม่สามารถขาด
ผู้ท�ำการแทนในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งได้ มิเช่นนั้นจะเกิดความเสียหายต่อ
สหกรณ์ อย่างไรก็ตาม การตั้งคณะกรรมการชั่วคราวนั้น แม้ตามกฎหมาย
มาตรา 24 จะให้คณะกรรมการชัว่ คราวทีน่ ายทะเบียนสหกรณ์แต่งตัง้ มีอำ� นาจ
หน้าที่และสิทธิเช่นเดียวกับคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ก็ตาม แต่การ
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ตั้งคณะกรรมการชั่วคราวของนายทะเบียนสหกรณ์นั้น เป็นการตั้งหลังจาก
สหกรณ์ดังกล่าวมีปัญหาเกิดขึ้นและนายทะเบียนสหกรณ์ได้ใช้อ�ำนาจตาม
มาตรา 22 เป็นล�ำดับ จนในที่สุดได้ใช้อ�ำนาจตามมาตรา 22 (4) คือ สั่งให้
คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์พ้นจากต�ำแหน่งทั้งคณะแล้ว จึงเป็นที่
ชัดเจนว่าคณะกรรมการชัว่ คราวทีไ่ ด้รบั ค�ำสัง่ แต่งตัง้ จากนายทะเบียนสหกรณ์นนั้
ต้องเข้ามาเพื่อท�ำหน้าที่หลัก คือ การแก้ปัญหาของสหกรณ์ที่เกิดขึ้นก่อน
หน้านั้นให้ส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทั้งนี้ ตามกฎหมายได้ระบุให้อยู่ในต�ำแหน่ง
ไม่เกิน 180 วัน ระยะเวลาเพียง 180 วันนั้น คณะกรรมการชั่วคราวที่ได้รับ
ค�ำสั่งแต่งตั้งจากนายทะเบียนสหกรณ์ไม่สามารถที่จะไปด�ำเนินกิจการของ
สหกรณ์ตามนโยบายต่างๆ เช่นเดียวกับคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์
ที่ได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกตามมาตรา 50 ได้ทัน อีกทั้งไม่ชอบด้วย
หลักการสหกรณ์ ซึ่งก�ำหนดให้คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์มาจาก
การเลือกตั้งของสมาชิก
กรณีดังกล่าวอาจมีค�ำถามตามมาว่า คณะกรรมการชั่วคราวที่ได้รับ
ค�ำสั่งแต่งตั้งจากนายทะเบียนสหกรณ์นั้นจะต้องท�ำสิ่งใดบ้างในการด�ำเนิน
กิ จ การของสหกรณ์ ที่ เ กิ ด ปั ญ หาขึ้ น ผู ้ เ ขี ย นเห็ น ว่ า สิ่ ง แรกที่ จ ะต้ อ งท� ำ
คือ จะต้องส�ำรวจตรวจสอบบรรดาความเสียหายทัง้ หลายทีเ่ กิดขึน้ กับสหกรณ์
ว่าสหกรณ์มสี ถานะเป็นเจ้าหนี้ เป็นลูกหนี้ เป็นผูม้ สี ทิ ธิท์ จี่ ะด�ำเนินคดีทงั้ ทางแพ่ง
และทางอาญากับบุคคลใดบ้างหรือไม่ อย่างไร ในการด�ำเนินการทัง้ หลายเหล่านัน้
ได้มีการด�ำเนินการไปแล้วบ้างมากน้อยเพียงใด ประเด็นส�ำคัญอาจจะต้อง
ปรึกษาหารือกับฝ่ายกฎหมายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในการทีจ่ ะให้คำ� แนะน�ำ
ถึงวิธีการด�ำเนินการต่างๆ รวมถึงการด�ำเนินคดีอาญาที่อาจจะต้องพิจารณา
ถึงอายุความว่า หากสหกรณ์มสี ทิ ธิด์ ำ� เนินคดีกบั บุคคลต่างๆ ทีท่ ำ� ให้เกิดความ
เสียหายกับสหกรณ์ในทางอาญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในความผิดต่อส่วนตัว
แล้วนั้น สหกรณ์ยังสามารถที่จะด�ำเนินคดีได้มากน้อยเพียงใด หากอายุความ
การก�ำกับดูแลสหกรณ์

23

ในคดีอาญาล่วงเลยก�ำหนดแล้ว ในทางแพ่งจะสามารถด�ำเนินการได้อย่างไร
หรือไม่เหล่านี้เป็นต้น
อย่างไรก็ตามคณะกรรมการชั่วคราวที่ได้รับค�ำสั่งแต่งตั้งจะต้องท�ำ
บันทึกระบุถึงรายละเอียดต่างๆ เริ่มต้นตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการ
การด�ำเนินการ สิง่ ทีต่ อ้ งท�ำเป็นการเร่งด่วนในระยะแรก ระยะกลาง และระยะ
สุดท้าย ว่าจะต้องท�ำอะไรก่อนหลังอย่างไรให้ชดั เจน มิเช่นนัน้ แล้วอาจจะเกิด
ปัญหาตามมาเหมือนหลายครั้งที่คณะกรรมการชั่วคราวไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ถูกต้องครบถ้วน และไม่สามารถบรรเทาความเสียหายต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้
กับสหกรณ์ได้ อีกทั้งยังมีปัญหาตามมาว่า ผู้ที่ได้รับค�ำสั่งแต่งตั้งดังกล่าว
จากนายทะเบียนสหกรณ์ หากเป็นข้าราชการในกรมส่งเสริมสหกรณ์ถือว่า
เป็นหน้าที่ในทางราชการหรือไม่ และจะมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามมา
อย่างไร ในความเห็นส่วนตัวของผูเ้ ขียนเห็นว่า คณะกรรมการชัว่ คราวมีอำ� นาจ
หน้าที่ตามที่กฎหมายระบุไว้ว่า เป็นอ�ำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการ
ด�ำเนินการสหกรณ์ ดังนั้น จึงไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่ในต�ำแหน่งทางราชการ
อย่างไรก็ตามเนื้อความในมาตรา 24 นี้ เป็นที่เห็นได้ชัดเจนว่านิติบุคคล
ประเภทสหกรณ์นั้นยังให้อ�ำนาจรัฐเข้ามาก�ำกับดูแลและเข้าไปด�ำเนินการได้
ในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้นในสหกรณ์ จึงเป็นข้อพิจารณาที่ยืนยันในหลักการ
ตรงกันว่า กฎหมายสหกรณ์ต้องการที่จะปกป้องคุ้มครองสหกรณ์ให้มีความ
มั่ น คงและด� ำ เนิ น กิ จ การต่ อ ไปได้ เ ป็ น ส� ำ คั ญ หาได้ บั ญ ญั ติ ไ ว้ เ พื่ อ ให้
คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ด�ำเนินกิจการไปได้เช่นเดียวกับกรรมการ
ผู้จัดการของนิติบุคคลอื่นหรือบริษัทจ�ำกัดไม่
เนื้อความตามมาตรา 24 วรรคที่สอง เป็นการก�ำหนดหน้าที่ของ
คณะกรรมการชั่ ว คราวว่ า จะต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม ใหญ่ เ พื่ อ เลื อ กตั้ ง
คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ขนึ้ ใหม่ทงั้ คณะ ตามวิธที กี่ ำ� หนดในข้อบังคับ
ซึง่ การด�ำเนินการในส่วนนีเ้ ข้าใจว่าคณะกรรมการชัว่ คราวทีไ่ ด้รบั ค�ำสัง่ แต่งตัง้
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จากนายทะเบียนสหกรณ์นั้นสามารถที่จะด�ำเนินการได้ตามหลักการและ
วิธีการที่คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์เคยด�ำเนินการมาในการเลือกตั้ง
คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ชุดต่างๆ ที่ผ่านมา และคงจะเคยเข้าร่วม
การประชุมดังกล่าวรวมทัง้ มีประสบการณ์จากการเข้าร่วมในการจัดประชุมใหญ่
เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ของแต่ละสหกรณ์มาแล้ว
ในการปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการก่อนหน้านี้ เข้าใจว่าไม่น่าจะมีปัญหามากมายนัก
อย่างไรก็ตาม การเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ขึ้นใหม่ตาม
มาตรา 24 วรรคสอง นี้ จะต้องจัดให้มขี นึ้ ภายใน 180 วัน ก่อนทีค่ ณะกรรมการ
ชั่วคราวจะพ้นจากต�ำแหน่ง มิเช่นนั้นถือว่ามิได้ด�ำเนินการภายในระยะเวลา
ที่กฎหมายก�ำหนด อันอาจจะเป็นประเด็นทางกฎหมายตามมาอีก
มาตรา 33 สหกรณ์จะตั้งขึ้นได้โดยการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้
และต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของ
บรรดาสมาชิกโดยวิธีช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการ
สหกรณ์ และต้อง
1) มีกิจการร่วมกันตามประเภทของสหกรณ์ที่ขอจดทะเบียน
2) มีสมาชิกเป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
3) มีทนุ ซึง่ แบ่งเป็นหุน้ มีมลู ค่าเท่าๆ กัน และสมาชิกแต่ละคนจะต้อง
ถือหุ้นอย่างน้อยหนึ่งหุ้นแต่ไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ช�ำระแล้วทั้งหมด
4) มีสมาชิกทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามทีก่ ำ� หนดในข้อบังคับภายใต้บทบัญญัติ
มาตรา 43 (7)
เนื้อความในมาตรา 33 เป็นการยืนยันหลักการสหกรณ์ว่าสหกรณ์
ที่ตั้งขึ้นโดยการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ จะต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่ ง เสริ ม ผลประโยชน์ ท างเศรษฐกิ จ และสั ง คมของบรรดาสมาชิ ก โดยวิ ธี
ช่วยตนเองและช่วยเหลือซึง่ กันและกันตามหลักการสหกรณ์ และบังคับว่าจะต้อง
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มีกจิ การร่วมกันตามประเภทของสหกรณ์ทขี่ อจดทะเบียน เช่น ท�ำการเกษตร
ท�ำงานในหน่วยงานเดียวกัน มีสมาชิกเป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
มีทุนซึ่งแบ่งเป็นหุ้นมีมูลค่าเท่าๆ กัน และสมาชิกแต่ละคนจะต้องถือหุ้น
อย่างน้อยหนึง่ หุน้ แต่ไม่เกินหนึง่ ในห้าของหุน้ ทีช่ ำ� ระแล้วทัง้ หมด และมีสมาชิก
ที่มีคุณสมบัติตามที่ก�ำหนดในข้อบังคับ ซึ่งหลักการสหกรณ์ตามที่กล่าว
ข้างต้นนี้เป็นที่ยืนยันได้ว่าสหกรณ์ต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นแล้วนั้น เป็นเรื่องของการ
รวมกลุม่ บุคคลทีจ่ ะเข้ามารวมกันเป็นสหกรณ์ได้จะต้องมีคณ
ุ สมบัตถิ กู ต้องตรงกัน
ตามหลักการและข้อบังคับดังกล่าว ที่ผู้เขียนจ�ำต้องกล่าวเช่นนั้น เนื่องจาก
ทีผ่ า่ นมายังมีหลายฝ่ายทีไ่ ม่มคี วามเข้าใจเรือ่ งบทบาทหน้าทีข่ องสหกรณ์และ
ยังเข้าใจว่าสหกรณ์เป็นองค์กรสาธารณะทีจ่ ะต้องด�ำเนินการต่างๆ เพือ่ สังคม
ส่วนรวม ซึ่งเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ในความเป็นจริงแล้วสหกรณ์นั้น
จัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ของสมาชิกของสหกรณ์เท่านั้น บุคคลใดจะได้รับสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ ในสหกรณ์ บุคคลนั้นจะต้องเข้ามาเป็นสมาชิกของสหกรณ์
เสียก่อน
จากประสบการณ์ของผู้เขียนที่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องในสหกรณ์ต่างๆ
เมือ่ มีปญ
ั หาและได้ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นกรมส่งเสริมสหกรณ์ในฐานะฝ่ายกฎหมาย
รวมทัง้ ได้เดินทางไปบรรยายกฎหมายและเป็นก�ำลังใจในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง
ข้าราชการในกรมส่งเสริมสหกรณ์ รวมถึงภาคส่วนสหกรณ์ทผี่ า่ นมาตลอดระยะ
เวลากว่า 20 ปี เป็นที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่าสหกรณ์มีปัญหาหลายประการ
ที่ยังไม่สามารถพัฒนาไปได้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ปัญหาประการแรก
เรื่องปริมาณสมาชิกกับจ�ำนวนประชากร ประชากรของประเทศไทยที่มี
มากกว่า 60 ล้านคน แต่ประชากรที่เข้ามาเป็นสมาชิกสหกรณ์เป็นเพียง
ส่วนน้อย ประมาณ 11 ล้านคน ซึ่งยังไม่ถึง 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมด
การขับเคลือ่ นต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาลผ่านภาคส่วนสหกรณ์จงึ ยังไม่อาจ
ด�ำเนินการได้อย่างเต็มที่ ปัญหาประการทีส่ อง สมาชิกไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่
บรรดาบุคคลทีเ่ ป็นสมาชิกอยูแ่ ล้วนัน้ ยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าทีใ่ นฐานะสมาชิกสหกรณ์
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และยังไม่ใส่ใจต่อหน้าทีข่ องตนเอง และยังไม่ได้คดิ ว่าสหกรณ์เป็นของสมาชิก
จึงมักจะไม่ได้ติดตามการด�ำเนินงานต่างๆ ของคณะกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ ที่ เ ลื อ กตั้ ง ไปแล้ ว คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ที่ได้รับการ
เลือกตัง้ จึงมักจะอ้างว่าได้รบั ฉันทานุมตั จิ ากสมาชิกแล้ว สามารถทีจ่ ะด�ำเนินการ
ต่างๆ ในสหกรณ์ได้โดยอิสระ ปัญหานีม้ ลี กั ษณะเช่นเดียวกับปัญหาของประเทศ
ที่ก�ำลังประสบอยู่ในปัจจุบัน และปัญหาอีกประการหนึ่ง คือ ประชาชนโดย
ทั่วไปไม่รู้จักสหกรณ์อย่างแท้จริง ไม่รู้ว่าประโยชน์จากการเข้ามาเป็นสมาชิก
สหกรณ์จะได้รับประโยชน์อย่างไรหรือไม่ และสิ่งที่ประชาชนโดยทั่วไปรับรู้
ข้อมูลข่าวสารนั้น มักจะเป็นข้อมูลในแง่ลบที่เกิดขึ้นในสหกรณ์ จึงน�ำมาสู่
ปัญหาว่ากรมส่งเสริมสหกรณ์จะต้องด�ำเนินการอย่างไรกับปัญหาดังกล่าว
ยกตั ว อย่ า งเช่ น ในจั ง หวั ด หนึ่ ง มี ส หกรณ์ 100 แห่ ง ด� ำ เนิ น กิ จ การ
ด้วยดี 90 แห่ง มีปัญหาเพียง 10 แห่ง และใน 10 แห่ง นั้นมี 1 แห่ง ที่มีปัญหา
รุนแรงมีความเสียหายนับร้อยล้านพันล้านและเป็นข่าวแพร่หลายไปทั่ว
กรณีดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมศรัทธาต่อสหกรณ์จากบุคคล
ภายนอก อั น เป็ น เหตุ ใ ห้ บุ ค คลทั่ ว ไปไม่ คิ ด ที่ จ ะเข้ า มาร่ ว มเป็ น สมาชิ ก
ในสหกรณ์ต่างๆ ซึ่งมีผลกระทบตลอดมา
มาตรา 37 วรรคสอง ให้สหกรณ์ทไ่ี ด้จดทะเบียนแล้วมีฐานะเป็นนิตบิ คุ คล
มาตรา 43 ข้อบังคับของสหกรณ์อย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้
1) ชื่อสหกรณ์ ซึ่งต้องมีค�ำว่า “จ�ำกัด” อยู่ท้ายชื่อ
2) ประเภทของสหกรณ์
3) วัตถุประสงค์
4) ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่และที่ตั้งส�ำนักงานสาขา
5) ทุนซึ่งแบ่งเป็นหุ้น มูลค่าของหุ้น การช�ำระค่าหุ้นด้วยเงิน
หรือทรัพย์สินอื่น การขายและการโอนหุ้น ตลอดจนการจ่ายคืนค่าหุ้น
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6) ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการด�ำเนินงาน การบัญชี และการเงิน

7) คุณสมบัตขิ องสมาชิก วิธรี บั สมาชิก การขาดจากสมาชิกภาพ
ตลอดจนสิทธิหน้าที่ของสมาชิก
8) ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ่
9) การเลือกตั้ง การด�ำรงต�ำแหน่ง การพ้นจากต�ำแหน่งและ
การประชุมของคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์
10) การแต่งตั้ง การด�ำรงต�ำแหน่ง การพ้นจากต�ำแหน่ง
การก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้จัดการ
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 37 วรรคสอง ได้ก�ำหนด
ให้สหกรณ์ที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแล้วมีฐานะเป็นนิติบุคคล
และในมาตรา 43 ได้บญ
ั ญัตเิ รือ่ งข้อบังคับของสหกรณ์ไว้วา่ อย่างน้อยสหกรณ์
จะต้องมีรายการในข้อบังคับ คือ ชือ่ สหกรณ์ และต้องมีคำ� ว่าจ�ำกัดอยูท่ า้ ยชือ่
ข้อความตามที่กล่าวในข้างต้นเป็นที่เห็นได้ชัดเจนว่าสหกรณ์เป็นนิติบุคคล
ประเภทหนึ่งต่างหาก ซึ่งมีสถานะเช่นเดียวกับนิติบุคคลประเภทบริษัทจ�ำกัด
หรือห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด เป็นต้น สถานะเช่นเดียวกับบริษัทและห้างหุ้นส่วน
จ�ำกัดดังกล่าวข้างต้นนั้นหมายความว่าสหกรณ์จะต้องมีผู้ด�ำเนินการแทน
สหกรณ์เช่นเดียวกับบริษทั ทีม่ กี รรมการผูจ้ ดั การท�ำการแทน และห้างหุน้ ส่วน
ที่มีหุ้นส่วนผู้จัดการท�ำการแทนในกิจการต่างๆ ของห้างหุ้นส่วนนั้น
สิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ ของนิตบิ คุ คลไม่วา่ จะเป็นบริษทั ห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัด หรือ
สหกรณ์กต็ าม จะต้องมีการระบุวตั ถุประสงค์ของนิตบิ คุ คลนัน้ ๆ ไว้อย่างชัดเจน
เพื่ อ ให้ บุ ค คลภายนอกสามารถตรวจสอบได้ ว ่ า นิ ติ บุ ค คลประเภทนั้ น มี
วัตถุประสงค์เพือ่ สิง่ ใดและท�ำกิจการใดได้บา้ ง อันจะเป็นผลต่อการท�ำนิตกิ รรมต่างๆ
ตามมา ยกตัวอย่างเช่น กรณีบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ก็จะต้องมีวัตถุประสงค์
ในการรับเหมาก่อสร้าง บริษัทที่มีวัตถุประสงค์ในการค้าขายอสังหาริมทรัพย์
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ก็จะต้องระบุเอาไว้ในหนังสือรับรองของบริษทั ดังกล่าว สหกรณ์กเ็ ช่นเดียวกัน
เหตุที่จะต้องมีข้อบังคับและมีวัตถุประสงค์ซึ่งระบุไว้ในข้อบังคับก็เพื่อที่จะให้
บุคคลภายนอกซึง่ จะติดต่อท�ำกิจกรรมหรือนิตกิ รรมสัญญาต่างๆ กับสหกรณ์
สามารถที่จะตรวจสอบได้ว่า สหกรณ์นั้นมีวัตถุประสงค์ตรงกับกิจการที่จะ
ติดต่อหรือท�ำสัญญาต่อกันหรือไม่
ปัญหาที่เกิดขึ้นในสหกรณ์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามากกว่า 20 ปี
ผูเ้ ขียนเห็นว่าผูด้ ำ� เนินกิจการสหกรณ์ยงั มีความเข้าใจคลาดเคลือ่ นว่า สหกรณ์นนั้
สามารถด�ำเนินกิจการต่างๆ ทุกอย่างได้โดยอิสระเสรีหากไม่มกี ารระบุหา้ มไว้
ในข้อบังคับหรือในกฎหมาย ซึ่งเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอย่างยิ่ง
เนื่องจากไม่ว่านิติบุคคลประเภทใดการระบุวัตถุประสงค์ต่างๆ ไว้ในหนังสือ
รับรองก็ดี หรือในข้อบังคับของสหกรณ์ก็ดี รายละเอียดต่างๆ ที่ระบุไว้นั้น
เป็นการระบุว่าจะท�ำสิ่งใดได้บ้างหรือไม่อย่างไร ดังนั้น ข้อบังคับก็ดี หนังสือ
รั บ รองของนิ ติ บุ ค คลทั่ ว ไปก็ ดี “มิ ใ ช่ ข ้ อ ห้ า ม” แต่ เ ป็ น ข้ อ ที่ ต ้ อ งปฏิ บั ติ
และเป็นการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตในการปฏิบัติไว้เท่านั้น ผู้ที่มี
ความเห็นว่าหากไม่ระบุห้ามไว้ในข้อบังคับแล้วสามารถท�ำได้ในทุกกรณี นั้น
จึงเป็นความเข้าใจทีผ่ ดิ อย่างมหันต์ และได้สร้างปัญหาให้เกิดขึน้ ในระบบสหกรณ์
มาแล้วอย่างยาวนาน ดังนัน้ จึงเห็นว่า ก่อนการขับเคลือ่ นในการด�ำเนินกิจการ
ในสหกรณ์ คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์และสมาชิกทุกคนจะต้องเข้าใจ
เสียก่อนว่าข้อบังคับของสหกรณ์นั้นเป็นการระบุรายละเอียดต่างๆ รวมถึง
วัตถุประสงค์และสิ่งที่สหกรณ์สามารถด�ำเนินกิจการหรือกระท�ำได้เท่านั้น
หาได้แปลว่าสิง่ ใดทีไ่ ม่เขียนห้ามเอาไว้ในข้อบังคับก็สามารถท�ำได้ ซึง่ เป็นความ
เข้าใจที่ผิดเนื่องจากข้อบังคับนั้นมิได้หมายถึงข้อห้าม
ในการออกไปบรรยายให้ความรูท้ างกฎหมายกับสมาชิกสหกรณ์และ
ผูด้ ำ� เนินกิจการสหกรณ์หลายครัง้ มีคำ� ถามว่าสหกรณ์จะสร้างหมูบ่ า้ นจัดสรร
ขายให้แก่ประชาชนทัว่ ไปได้หรือไม่ ซึง่ ขณะนัน้ ผูเ้ ขียนได้ตอบค�ำถามดังกล่าวว่า
ก่ อ นที่ จ ะด� ำ เนิ น การจะต้ อ งตรวจดู ข ้ อ บั ง คั บ เสี ย ก่ อ นว่ า มี วั ต ถุ ป ระสงค์
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ในการสร้ า งหมู ่ บ ้ า นจั ด สรรขายให้ กั บ ประชาชนทั่ ว ไปหรื อ ไม่ หากไม่ มี
ก็ไม่สามารถด�ำเนินการได้ จึงมีคำ� ถามตามมาว่า ถ้าอย่างนัน้ จะเพิม่ เติมข้อบังคับ
ให้มวี ตั ถุประสงค์วา่ สามารถสร้างหมูบ่ า้ นจัดสรรเพือ่ ขายให้บคุ คลทัว่ ไปในข้อ
บังคับจะท�ำได้หรือไม่ ซึง่ เรือ่ งนีเ้ ป็นอ�ำนาจของนายทะเบียนสหกรณ์ทจี่ ะต้อง
ตรวจสอบว่าจะอนุญาตให้เพิม่ เติมข้อบังคับในกรณีดงั กล่าวได้หรือไม่ ในส่วน
ความเห็นของผู้เขียนก็มีความเห็นว่า ไม่ว่าจะด�ำเนินกิจการใดในสหกรณ์
สิ่งแรกที่คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์จะต้องค�ำนึงถึง คือ กฎหมาย
และข้อบังคับ ว่ามีกฎหมายและข้อบังคับระบุไว้หรือไม่ หากไม่ระบุไว้
ก็ไม่สามารถท�ำได้ ส่วนประเด็นที่จะเพิ่มเติมข้อบังคับให้มีวัตถุประสงค์ตามที่
คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์อยากจะด�ำเนินการดังกล่าวนั้น จะต้อง
พิจารณาเสียก่อนว่าหากด�ำเนินการไปแล้วจะมีผลกระทบอย่างไรบ้าง ผลดี
จะมีอย่างไรบ้าง ผลเสียและความเสี่ยงต่างๆ มีอย่างไรบ้าง
กรณีตัวอย่างการที่สหกรณ์จะสร้างหมู่บ้านจัดสรร สหกรณ์จะต้อง
ค�ำนึงถึงประการแรกว่าจะเกิดประโยชน์โดยตรงต่อสมาชิกหรือไม่อย่างไร
ซึง่ หากมองโดยภาพรวมก็ไม่เห็นว่าจะเกิดประโยชน์โดยตรงต่อสมาชิกแต่อย่างใด
ยิ่งไปกว่านั้นสิ่งที่จะตามมาเป็นปัญหามากที่สุดนั่นก็คือ เป็นความเสี่ยง
ในการสร้างหมู่บ้านจัดสรร สิ่งแรกที่ผู้ด�ำเนินกิจการประเภทนี้จะต้องมี
คือการตลาด จะต้องมีการตลาดว่าจะสร้างหมูบ่ า้ นจัดสรรจ�ำนวนกีย่ นู ติ ราคา
ประมาณเท่าใด และลูกค้าในบริเวณนั้นจะมีมากน้อยเพียงใด เมื่อได้ข้อมูล
การตลาดเป็นที่พอใจแล้ว จะต้องมีทุนตั้งแต่ที่ดิน จัดหาซื้อมาได้อย่างไร
ในราคาคุ้มทุนมากน้อยแค่ไหน นอกจากนี้ ยังต้องมีศักยภาพในการด�ำเนิน
กิจการหาผู้รับเหมาในการก่อสร้าง และปัญหาที่ส�ำคัญประการสุดท้าย
คือธุรกิจหมูบ่ า้ นจัดสรร ต้องยอมรับว่ามีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง ผูด้ ำ� เนินกิจการ
มื อ อาชี พ ที่ ด� ำ เนิ น กิ จ การประเภทนี้ อ ยู ่ ก ่ อ นเป็ น อุ ป สรรคส� ำ คั ญ ดั ง นั้ น
หากสหกรณ์ใดน�ำเงินจ�ำนวนมากไปลงทุนสร้างหมู่บ้านจัดสรรแล้วมีปัญหา
ตามมา เช่ น ผู ้ รั บ เหมาผิ ด สั ญ ญาสร้ า งบ้ า นไม่ ต รงตามที่ ต กลงกั น ก็ ดี
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สร้างบ้านเสร็จแล้วไม่สามารถขายให้กับลูกค้าได้ ต้องทิ้งร้างไว้อันเป็นปัญหา
เป็ น ความเสี่ ย ง และเป็ น หนี้ สิ น ที่ จ ะต้ อ งเกิ ด ขึ้ น กั บ สหกรณ์ ใ นภายหลั ง
โดยส่วนตัวจึงไม่เห็นด้วยกับกรณีที่สหกรณ์จะสร้างหมู่บ้านจัดสรรดังกล่าว
มีคำ� ถามตามมาว่า ถ้าเช่นนัน้ แปลว่าสหกรณ์ไม่สามารถด�ำเนินกิจการ
เกี่ยวกับการสร้างที่อยู่อาศัยได้เลยใช่หรือไม่ ผู้เขียนก็ตอบว่าไม่ใช่ สหกรณ์
สามารถด�ำเนินกิจการเกีย่ วกับการสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัยได้ แต่ทอี่ ยูอ่ าศัยนัน้ จะต้อง
สร้างขึน้ เพือ่ สมาชิก เช่น มีสมาชิกสหกรณ์นบั 100 ครัวเรือน ทีไ่ ม่มที อี่ ยูอ่ าศัย
เป็นของตนเอง สหกรณ์ก็สามารถที่จะด�ำเนินกิจการโดยการสร้างที่อยู่อาศัย
เพื่อขายให้แก่สมาชิกได้ อย่างนี้ถือว่าสมาชิกสหกรณ์ได้รับประโยชน์โดยตรง
แต่สหกรณ์จะต้องมีทนุ เช่น มีทดี่ นิ ว่างเปล่าซึง่ เป็นของสหกรณ์หรือได้มาจาก
การช�ำระหนี้ก็ตาม และไม่มีวัตถุประสงค์อื่นที่สามารถสร้างมูลค่าของทรัพย์
เพิ่มขึ้นให้กับสหกรณ์มากไปกว่านี้ สหกรณ์จึงสามารถที่จะด�ำเนินการได้
ในกรณีที่สร้างที่อยู่อาศัยเพื่อขายให้แก่สมาชิกนั้น สหกรณ์ไม่มีความจ�ำเป็น
ต้องมีการตลาดเพราะความต้องการของสมาชิก คือค�ำตอบของการตลาด
อยู่แล้วในตัว แต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังนั่นคือ ผู้รับจ้างก่อสร้างหรือผู้รับเหมา
ในการท�ำสัญญา และความน่าเชื่อถือของผู้รับจ้าง จะต้องหาบริษัทที่เป็น
ทีน่ า่ เชือ่ ถือ และมีผลงานเป็นทีย่ อมรับ ทีส่ ำ� คัญต้องไม่มปี ระวัตลิ ะทิง้ งานและ
เกิดปัญหากับผู้ว่าจ้าง ดังนั้นจึงตอบว่าสามารถด�ำเนินกิจการในการสร้าง
ที่อยู่อาศัยให้สมาชิกได้ตามข้อเท็จจริงดังกล่าว
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 43 (7) ที่ก�ำหนด
คุณสมบัตขิ องสมาชิกรวมถึงการขาดจากสมาชิกภาพตลอดจนสิทธิหน้าทีข่ อง
สมาชิกนัน้ ผูเ้ ขียนขอกล่าวถึงคุณสมบัตกิ บั การขาดจากสมาชิกภาพไว้เป็นการ
ทัว่ ไปในเบือ้ งต้นว่า ทุกครัง้ ทีม่ ปี ญ
ั หาเกีย่ วกับสมาชิกภาพ หลายฝ่ายมักจะน�ำ
มารวมกันทัง้ คุณสมบัตแิ ละสมาชิกภาพ และมักจะย้อนกลับไปพิจารณาเกีย่ วกับ
คุณสมบัตเิ มือ่ มีปญ
ั หาเรือ่ งสมาชิกภาพซึง่ เป็นสิง่ ทีไ่ ม่ถกู ต้อง สมควรแยกเรือ่ ง
คุณสมบัตนิ นั้ ออกจากการขาดสมาชิกภาพ ด้วยเหตุวา่ การพิจารณาว่าบุคคลใด
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จะมีคุณสมบัติเข้ามาเป็นสมาชิกสหกรณ์ได้หรือไม่ ต้องพิจารณาเฉพาะ
คุณสมบัตใิ นขณะทีจ่ ะเข้ามาเป็นสมาชิกเท่านัน้ เมือ่ เป็นสมาชิกแล้วต่อมาหาก
มีกรณีต้องพิจารณาว่าบุคคลดังกล่าวขาดจากสมาชิกภาพหรือไม่ ต้องไป
พิจารณาเฉพาะข้อบังคับว่าด้วยการขาดสมาชิกภาพของสมาชิกเท่านั้น
เปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายเป็นภาษาพูดว่า ต้องดูตอนเข้ามาว่าเข้ามาได้หรือไม่
คุณสมบัติครบหรือไม่ พิจารณาแต่เพียงว่าเข้ามาถูกต้องหรือไม่ ส่วนกรณี
จะขาดจากการเป็นสมาชิกก็พจิ ารณาแต่เพียงว่าจะขาดจากสมาชิกภาพข้อไหน
อย่างไร กรณีปัญหานี้เกิดขึ้นในหลายองค์กร และเกิดขึ้นกับการพิจารณา
คุณสมบัติของคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์มาหลายครั้งแล้ว แต่เห็นว่า
ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการใช้ข้อพิจารณาที่สับสนระหว่างคุณสมบัติกับการ
ขาดสมาชิกภาพเท่านัน้ และได้ให้ความเห็นไปในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว
ตามมาตรา 43 (10) เกี่ยวกับการแต่งตั้ง การด�ำรงต�ำแหน่งและ
การพ้นจากต�ำแหน่งของผู้จัดการ เนื่องจากที่ผ่านมา พบว่ามีปัญหาหลาย
สหกรณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องผู ้ จั ด การสหกรณ์ ก่ อ นอื่ น
ต้องขออภัยผู้จัดการสหกรณ์ทั่วไปที่ไม่มีปัญหาดังกล่าว แต่ต้องยอมรับว่า
หลายสหกรณ์ที่มีปัญหานี้ ปัญหาในส่วนของผู้จัดการสหกรณ์ประการแรก
ก่อนที่จะได้รับต�ำแหน่งเป็นผู้จัดการ มักจะปฏิบัติหน้าที่ในต�ำแหน่งอื่นก่อน
หน้านั้น เช่น เป็นพนักงานธุรการ พนักงานสินเชื่อ หรือพนักงานการเงิน
เป็นต้น กรณีนจี้ ำ� ต้องพิจารณาในการแต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งผูจ้ ดั การเกีย่ วกับ
หลักประกันในการปฏิบัติหน้าที่ ถือว่าต�ำแหน่งผู้จัดการนั้นเป็นต�ำแหน่งที่
เกีย่ วข้องกับการเงินทีจ่ ะต้องรับผิดชอบ รวมทัง้ ทรัพย์สนิ อืน่ ๆ ของสหกรณ์ดว้ ย
จึงมีขอ้ แนะน�ำสหกรณ์ทวั่ ไปว่าจะต้องเรียกหลักประกันในการท�ำงานไว้ให้เป็น
ไปตามกฎหมายแรงงานและประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธกี ารเรียกหรือรับหลักประกันการท�ำงาน หรือหลักประกันความเสียหาย
ในการท�ำงานของลูกจ้าง พ.ศ.2551 ด้วย ประการที่สอง ปัญหาที่เกิดขึ้น
ในการท�ำหน้าที่ของผู้จัดการ เป็นที่ทราบกันดีว่าผู้จัดการ คือ บุคคลที่เป็น
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พนักงานของสหกรณ์และท�ำหน้าทีม่ าเป็นระยะเวลาต่อเนือ่ งยาวนานไม่มกี าร
เปลีย่ นแปลง การปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นระยะเวลานานดังกล่าว ย่อมเป็นทีร่ จู้ กั เชือ่ ถือ
ของสมาชิกโดยทั่วไป และย่อมรับรู้รายละเอียดปัญหาอุปสรรคข้อดีข้อเสีย
ต่างๆ ของสหกรณ์ได้เป็นอย่างดี ส�ำหรับผู้จัดการสหกรณ์ที่มีความซื่อสัตย์
สุจริตและมีความรักในสหกรณ์อย่างแท้จริงก็จะไม่พบปัญหา แต่หากไม่มคี วาม
ซื่อสัตย์สุจริตและไม่รักสหกรณ์อย่างแท้จริงแล้ว ผู้จัดการคนดังกล่าวก็จะ
ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พือ่ ประโยชน์ของตนเอง เกิดการทุจริต เกิดการด�ำเนินการต่างๆ
ในสหกรณ์ในทางที่ไม่ถูกต้องได้ง่าย เนื่องจากคณะกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหกรณ์การเกษตรซึ่งกรรมการแต่ละคนอาจจะ
เป็นชาวสวน ชาวไร่ หรือชาวนา รวมทั้งมีความรู้ทางการศึกษาในระบบ หรือ
มีคุณวุฒิน้อยกว่าผู้จัดการ และอยู่ในวาระเป็นครั้งคราวอาจจะไม่ทราบ
รายละเอียดต่างๆ ในสหกรณ์ได้ดีเท่ากับผู้จัดการ ดังนั้น ผู้จัดการบางคน
จึงสามารถครอบง�ำกรรมการส่วนใหญ่ได้ ถ้าเป็นเช่นนัน้ การด�ำเนินกิจการของ
สหกรณ์ก็ตกอยู่ภายใต้การครอบง�ำของผู้จัดการเฉกเช่นผู้จัดการเป็นตัวแทน
ของสหกรณ์โดยปริยาย
ผู้เขียนมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า ในเมื่อข้อบังคับของสหกรณ์
จะต้องระบุถึงการแต่งตั้ง การด�ำรงต�ำแหน่งของผู้จัดการไว้ด้วย ดังนั้น
ควรระบุการแต่งตั้ง การด�ำรงต�ำแหน่งของผู้จัดการ ในสหกรณ์ที่มีทรัพย์สิน
หรือเงินหมุนเวียนเป็นจ�ำนวนมาก รวมถึงสหกรณ์ที่มีปัญหาในการบริหาร
การจัดการ ควรให้ผู้จัดการอยู่ในต�ำแหน่งได้เป็นวาระ อาจจะ 2 ปี ถึง 4 ปี
แล้วแต่ความเหมาะสม และจะต้องมีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้จัดการทุก 1 ปี โดยคณะกรรมการประกอบด้วยคณะกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ ข้าราชการในกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ด้วย
เมือ่ เป็นเช่นนัน้ จะท�ำให้การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูจ้ ดั การไม่เกิดปัญหาดังกล่าวมา
ข้างต้น และถือว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสหกรณ์
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มาตรา 44 การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข้ อ บั ง คั บ จะกระท� ำ ได้ ก็ แ ต่ โ ดยมติ ข อง
ที่ประชุมใหญ่ และต้องน�ำข้อบังคับที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมไปจดทะเบียนต่อ
นายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ
เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์ได้จดทะเบียนแล้วให้มีผลใช้บังคับได้
การแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับของสหกรณ์ สามารถกระท�ำได้ ซึง่ มาตรา 44
ระบุว่าจะต้องมีมติของที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกสหกรณ์หรือตัวแทนสมาชิก
แล้วแต่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับ และจะต้องน�ำข้อบังคับที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมนั้น
ไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้ประชุมใหญ่
และมีการลงมติ อย่างไรก็ตาม ข้อบังคับทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมดังกล่าวจะมีผลบังคับได้
ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนสหกรณ์ได้จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมให้แล้ว กรณี
ดังกล่าวอาจมีความขัดแย้งเกิดขึ้นได้ในหลายสหกรณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากมี
สหกรณ์บางแห่ง คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ต้องการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับเพือ่ ให้การด�ำเนินกิจการนัน้ เป็นไปโดยสะดวก และเป็นไปตามความ
ต้องการของคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ คณะกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์จึงได้ให้ข้อมูลเพียงด้านเดียวต่อสมาชิกในการประชุมใหญ่ และเมื่อมี
การประชุมใหญ่ สมาชิกก็จะมีความเห็นไปตามที่คณะกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ได้ชี้แจงไว้ เมื่อสมาชิกลงมติ ก็ถือว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
ดังกล่าวผ่านมติของทีป่ ระชุมใหญ่ และคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ยงั เข้าใจว่า
เมื่อเป็นมติของที่ประชุมใหญ่แล้ว ข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้น นายทะเบียน
สหกรณ์จะต้องจดทะเบียนให้เท่านัน้ ซีง่ ผูเ้ ขียนมีความเห็นส่วนตัวว่าไม่นา่ จะ
ถูกต้อง เพราะเหตุว่านายทะเบียนสหกรณ์มีอ�ำนาจและความรับผิดชอบต่อ
สหกรณ์ทงั้ หลายเป็นอย่างมาก โดยมีกฎหมายพระราชบัญญัตสิ หกรณ์รวมถึง
หลักการสหกรณ์รองรับไว้แล้ว ดังนั้น การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับหากไม่เป็น
ไปโดยชอบและไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของสมาชิกโดยรวมและไม่สอดคล้อง
กับกฎหมายสหกรณ์แล้ว นายทะเบียนสหกรณ์กส็ ามารถทีจ่ ะไม่รบั จดทะเบียนให้ได้
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และไม่ถือว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และไม่สามารถ
น�ำมาบังคับใช้ได้ ดังนั้น จึงเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับจะกระท�ำได้
ก็เพือ่ ให้การด�ำเนินกิจการนัน้ เป็นไปเพือ่ ประโยชน์ของสมาชิกส่วนใหญ่เป็นส�ำคัญ
มาตรา 45 ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับ ให้สหกรณ์
ขอค�ำวินจิ ฉัยจากนายทะเบียนสหกรณ์ และให้สหกรณ์ถอื ปฏิบตั ติ ามค�ำวินจิ ฉัยนัน้
ในกรณีทมี่ ปี ญ
ั หาให้จำ� เป็นต้องตีความในข้อบังคับของสหกรณ์ทกุ แห่ง
และทุกประเภท ให้สหกรณ์ขอค�ำวินิจฉัยจากนายทะเบียนสหกรณ์ และให้
สหกรณ์ถือปฏิบัติตามค�ำวินิจฉัยนั้น เนื้อความตามมาตรา 45 ดังกล่าวนี้เป็น
ที่เห็นได้ชัดเจนว่าพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ได้มอบอ�ำนาจหน้าที่
ส�ำคัญนี้ให้กับนายทะเบียนสหกรณ์ เพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติตามข้อบังคับ
ด้วยเหตุวา่ ข้อบังคับของสหกรณ์ทกุ แห่งอยูใ่ นอ�ำนาจของนายทะเบียนสหกรณ์
ที่จะต้องรับจดทะเบียนและต้องตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งนายทะเบียน
สหกรณ์จะต้องเห็นว่าเป็นผลดีตอ่ สหกรณ์เสียก่อนจึงจะจดทะเบียนให้ ดังนัน้
เมื่อมีกรณีโต้แย้งหรือมีความเห็นแตกต่างกันในการตีความข้อบังคับดังกล่าว
อ�ำนาจหน้าทีใ่ นการวินิจฉัยว่าข้อบังคับแต่ละข้อนั้นจะมีความหมายเช่นใด
อย่างไร จึงเป็นอ�ำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนสหกรณ์ที่จะมีค�ำวินิจฉัยได้
และสหกรณ์จะต้องถือปฏิบัติตามค�ำวินิจฉัยนั้น
มาตรา 46 เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ให้สหกรณ์มีอ�ำนาจ
กระท�ำการดังต่อไปนี้
(1) ด�ำเนินธุรกิจ การผลิต การค้า การบริการ และอุตสาหกรรม
เพื่อประโยชน์ของสมาชิก
(2) ให้ ส วั ส ดิ ก ารหรื อ การสงเคราะห์ ต ามสมควรแก่ ส มาชิ ก และ
ครอบครัว
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(3) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก
(4) ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงาน
ของต่างประเทศหรือบุคคลอื่นใด
(5) รับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจ�ำจากสมาชิก
หรือสหกรณ์อื่นหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซ่ึงมีสมาชิกของสมาคมนั้น
ไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ เป็นสมาชิกของสหกรณ์ผรู้ บั ฝากเงิน ทัง้ นี้ ตามระเบียบของ
สหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
(6) ให้กู้ ให้สินเชื่อ ให้ยืม ให้เช่า ให้เช่าซื้อ โอน รับจ�ำนองหรือรับ
จ�ำน�ำ ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของสมาชิก
(7) จัดให้ได้มา ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิ ครอบครอง กู้ ยืม
เช่า เช่าซือ้ รับโอนสิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซือ้ จ�ำนองหรือจ�ำน�ำ ขายหรือ
จ�ำหน่ายด้วยวิธีอื่นใดซึ่งทรัพย์สิน
(8) ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงินได้ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ความในมาตรา 46 เป็นเรื่องของวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ โดยระบุ
เอาไว้ในกฎหมายและส่วนใหญ่จะน�ำเนื้อความในมาตรา 46 นี้ ไปก�ำหนดไว้
ในข้อบังคับของสหกรณ์ เนื้อความในมาตรา 46 (1) สหกรณ์มีอ�ำนาจในการ
ด�ำเนินธุรกิจ การผลิต การค้า การบริการ และอุตสาหกรรมเพือ่ ประโยชน์ของ
สมาชิก เป็นเรื่องการด�ำเนินกิจการในการผลิต การค้า การให้บริการ และ
อุตสาหกรรม เน้นหลักต้องเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกเท่านั้น เช่น ให้กู้ยืมเงิน
ก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ของสมาชิกไม่สามารถให้บุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกสหกรณ์กยู้ มื เงินได้ การค้าขายหรือการด�ำเนินการให้บริการใดๆ ก็ตาม
จะต้ อ งด� ำ เนิ น การให้ แ ก่ ส มาชิ ก หรื อ เพื่ อ ประโยชน์ ข องสมาชิ ก เท่ า นั้ น
แต่ ร ายละเอี ย ดของแต่ ล ะสหกรณ์ ใ นการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ การผลิ ต การค้ า
การบริการนั้น หมายถึง การด�ำเนินการเรื่องใดๆ ได้บ้างนั้น ขึ้นอยู่กับบรรดา
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สมาชิกทั้งหลายของสหกรณ์นั้นๆ ว่ามีกิจการ มีการผลิตอะไรบ้าง เช่น
สหกรณ์การเกษตรที่สมาชิกส่วนใหญ่มีอาชีพท�ำนา ก็จะมีการด�ำเนินธุรกิจ
ต่างๆ ของสหกรณ์ เพื่อผลผลิตของสมาชิก เช่น การรวบรวมข้าวเปลือก
ทีส่ มาชิกเก็บเกีย่ วได้เพือ่ น�ำออกจ�ำหน่ายโดยไม่ตอ้ งพึง่ พ่อค้าคนกลาง รวมถึง
การจ�ำหน่ายข้าวล่วงหน้าในลักษณะสหกรณ์เป็นตัวแทนของสมาชิก เป็นต้น
ส�ำหรับมาตรา 46 นี้ ถือว่าเป็นวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ แต่จะขอ
น�ำมากล่าวตามมาตรา 46 (2) กรณีที่สหกรณ์ต้องให้สวัสดิการหรือการ
สงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว ส�ำหรับการให้สวัสดิการ
แก่สมาชิกนัน้ เป็นหน้าทีข่ องสหกรณ์อยูแ่ ล้วในการทีด่ ำ� เนินกิจการต่างๆ และ
ไม่ว่าสหกรณ์จะมีก�ำไรมากน้อยเพียงใดสหกรณ์ก็จ�ำเป็นต้องให้สวัสดิการ
แก่สมาชิก นอกจากนี้ สหกรณ์ยงั จะต้องให้การสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิก
และครอบครัว ซึ่งที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้แต่ละสหกรณ์จะตั้งเป็นสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ ซึ่งแต่เดิมไม่สามารถด�ำเนินการได้ ตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ แต่ปัจจุบันอนุโลมให้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติฌาปนกิจ
สงเคราะห์ พ.ศ.2545 ทั้งนี้ เพื่อให้สมาชิกได้รับสวัสดิการในกรณีดังกล่าว
จากสหกรณ์ และยังระบุให้สหกรณ์สามารถรับฝากเงินจากสมาคมดังกล่าว
ที่จัดตั้งขึ้นได้ และมีข้อจ�ำกัดเพียงว่าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ว่านั้น
จะต้องมีสมาชิกของสหกรณ์ผู้รับฝากเงินเป็นสมาชิกของสมาคมอยู่ด้วย
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด
ตามมาตรา 46 (5) กรณีรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรือประเภท
ประจ�ำจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น กรณีนี้เป็นประเด็นปัญหาเมื่อครั้งกรณี
ระดมเงินเข้าฝากในสหกรณ์เครดิตยูเนีย่ นแห่งหนึง่ ซึง่ มีการชักชวนแนะน�ำให้
สหกรณ์ต่างๆ น�ำเงินเข้าฝากที่สหกรณ์แห่งนั้นโดยชวนเชื่อว่าจะให้ดอกเบี้ย
ในอัตราที่สูงกว่าสถาบันการเงินอื่น สุดท้ายสหกรณ์แห่งนั้นก็มีการทุจริต
โดยประธานกรรมการสหกรณ์จนไม่สามารถคืนเงินให้กบั ผูฝ้ ากเงินในสหกรณ์
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ต่างๆ ได้ และเป็นความเสียหายในระบบสหกรณ์อยู่ตราบเท่าปัจจุบัน ดังนั้น
ในความเห็นของผูเ้ ขียนส�ำหรับมาตรา 46 (5) กรณีรบั ฝากเงินจากสหกรณ์อนื่ นัน้
สหกรณ์ทนี่ ำ� เงินมาฝากก็จำ� เป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องตรวจสอบถึงรายละเอียดต่างๆ
รวมทั้งสถานะทางการเงินของสหกรณ์ที่จะรับฝากเงินด้วย
ตามมาตรา 46 (8) ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน กรณีนี้นายทะเบียน
สหกรณ์สามารถให้ความเห็นชอบให้สหกรณ์ก�ำหนดเป็นระเบียบว่าด้วยการ
ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงินได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักการของสหกรณ์ที่จะต้อง
ให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เนื่องจากมีสหกรณ์เพิ่มมากขึ้นและมีลักษณะ
การด�ำเนินกิจการคล้ายๆ กัน หลายแห่ง การให้การกู้ยืมเงินกัน หากเป็นไป
โดยชอบและอยูใ่ นหลักเกณฑ์ทเี่ หมาะสมก็สามารถด�ำเนินการได้ ตามปรัชญา
ของสหกรณ์ที่จะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
มาตรา 53 ให้ สหกรณ์มีผู้ตรวจสอบกิจการ ซึ่ งที่ประชุม ใหญ่ เลือกตั้ง
จากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก เพือ่ ด�ำเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
แล้วท�ำรายงานเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
ให้สหกรณ์มผี ตู้ รวจสอบกิจการ ซึง่ ทีป่ ระชุมใหญ่เลือกตัง้ จากสมาชิก
หรือบุคคลภายนอก เพื่อด�ำเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ แล้วท�ำ
รายงานเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ เนื้อความตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ข้างต้นนี้
เมื่ อ น� ำ มาบั ง คั บ ใช้ ก็ เ กิ ด ปั ญ หาขึ้ น ในสหกรณ์ เ กื อ บทุ ก แห่ ง กล่ า วคื อ
ผูต้ รวจสอบกิจการซึง่ มาจากทีป่ ระชุมใหญ่เลือกตัง้ นัน้ ส่วนใหญ่จะถูกน�ำเสนอ
โดยคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ และเมื่อได้รับการเลือกตั้งเข้ามาแล้ว
บางส่วน มักจะไม่ท�ำหน้าที่ในการตรวจสอบกิจการในสหกรณ์ตามบทบาท
หน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ และซ�้ำร้ายมีหลายแห่งที่ผู้ตรวจสอบกิจการ
ซึ่งเข้ามาตามข้อเสนอของคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์มักจะท�ำงานไป
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ในทางร่วมมือกับคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์โดยไม่ได้ทำ� หน้าทีถ่ ว่ งดุล
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์แต่อย่างใด นอกจากนี้ ในมาตรา 53 ยังไม่ได้
ก�ำหนดให้นายทะเบียนสหกรณ์ ซึง่ เป็นผูร้ บั ผิดชอบหลักในภาคราชการทีจ่ ะต้อง
ก� ำ กั บ ดู แ ลให้ ส หกรณ์ ด� ำ เนิ น กิ จ การไปในทิ ศ ทางที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ไ ว้
รวมถึงให้เป็นไปตามหลักการสหกรณ์ โดยให้อ�ำนาจนายทะเบียนสหกรณ์
แต่เพียงก�ำหนดจ�ำนวนผู้ตรวจสอบกิจการได้เท่านั้น
การที่พระราชบัญญัติสหกรณ์ก�ำหนดให้มีผู้ตรวจสอบกิจการนั้น
ก็เพื่อเป็นการตรวจสอบถ่วงดุลการด�ำเนินกิจการในสหกรณ์ได้สมบูรณ์
และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ผูเ้ ขียนเห็นว่าควรแก้ไขกฎหมายระบุ
ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอ�ำนาจในการก�ำหนดรูปแบบการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู ้ ต รวจสอบกิ จ การและต้ อ งท� ำ รายงานการตรวจสอบกิ จ การเสนอต่ อ
นายทะเบียนสหกรณ์ทกุ ระยะเวลา 6 เดือน หรือ 1 ปี นอกจากนี้ นายทะเบียน
สหกรณ์ควรจะมีอำ� นาจมากกว่าก�ำหนดจ�ำนวนของผูต้ รวจสอบกิจการเท่านัน้
หากแต่ตอ้ งก�ำหนดคุณสมบัตริ วมถึงรายละเอียดต่างๆ ในการท�ำหน้าทีร่ วมถึง
การได้รบั ค่าตอบแทนจากสหกรณ์ดว้ ย เนือ่ งจากอ�ำนาจหน้าทีข่ องผูต้ รวจสอบ
กิจการตามมาตรา 53 นี้ จะมีอ�ำนาจหน้าที่ค่อนข้างกว้างขวางโดยสามารถ
รายงานการตรวจสอบกิจการได้ทั้งการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการในกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ รวมถึงการท�ำหน้าที่ของคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์
และพนั ก งานของสหกรณ์ ไ ด้ ด ้ ว ย ดั ง นั้ น หากการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง
ผู้ตรวจสอบกิจการสามารถด�ำเนินการไปได้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสหกรณ์ก็จะลดลง และจะสอดคล้องกับการปฏิบัติ
หน้าที่ก�ำกับดูแลสหกรณ์โดยถูกต้องชอบธรรม ผู้เขียนจึงเห็นว่าควรก�ำหนด
แก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.2542 ในมาตรา 53 ให้นายทะเบียน
สหกรณ์มีอ�ำนาจหน้าที่ในการก�ำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์ด้วย
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ส�ำหรับปัญหาในเรือ่ งผูต้ รวจสอบกิจการ เท่าทีท่ ราบกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ได้เสนอให้นายทะเบียนสหกรณ์ออกค�ำสัง่ ตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์
พ.ศ.2542 มาตรา 16 (8) ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มีอ�ำนาจออกระเบียบ หรือ
ค�ำสั่ง เพื่อให้มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ และเพื่อประโยชน์ในการ
ด�ำเนินกิจการของสหกรณ์ แต่ระเบียบ ค�ำสั่ง ดังกล่าวยังไม่มีรายละเอียด
เกี่ยวกับการท�ำรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการที่จะต้อง
รายงานให้นายทะเบียนสหกรณ์ทราบ และไม่ได้ระบุความรับผิดชอบต่อปัญหา
ที่จะเกิดขึ้นในสหกรณ์ กรณีที่ผู้ตรวจสอบกิจการละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่และ
ในความเป็นจริง ผู้ตรวจสอบกิจการส่วนหนึ่งไม่ได้ท�ำหน้าที่ให้สมกับบทบาท
มาตรา 65 ให้ ส หกรณ์ จั ด ให้ มี ก ารท� ำ บั ญ ชี ต ามแบบและรายการที่
นายทะเบียนสหกรณ์กำ� หนดให้ถกู ต้องตามความเป็นจริง และเก็บรักษาบัญชี
และเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ที่ส�ำนักงานสหกรณ์ภายในระยะเวลา
ที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�ำหนด
เมื่อมีเหตุต้องบันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของ
สหกรณ์ให้บันทึกรายการในวันที่เกิดเหตุนั้น ส�ำหรับเหตุอื่นที่ไม่เกี่ยวกับ
กระแสเงินสด ให้บันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแต่วันที่มีเหตุ
อันจะต้องบันทึกรายการนั้น
การลงรายการบัญชีตอ้ งมีเอกสารประกอบการลงบัญชีทสี่ มบูรณ์โดย
ครบถ้วน
มาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 นับว่าเป็น
หัวใจส�ำคัญของหลักการสหกรณ์ เนือ่ งจากมาตราดังกล่าวก�ำหนดให้สหกรณ์
จั ด ท� ำ บั ญ ชี ต ามแบบรายงานที่ น ายทะเบี ย นสหกรณ์ ก� ำ หนดให้ ถู ก ต้ อ ง
ตามความเป็นจริง การจัดท�ำบัญชีนั้นเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งที่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงมีพระราชด�ำรัสไว้ในวโรกาสต่างๆ
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เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้ยึดถือปฏิบัติ โดยให้จัดท�ำบัญชีครัวเรือน ระบุ
รายรับรายจ่าย ทั้งนี้ ท�ำให้บุคคลที่จัดท�ำบัญชีตรงตามหลักความเป็นจริง
จะได้ทราบถึงรายรับรายจ่าย และจะมีหลักในการด�ำเนินชีวติ ทีถ่ กู ต้อง ไม่ใช้จา่ ย
จนมากเกินตัวหรือมากกว่ารายรับที่หามาได้ สหกรณ์ก็เช่นเดียวกัน ยิ่งเป็น
แหล่งรวมเงินทุนจากสมาชิกจ�ำนวนมากรวมถึงเงินที่ได้รับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ ดังนั้น การน�ำเงินดังกล่าวมาบริหารจัดการจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
จัดท�ำบัญชีให้เรียบร้อยถูกต้อง และหลักการท�ำบัญชีนี้หากสหกรณ์ยึดถือ
ปฏิ บั ติ อ ย่ า งเคร่ ง ครั ด สหกรณ์ แ ห่ ง นั้ น ก็ จ ะไม่ ป ระสบกั บ ปั ญ หาต่ า งๆ
เหมือนที่เคยเป็นอยู่ในอดีต
ในการบันทึกบัญชีนั้น กรณีที่มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกระแส
เงินสดไม่ว่าเป็นรายรับหรือรายจ่าย สหกรณ์จะต้องบันทึกทันทีในวันที่มี
ความเคลื่อนไหวไม่ให้บันทึกข้ามวัน แปลว่าหากสหกรณ์มีรายรับเงินสดก็ดี
หรือรายจ่ายเงินสดก็ดี พนักงานของสหกรณ์จะต้องบันทึกรายละเอียด
เกี่ยวกับการรับและการจ่ายเงินสดเหล่านั้นในวันดังกล่าวและต้องมีเอกสาร
ประกอบการลงบัญชีด้วย นอกจากนี้ ทรัพย์สินอื่นที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดจะต้อง
บันทึกในบัญชีรายการทรัพย์สินของสหกรณ์อย่างช้าทุก 3 วัน จึงเห็นได้วา่
หากสหกรณ์ด�ำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามหลักการบัญชีในมาตรา 65 นี้
การทุจริตหรือการด�ำเนินการโดยไม่ถูกต้องประการอื่นก็สามารถตรวจสอบ
ได้ในทันทีที่ตรวจดูบัญชีของสหกรณ์แต่ละแห่ง และผู้ที่คิดจะกระท�ำโดย
ไม่ถูกต้องก็ไม่สามารถกระท�ำได้หรือหากกระท�ำได้ก็จะมีหลักฐานเอาผิดได้
ในฐานะผูต้ รวจการสหกรณ์ทไี่ ด้รบั ค�ำสัง่ แต่งตัง้ ให้ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการ
ตรวจการสหกรณ์ สิ่งจ�ำเป็นที่จะต้องตรวจสอบในการด�ำเนินกิจการของ
คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ ในแต่ละสหกรณ์ก็คือ สมุดบัญชีเกีย่ วกับ
กระแสเงินสดหรือทรัพย์สนิ ต่างๆ ของสหกรณ์ เมือ่ ผูต้ รวจการสหกรณ์ตรวจสอบ
แล้วพบว่าได้ลงบัญชีโดยไม่ถกู ต้อง ก็จะต้องให้คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์
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ชี้แจงข้อเท็จจริงดังกล่าว และหากตรวจสอบต่อไปพบว่ามีเงินสดขาดบัญชี
หรือทรัพย์สินรายการต่างๆ ลงบัญชีไว้ไม่ถูกต้อง ก็จะต้องรีบด�ำเนินการ
ตามกฎหมายต่างๆ ทีก่ ำ� หนดไว้ ทัง้ นี้ เพือ่ ป้องกันมิให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึน้ อีก
และกรณีปญั หาทีเ่ กิดขึน้ แล้วก็จะต้องด�ำเนินการเพือ่ ให้สหกรณ์ได้รบั ความเสียหาย
น้อยที่สุด ในการลงบัญชีดังกล่าวจะมีตัวเลขลอยๆ ไม่ได้ จ�ำเป็นที่จะต้องมี
เอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณ์ครบถ้วนถูกต้องประกอบการลงบัญชี
ไว้ตามมาตรา 65 วรรคสาม ดังนัน้ ผูต้ รวจการสหกรณ์กส็ ามารถทีจ่ ะตรวจสอบ
ได้ว่าในการลงบัญชีนั้นมีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรายการต่างๆ ถูกต้องหรือไม่
ซึง่ หากสหกรณ์ทกุ แห่งปฏิบตั ติ ามมาตรา 65 นี้ สหกรณ์แห่งนัน้ ก็จะไม่มปี ญ
ั หา
เกี่ยวกับบัญชีของสหกรณ์ ดังนั้น ผู้ตรวจการสหกรณ์จ�ำต้องเข้าใจตรงกันว่า
มาตรานี้ คือ หัวใจของสหกรณ์ และจะต้องตรวจสอบให้สหกรณ์ปฏิบัติ
ให้ถูกต้องอยู่เสมอ
มาตรา 130 ผูใ้ ดไม่มาชีแ้ จงข้อเท็จจริงหรือไม่สง่ เอกสารเกีย่ วกับการด�ำเนินงาน
หรื อ รายงานการประชุ ม ของสหกรณ์ ห รื อ ชุ ม นุ ม สหกรณ์ ต ามค� ำ สั่ ง ของ
นายทะเบี ย นสหกรณ์ รองนายทะเบี ย นสหกรณ์ ผู ้ ต รวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
ซึง่ สัง่ การตามมาตรา 17 หรือไม่มาชีแ้ จงข้อเท็จจริง หรือไม่สง่ เอกสารเกีย่ วกับ
การด�ำเนินงานหรือรายงานการประชุมของกลุ่มเกษตรกรตามค�ำสั่งของ
นายทะเบี ย นกลุ ่ ม เกษตรกร หรื อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ซึ่ ง นายทะเบี ย น
กลุ่มเกษตรกรมอบหมายตามมาตรา 128 แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา 131 ผู ้ ใ ดขั ด ขวาง หรื อ ไม่ ใ ห้ ค� ำ ชี้ แ จงแก่ น ายทะเบี ย นสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายตามมาตรา 18 หรือขัดขวาง
42

การก�ำกับดูแลสหกรณ์

หรือไม่ให้ค�ำชี้แจงแก่นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกร หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ซึง่ นายทะเบียนกลุม่ เกษตรกรมอบหมายตามมาตรา 124 ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา 133 ผูใ้ ดฝ่าฝืนไม่แก้ไขข้อบกพร่องตามทีน่ ายทะเบียนสหกรณ์สงั่ การ
ตามมาตรา 22 (1) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
บทก�ำหนดโทษตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 เป็นการ
ก�ำหนดโทษไว้ส�ำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ซึง่ การก�ำหนดโทษ
ดังกล่าวไว้มที งั้ โทษจ�ำคุกหรือโทษปรับ ซึง่ เป็นโทษทางอาญา ดังนัน้ ในพระราช
บัญญัติสหกรณ์ฉบับนี้ จึงถือว่าบางส่วนเป็นกฎหมายอาญา เพราะกฎหมาย
อาญานั้นเป็นกฎหมายที่ระบุความผิดและระบุโทษส�ำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนไว้
การฝ่าฝืนทีเ่ ป็นประเด็นให้ผต้ ู รวจการสหกรณ์ตอ้ งพิจารณาในประเด็นแรก
คือ กรณีผู้ที่ไม่มาชี้แจงข้อเท็จจริง หรือไม่ส่งเอกสารเกี่ยวกับการด�ำเนินงาน
หรือรายงานการประชุมของสหกรณ์ตามค�ำสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์หรือ
ของผู้ตรวจการสหกรณ์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 17 โดยก�ำหนดโทษไว้ว่า
ผู้ที่ฝ่าฝืนกรณีดังกล่าวจะต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท นอกจากนี้
ยังเป็นกรณีที่ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ให้ค�ำชี้แจงแก่นายทะเบียนสหกรณ์รวมถึง
ผูต้ รวจการสหกรณ์ โดยได้กำ� หนดโทษไว้ตอ้ งระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท
และทีเ่ ป็นประเด็นปัญหามากทีส่ ดุ จนกระทัง่ ปัจจุบนั มีคำ� พิพากษาของศาลชัน้ ต้น
คือ กรณีผู้ใดฝ่าฝืนไม่แก้ไขข้อบกพร่องตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ส่ังการ
โดยใช้อำ� นาจตามมาตรา 22 (1) ซึง่ ระบุอตั ราโทษปรับไว้ไม่เกิน 10,000 บาท
คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ ที่ได้รับค�ำสั่งจากนายทะเบียนสหกรณ์
ให้แก้ไขข้อบกพร่องแต่ไม่แก้ไขตามค�ำสั่งดังกล่าวของนายทะเบียนสหกรณ์
โดยนายทะเบียนสหกรณ์ได้ด�ำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืน แต่ในคดีดังกล่าวนั้น
ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องเนื่องจากขาดอายุความ ซี่งเข้าใจว่าคดีดังกล่าว
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อยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลชั้นอุทธรณ์ ข้อเท็จจริงเท่าที่ได้ความจากการ
สอบถามเห็นว่าเมื่อมีการฝ่าฝืนค�ำสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์แล้ว จะมี
ขั้นตอนในการที่นายทะเบียนสหกรณ์จะต้องร้องทุกข์หรือมอบอ�ำนาจให้มี
การร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน หลังจากนั้นพนักงานสอบสวนจะรวบรวม
พยานหลักฐานและส่งส�ำนวนให้กับพนักงานอัยการ แต่ระยะเวลาทั้งที่
พนั ก งานสอบสวนและพนัก งานอัยการพิจารณาก่ อ นส่ ง ฟ้ อ งต่ อ ศาลนั้ น
ล่วงเลยระยะเวลา 1 ปี นับตัง้ แต่วนั เกิดเหตุ ตามทีร่ ะบุไว้ในประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 95 (5) ซึ่งมีอายุความเพียง 1 ปี ส�ำหรับคดีที่ต้องระวางโทษ
จ�ำคุกตั้งแต่ 1 เดือนลงมา หรือโทษอย่างอื่น ซึ่งคดีดังกล่าวจ�ำต้องรอ
ค�ำพิพากษาที่ถึงที่สุดในศาลสูงต่อไป
แต่ปัญหาดังกล่าวในฐานะนายทะเบียนสหกรณ์หรือผู้ตรวจการ
สหกรณ์จะต้องน�ำมาศึกษาและแก้ไขป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นอีก
ส�ำหรับปัญหาประการหนึง่ คือ เมือ่ นายทะเบียนสหกรณ์ออกค�ำสัง่ ตามมาตรา
นีแ้ ล้ว คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ที่ได้รับค�ำสั่งดังกล่าว ผู้มีส่วนได้เสีย
มีสทิ ธิอทุ ธรณ์คำ� สัง่ ของนายทะเบียนสหกรณ์ตอ่ คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติ ได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันรับทราบค�ำสั่ง ตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 26 ซึ่งมาตราดังกล่าว ระบุว่า ค�ำวินิจฉัยของ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติให้เป็นทีส่ ดุ ดังนัน้ ระหว่างเวลานับจาก
นายทะเบียนสหกรณ์ออกค�ำสัง่ และครบก�ำหนดแล้วคณะกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ไม่ปฏิบัติตาม ซึ่งถือว่าความผิดเกิดขึ้นแล้ว หากนับอายุความตั้งแต่
เวลานั้น การอุทธรณ์ค�ำสั่งต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
จึงไม่เป็นเหตุให้ไม่ตอ้ งนับอายุความ เพราะในขณะนัน้ ถือว่าความผิดเกิดขึน้ แล้ว
ทันทีทคี่ รบก�ำหนดตามค�ำสัง่ นายทะเบียนสหกรณ์ให้คณะกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ปฏิบัติ แต่กรณีดังกล่าวทราบว่าพนักงานอัยการมีค�ำสั่งให้พนักงาน
สอบสวน สอบสวนเพิม่ เติมเกีย่ วกับข้อเท็จจริงในการอุทธรณ์ของคณะกรรมการ
ด�ำเนินการสหกรณ์ต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติด้วย
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ในการด�ำเนินคดีอาญาตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันของ
ประเทศไทยส่วนใหญ่แล้วจะใช้ระบบกล่าวหา ดังนัน้ ผูก้ ล่าวหาจะต้องมีภาระ
ในการพิสจู น์ให้ศาลเห็นว่าผูถ้ กู กล่าวหากระท�ำความผิดตามทีก่ ล่าวหานัน้ หรือไม่
และจะต้องรีบด�ำเนินการภายในระยะเวลาทีก่ ฎหมายก�ำหนดไว้เป็นอายุความ
ตามแต่ลักษณะคดี และถือว่าเรื่องอายุความในคดีอาญาเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับความสงบเรียบร้อย ดังนั้น ในทุกกรณีที่เกิดปัญหาและจะต้องด�ำเนินคดี
ในทางอาญา นายทะเบียนสหกรณ์หรือผู้ตรวจการสหกรณ์จะต้องได้รับ
ค�ำแนะน�ำหรือปรึกษาหารือกับฝ่ายกฎหมายของกรมส่งเสริมสหกรณ์โดยเร่งด่วน
ในส่วนของผู้เขียนได้เขียนหนังสือเรื่อง การแก้ปัญหาของสหกรณ์ในทาง
กฎหมาย ซึง่ จัดพิมพ์มาแล้ว 3 ครัง้ แต่ภายหลังมีการแก้ไขกฎหมายหลายครัง้
จึงต้องปรับปรุงแก้ไข คาดว่าเร็วๆ นี้ จะจัดพิมพ์ได้แล้วเสร็จ
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