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ค�าปรารภ

ด้วยผู้เขียนได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร ผู้ตรวจการ

สหกรณ์ของกรมส่งเสรมิสหกรณ์หลายครัง้ ผูเ้ขียนจงึได้รวบรวมเอาสาระและ

ประเด็นต่างๆ เก่ียวกับการก�ากับดูแลสหกรณ์มากล่าวไว้ในหนังสือเล่มนี้ 

นอกจากน้ี ยังได้น�าเอาประสบการณ์ในการแก้ปัญหาทางกฎหมายให้แก่

สหกรณ์ตั้งแต่ พ.ศ.2539 ถึง พ.ศ.2543 เมื่อครั้งที่ผู ้เขียนรับราชการ 

ในต�าแหน่งนิติกร ส�านักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมสหกรณ์ ในช่วงที่มี 

พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2511 บังคับใช้อยู่ จนกระทั่งมีการตราพระราช

บัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช ้

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2542 เป็นต้นมา

ในฐานะที่เคยเป็นนิติกร กรมส่งเสริมสหกรณ์ รวมท้ังได้ท�าหน้าท่ี

วิทยากรในการรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ ความเห็นต่างๆ ในทางวชิาการ

ด้านกฎหมายสหกรณ์มาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 20 ปี ผูเ้ขยีนจงึมคีวามเหน็ 

ส�าหรับหลักการในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ว่าพระราชบัญญัต ิ

ฉบบันีไ้ด้วางหลกัในการสร้างความมัน่คงให้กบัสหกรณ์ไว้อย่างดีเยีย่ม แต่ไม่มี

กฎหมายฉบับใดในโลกนี้ที่มีความสมบูรณ์ 100 เปอร์เซ็นต์ อยู่ในตัวของ

กฎหมายนัน้ เมือ่วนัเวลาเปลีย่นแปลงไปกจ็�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องแก้ไขเพิม่เตมิ 

ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันของแต่ละช่วงเวลา ส�าหรับเหตุผล 

ที่ผู้เขียนให้ความเห็นว่ากฎหมายฉบับนี้ ได้วางหลักเก่ียวกับการบริหารและ 

การก�ากับดูแลสหกรณ์เอาไว้อย่างดีนั้น เพราะเหตวุ่าพระราชบญัญตัฉิบบันี ้

ได้แบ่งภารกจิของผู้ทีร่บัผดิชอบในสหกรณ์ไว้ทัง้หมด 4 ด้าน หากเปรยีบเป็นเสอื 

ตวัหน่ึงกจ็ะมีขาทัง้หมด 4 ข้าง ดงันัน้ จงึขอเปรยีบเทียบว่าสหกรณ์จะด�ารงอยู ่

ด้วยความมั่นคงได้ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ฉบับนี้ก็ด้วยขา 4 ข้างนี้ 
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เป็นส�าคัญ ขา 2 ข้างท่ีอยู่ด้านหน้านั้น ขาท่ี 1 เป็นขาข้างขวา หมายถึง 

คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ ซึ่งรวมถึงฝ่ายจัดการด้วย โดยก�าหนดให้

คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์มาจากการเลอืกตัง้โดยสมาชกิ และทีส่�าคญั

ประธานกรรมการสหกรณ์ก็มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากสมาชิกเช่นกัน  

ดังนั้น คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์จึงเป็นตัวแทนของสมาชิกและเป็น 

ผูแ้ทนของสหกรณ์ลกัษณะเช่นเดยีวกบันติบิคุคลอืน่ท่ีมผู้ีมอี�านาจท�าการแทน

นิติบุคคล การด�าเนินกิจการทั้งหมดจึงต้องอาศัยคณะกรรมการด�าเนินการ

สหกรณ์แต่ละชุดที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ว่า มีความตั้งใจดี มีความรับผิดชอบ 

และมีความสามารถ รวมถึงความปรารถนาดีต่อสหกรณ์หรือไม่ หากขาข้างนี้

รูจ้กับทบาทหน้าทีข่องตนเองและท�าหน้าทีไ่ด้ดเียีย่ม เสอืตัวนีก้จ็ะมขีาทีม่ัน่คง

แข็งแรง 

ขาด้านหน้าข้างซ้ายซึง่เป็นขาที ่2 ผูเ้ขยีน หมายถงึ ผูต้รวจสอบกจิการ 

ตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 53 กล่าวคือ 

ให้สหกรณ์มผีูต้รวจสอบกจิการซึง่ทีป่ระชมุใหญ่เลอืกต้ังจากสมาชกิหรือบคุคล

ภายนอก หน้าทีข่องผูต้รวจสอบกจิการน้ันส�าคญัมาก กล่าวคอื มหีน้าท่ีในการ

ตรวจสอบกิจการทั้งหมดของสหกรณ์ ซึ่งเป็นการถ่วงดุลอ�านาจกันเองใน 

ภาคส่วนของสหกรณ์ โดยผู้ตรวจสอบกิจการนี้ถือเป็นขาข้างหนึ่งท่ีมีความ

ส�าคัญในการถ่วงดุลอ�านาจหน้าที่ในการด�าเนินกิจการของขาข้างที่ 1 ซึ่งเป็น

คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ โดยมหีน้าทีต่รวจสอบด้วยว่าคณะกรรมการ

ด�าเนินการสหกรณ์ได้ด�าเนินกิจการไปถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายและ

วัตถุประสงค์ของสหกรณ์หรือไม่ หากขา 2 ข้างด้านหน้านี้มีความสมบูรณ์

มั่นคงก็จะท�าให้สหกรณ์เดินไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส�าหรบัขาอีก 2 ข้างซึง่อยูด้่านหลงั เหตท่ีุผูเ้ขยีนเหน็ว่าต้องอยูด้่านหลงั 

เนื่องจากว่าสหกรณ์นั้นเป็นนิติบุคคล คณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์รวมถงึ 

ฝ่ายจัดการ หรอืผูต้รวจสอบกจิการกด็ ี สมควรทีจ่ะอยูด้่านหน้า ส่วนภาครฐันัน้ 
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ควรอยู่ด้านหลังเพื่อก�ากับดูแลว่าบรรดาองค์ประกอบต่างๆ ของสหกรณ์นั้น

ได้ท�าหน้าที่ของตนอยู่ในกรอบหรือเส้นทางเดินที่เป็นไปตามกฎหมายหรือ 

ข้อบังคับและระเบียบต่างๆ หรือไม่ ขาหลังข้างขวาหมายถึง เจ้าหน้าท่ี 

ฝ่ายส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริมให้สหกรณ์มีความเจริญก้าวหน้าใน

การด�าเนนิธรุกิจในด้านต่างๆ ตัง้แต่การให้ความรู ้การให้เงนิทุน และให้หลกัการ 

ต่างๆ ประคบัประคองกนัไป จะเหน็ได้ว่าการส่งเสรมิดงักล่าวมสีหกรณ์หลายแห่ง 

ท่ีประสบความส�าเรจ็ในการด�าเนนิกจิการได้ในปัจจบุนันี ้นบัว่าเป็นขาทีส่�าคญั

เช่นกัน ขาข้างสุดท้ายเป็นขาข้างที่ 4 ซ่ึงเป็นขาหลังด้านซ้าย หมายถึง  

ผู้ตรวจการสหกรณ์ ซึ่งเป็นบุคลากรท่ีก�ากับดูแลสหกรณ์ โดยให้มีอ�านาจ 

ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 17 มาตรา 18  

มาตรา 19 เป็นต้น เป็นงานการก�ากับดูแลสหกรณ์ทั้งหลาย รวมทั้งการเสนอ

ข้อเท็จจริงต่างๆ เพื่อให้นายทะเบียนสหกรณ์ใช้อ�านาจตามที่บัญญัติไว ้

ในมาตรา 20, 21 และ 22 เป็นต้น ขาข้างนี้จึงมีความส�าคัญและมีภาระหนัก

เพราะต้องแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนในสหกรณ์ให้ถูกต้องและเป็นธรรมตาม 

หลกักฎหมายต่างๆ ทีต้่องปฏบิติั

เมื่อมองภาพรวมดังท่ีกล่าวมาข้างต้นแล้วจะเห็นได้ว่า หากสหกรณ์

มีขา 4 ข้างดังกล่าวที่มั่นคงแข็งแรงแล้ว ก็เปรียบเสมือนเสือตัวหนึ่งที่มีพลัง

มากมาย สามารถด�ารงอยูไ่ด้อย่างเสอืไม่อาจมศีตัรท่ีูไหนกล้ามารบกวนเหมอืน

สหกรณ์ทีม่คีณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ ผูต้รวจสอบกจิการ ฝ่ายส่งเสริม

สหกรณ์และผู้ตรวจการสหกรณ์ที่ดีและท�าหน้าท่ีได้สมบทบาท โอกาส 

ท่ีสหกรณ์จะเกดิปัญหาย่อมมน้ีอยและหมายถึงสหกรณ์สามารถเดินไปข้างหน้า 

ได้อย่างมั่นคงนั่นเอง

ในโอกาสที่นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับ

พระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ด�ารงต�าแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

ต้ังแต่ปลายปี 2560 ผูเ้ขียนขอแสดงความยนิดต่ีอพีน้่องชาวกรมส่งเสรมิสหกรณ์ 
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และสหกรณ์ทุกแห่งเป็นอย่างยิ่ง ที่มีผู้ก�าหนดนโยบายและมีอ�านาจสูงสุด 

ในการก�ากบัดแูลสหกรณ์ ซึง่เป็นคนดมีคีวามสามารถ เนือ่งจากเคยได้ร่วมงานกนั 

เมือ่ครัง้ทีผู่เ้ขยีนปฏบิตัหิน้าทีร่าชการในกรมส่งเสรมิสหกรณ์ และนบัว่าอธบิดี

ท่านนี้เป็นบุคลากรท่ีมีความต้ังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างดีเย่ียม  

ท่านให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลสหกรณ์รวมถึงต้องการที่จะแก้ปัญหา

ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสหกรณ์ให้ลุล่วงอย่างถูกต้องและเป็นธรรม ผู ้เขียน 

จึงขอมอบหนังสือเล่มนี้ ให้เป็นก�าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของท่านในฐานะ 

นายทะเบียนสหกรณ์มา ณ โอกาสนี้

หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนจัดท�าขึ้นเพื่อเป็นก�าลังใจให้แก่ข้าราชการ 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ หากมีส่วนหนึ่งส่วนใดบกพร่อง 

ก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ แต่หากมีส่วนดีบ้างก็ขอยกเอาความดีนั้นให้แก่ บิดา 

มารดา และครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิประสาทวิชาแก่ผู้เขียน

สุพจน์ หนูเกลี้ยง

นักวิชาการด้านกฎหมายสหกรณ์
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พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ได้ประกาศบังคับใช้เพื่อ

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างในการบริหารจัดการสหกรณ์ทั้งภาคราชการและ 

ภาคสหกรณ์ให้ดขีึน้ ส�าหรบัส่วนราชการได้จดัแบ่งภารกจิออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ  

ส่วนที่หน่ึงเป็นการส่งเสริมการด�าเนินกิจการของสหกรณ์ทั้งหลาย ซึ่งเป็น

ภารกิจหลกัของกรมส่งเสรมิสหกรณ์ ส่วนทีส่องเป็นการก�ากบัดแูลให้สหกรณ์

ทั้งหลายด�าเนินกิจการไปได้ตามหลักการสหกรณ์ โดยได้บัญญัติไว้เป็น

กฎหมายในพระราชบัญญัติสหกรณ์ฉบับนี้ ซึ่งมีสาระส�าคัญมากกว่าที่ระบุไว้

ในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2511

มาตรา	6 ถ้าสหกรณ์เกีย่วข้องในกจิการใดทีก่ฎหมายก�าหนดให้จดทะเบยีน

ส�าหรับการได้มา การจ�าหน่าย การยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ หรือการยึดหน่วง 

ซึ่งกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สิทธิอันเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์  

การจดทะเบียนเช่นว่านั้นให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 

สหกรณ์เป็นนิติบุคคลประเภทหนึ่งซึ่งเกิดข้ึนตามพระราชบัญญัติ

สหกรณ์โดยการจดทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์ เพียงแต่สหกรณ ์

มีความแตกต่างจากนิติบุคคลประเภทอื่นซึ่งจดทะเบียนต่อหน่วยงานใน

กระทรวงพาณิชย์ จะเหน็ได้ว่าตามพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.2542  มาตรา 6  

ได้ก�าหนดให้สหกรณ์ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการ 

จดทะเบียนส�าหรับการได้มา การจ�าหน่าย การยกข้ึนเป็นข้อต่อสู้ หรือการ 

ยึดหน่วงซ่ึงกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิ์อันเกี่ยวกับ

อสังหาริมทรัพย์ เช่น การจดทะเบียนจ�านองอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นหลัก

ประกันการขอสินเชือ่ เป็นต้น กรณีน้ี นิตบุิคคลประเภทอืน่ไม่ได้รบัการยกเว้น 
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ดังนั้น จึงต้องท�าความเข้าใจกันเสียก่อนในเบื้องต้นว่า การด�าเนินกิจการ 

ในสหกรณ์แม้จะเป็นนิติบุคคลต่างหากซึ่งเกิดขึ้นจากการจดทะเบียนและ 

คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์มีอ�านาจในการด�าเนินกิจการได้โดยอิสระ 

มิได้อยู ่ภายใต้อ�านาจการบริหารจัดการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็ตาม  

แต่คณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์กจ็ะต้องด�าเนนิกจิการภายใต้หลักการสหกรณ์ 

และกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งเป็นกฎหมายพิเศษเฉพาะสหกรณ์ รวมถึงข้อบังคับ

ของสหกรณ์และระเบียบต่างๆ ที่ก�าหนดไว้ในแต่ละสหกรณ์เท่านั้น  

เพราะถือว่าสหกรณ์มีสิทธิพิเศษมากกว่านิติบุคคลอื่นทั่วไป และกฎหมาย 

ได้ก�าหนดให้นายทะเบยีนสหกรณ์มอี�านาจในการก�ากบัดแูลดงัจะกล่าวต่อไป

มาตรา	16 ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอ�านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 (1) รบัจดทะเบียน ส่งเสรมิ ช่วยเหลอื แนะน�า และก�ากับดูแล

สหกรณ์ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น

 (2) ก�าหนดระบบบญัชแีละมาตรฐานการสอบบญัช ีตลอดจน

สมุดและแบบรายงานต่างๆ ที่สหกรณ์ ต้องยื่นต่อนายทะเบียนสหกรณ์  

รวมทั้งแบบพิมพ์อื่นๆ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

 (3) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจการสหกรณ์ และผู้ช�าระบัญชี

 (4) ออกค�าสัง่ให้มกีารตรวจสอบ หรอืไต่สวนเกีย่วกบัการจดัตัง้ 

การด�าเนินงาน หรือฐานะการเงินของสหกรณ์

 (5) สัง่ให้ระงบัการด�าเนินงานท้ังหมดหรอืบางส่วนของสหกรณ์ 

หรือให้เลิกสหกรณ์ ถ้าเห็นว่าสหกรณ์กระท�าการ หรืองดเว้นกระท�าการ 

อันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์หรือสมาชิก

 (6) ถอนชื่อสหกรณ์ออกจากทะเบียนสหกรณ์

 (7) จดัท�ารายงานประจ�าปีแยกตามประเภทสหกรณ์เสนอต่อ

คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
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 (8) ออกระเบียบ หรือค�าสั่ง เพื่อให้มีการปฏิบัติการตาม 

พระราชบัญญัตินี้และเพื่อประโยชน์ในการด�าเนินกิจการของสหกรณ์

บรรดาอ�านาจของนายทะเบียนสหกรณ์ในการสัง่ การอนญุาต การอนมุติั 

หรือการด�าเนินการอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้ นายทะเบียนสหกรณ์ 

อาจมอบอ�านาจให้รองนายทะเบยีนสหกรณ์ ผูต้รวจการสหกรณ์ หรือพนกังาน 

เจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายให้ปฏิบัติการแทนได้

พระราชบัญญัติสหกรณ์ ได้ก�าหนดให้มีบุคคลซ่ึงเป็นผู ้ที่ต ้อง 

รับผิดชอบและมีอ�านาจหน้าท่ีต ่างๆ ต ่อสหกรณ์ทั้งหลายมากที่สุด  

คอื นายทะเบยีนสหกรณ์ ปัจจบัุนนายทะเบียนสหกรณ์ตามพระราชบญัญตันิี้

ได้ก�าหนดให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียนสหกรณ์  

ซ่ึงแตกต่างจากเดิมที่ก�าหนดให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็น 

นายทะเบียนสหกรณ์ โดยได้ระบุอ�านาจหน้าท่ีของนายทะเบียนสหกรณ ์

ไว้อย่างชดัเจนในมาตรา 16 ดังกล่าว เป็นต้นว่า นายทะเบยีนสหกรณ์มอี�านาจ

หน้าทีใ่นการรับจดทะเบียน ส่งเสรมิ ช่วยเหลอื แนะน�า และก�ากับดแูลสหกรณ์

ให้สหกรณ์ด�าเนนิกจิการให้เป็นไปตามบทแห่งพระราชบญัญัตนิี ้และกฎหมายยอืน่  

โดยเฉพาะเนือ้ความในแต่ละข้อของมาตรา 16 กจ็ะเหน็ได้แล้วว่านายทะเบยีนสหกรณ์ 

มีอ�านาจหน้าที่ในการส่งเสริม ช่วยเหลือ แนะน�า และก�ากับดูแลสหกรณ ์

ให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อสมาชิก จึงเป็นการยืนยันได้อย่างชัดเจนว่า การ

ด�าเนินกิจการทั้งหมดในสหกรณ์นั้นจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอยู่ภายใต้การ

ก�ากับดูแลของนายทะเบียนสหกรณ์ สหกรณ์จงึมไิด้เป็นนติบิคุคลทีม่อี�านาจ

ด�าเนินกจิการได้เฉกเช่นเดียวกบับรษิทัหรือห้างหุน้ส่วนจ�ากดัท่ัวไปทีม่วัีตถปุระสงค์

เพื่อผลก�าไรของบริษัท เท่านั้น นอกจากนี้ ในมาตรา 16 ยังได้ก�าหนดให ้

นายทะเบยีนสหกรณ์มอี�านาจในการก�าหนดระบบบัญชแีละมาตรฐานการสอบบญัชี 

ตลอดจนสมดุและแบบรายงานต่างๆ ทีส่หกรณ์จะต้องยืน่ต่อนายทะเบยีนสหกรณ์
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หากพจิารณาอ�านาจหน้าทีข่องนายทะเบียนสหกรณ์ ตามมาตรา 16 

ดังกล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่านายทะเบียนสหกรณ์มีภาระในการท่ีจะต้อง

ใช้อ�านาจและเป็นหน้าที ่ทีจ่ะต้องด�าเนนิการต่างๆ ให้สหกรณ์สามารถด�าเนนิ

กิจการไปได้ตามหลักการสหกรณ์โดยก�าหนดไว้เป็นข้อๆ ซึ่งในแต่ละข้อ 

มภีารกิจมากกว่าหนึง่อย่าง เริม่ต้นตัง้แต่รับจดทะเบยีนไปจนถงึมอี�านาจในการ

ก�าหนดระบบบญัชี แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ี ออกค�าสัง่ให้มกีารตรวจสอบเกีย่วกบั 

การด�าเนินงานหรือฐานะการเงินของสหกรณ์ สั่งให้ระงับการด�าเนินการเมื่อ

เห็นว่าการด�าเนินการของคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์นั้นจะมีปัญหา

สร้างความเสียหายแก่สหกรณ์ ตลอดจนการถอนชื่อสหกรณ์ออกจาก 

ทะเบียนสหกรณ์ กรณีดังกล่าวเป็นที่เห็นได้ว ่าพระราชบัญญัติฉบับนี้  

ได้มอบอ�านาจหน้าที่ ที่ส�าคัญที่สุดในภาคราชการในระบบสหกรณ์ไว้กับ 

นายทะเบยีนสหกรณ์ ผูเ้ขยีนจงึมคีวามเหน็โดยส่วนตัวว่า การด�าเนนิการใดๆ 

ทั้งหลายตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ จึงต้องให้นายทะเบียนสหกรณ์ได้ใช้

อ�านาจหน้าทีด่งักล่าวได้สมดงัเจตนารมณ์ของกฎหมาย เพ่ือปกป้องไม่ให้เกิด

ความเสียหายในระบบสหกรณ์ดังที่เคยเกิดขึ้นในอดีตซ่ึงแต่ละครั้งจะมี 

ความเสียหายเป็นจ�านวนมาก ดังนั้น สหกรณ์จึงเป็นนิติบุคคลท่ีแตกต่าง 

ไปจากนติบิคุคลอืน่โดยทัว่ไปทีก่รรมการผูจ้ดัการหรอืผูม้อี�านาจของนติบิคุคลนัน้ 

สามารถด�าเนินการต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละนิติบุคคลได้โดยเสรี  

ไม่ขึน้อยูก่บัการก�ากบัดแูลของภาคส่วนราชการดงัเช่นสหกรณ์ ส่วนสหกรณ์นัน้ 

แม้จะเป็นนิติบุคคลประเภทหนึ่ง แต่ต้องอยู ่ภายใต้การก�ากับดูแลของ 

นายทะเบียนสหกรณ์ ทั้งนี้ เป็นเพียงเพื่อให้สหกรณ์เหล่านั้นได้ด�าเนินกิจการ

ต่างๆ ให้อยู่ในกรอบวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

เพื่อประโยชน์ของสมาชิกนั่นเอง

อน่ึง ในการตรากฎหมายไม่อาจระบุรายละเอียดท่ีจะเกิดขึ้นใน

อนาคตให้ครบถ้วนได้ จึงได้บัญญตัไิว้ในมาตรา 16 (8) ให้นายทะเบยีนสหกรณ์  
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มอี�านาจออกระเบยีบ หรอืค�าสัง่ใดๆ เพือ่ให้มีการปฏบัิตติามพระราชบญัญติัน้ี  

แต่ระเบยีบหรอืค�าสัง่นัน้ ต้องเป็นประโยชน์ในการด�าเนนิกจิการของสหกรณ์ 

ค�าว่า “เพือ่ประโยชน์ในการด�าเนนิกิจการของสหกรณ์” อาจมหีลายฝ่ายเหน็

ไม่ตรงกันว่า หมายถึงอย่างไร เช่น ออกระเบียบห้ามมิให้สหกรณ์ให้สินเชื่อ 

ที่มีเง่ือนไขเป็นความเส่ียงต่อความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์มากเกินไป 

ประเภทสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน หรอืสนิเชือ่ทีม่รีะยะเวลาในการช�าระหนีค้นื 

นานเกินความเหมาะสมของสินเชื่อแต่ละประเภท เป็นต้น กรณีนี้ถือว่าออก

ระเบยีบได้ แม้ว่าระเบยีบนีจ้ะท�าให้คณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์จะต้อง

มีความเข้มงวดมากขึ้นในการให้สินเชื่อ และอาจมีสมาชิกบางคนไม่เห็นด้วย 

ก็ไม่สามารถโต้แย้งได้ เนื่องจากระเบียบนี้นายทะเบียนสหกรณ์ออกมาตาม

กฎหมายและเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์

มาตรา	17 นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการ

สหกรณ์ ผูส้อบบญัชหีรอืพนกังานเจ้าหน้าท่ีซึง่นายทะเบยีนสหกรณ์มอบหมาย 

มีอ�านาจออกค�าส่ังเป็นหนงัสือให้คณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ ผูต้รวจสอบ 

กิจการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าท่ี หรอืเชญิสมาชกิของสหกรณ์มาชีแ้จงข้อเทจ็จรงิ 

เกีย่วกบักจิการของสหกรณ์ หรอืให้ส่งเอกสารเกีย่วกับการด�าเนินงาน หรือรายงาน 

การประชุมของสหกรณ์ได้ 

หลงัจากมกีารจดัตัง้สหกรณ์ขึน้แล้ว กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ด�าเนนิการ 

ส่งเสริมให้สหกรณ์ด�าเนินกิจการต่อไป ในการด�าเนินกิจการดังกล่าวพบว่า 

มสีหกรณ์จ�านวนหนึง่ท่ีคณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์มกัจะฝ่าฝืนกฎหมาย

หรือข้อบังคับ รวมท้ังการด�าเนินกิจการต่างๆ นอกเหนือจากที่กฎหมาย  

ข้อบังคับ หรือระเบียบก�าหนดไว้ โดยมักจะอ้างว่าในเมื่อกฎหมาย ข้อบังคับ 

และระเบยีบมไิด้ห้ามไว้ สหกรณ์กส็ามารถด�าเนินกจิการใดๆ กไ็ด้ ซึง่เป็นความ
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เข้าใจทีค่ลาดเคลือ่นจากข้อกฎหมายเป็นอย่างมาก กล่าวคอื การด�าเนนิกจิการ 

ของสหกรณ์นั้น เปรียบเทียบได้กับนิติบุคคลประเภทอื่นอย่างเช่น บริษัท 

เป็นต้น เมื่อบริษัทเป็นนิติบุคคล การด�าเนินกิจการของบริษัทต่างๆ ต้องเป็น

ไปตามวตัถปุระสงค์ทีร่ะบุไว้ในหนงัสอืรบัรอง ซึง่บุคคลอืน่ไม่ว่าจะเป็นบคุคล

ธรรมดาหรือนิติบุคคลสามารถตรวจสอบได้ก่อนที่จะเข้าท�านิติกรรมต่างๆ  

กับนิติบุคคลแห่งนั้น ขณะเดียวกันสหกรณ์ซึ่งเป็นนิติบุคคลประเภทหนึ่ง  

โดยมีข้อจ�ากัดมากยิ่งกว่า กล่าวคือ ต้องด�าเนินกิจการภายใต้พระราชบัญญัติ

สหกรณ์และข้อบังคับของสหกรณ์ ซึ่งในข้อบังคับนั้นจ�าเป็นที่จะต้องระบุ

วัตถุประสงค์ของสหกรณ์เอาไว้ ดังน้ัน ความเข้าใจที่ถูกต้องจะต้องเข้าใจว่า

สหกรณ์ทุกแห่งจะด�าเนินกิจการต่างๆ ได้ กเ็ฉพาะเท่าทีร่ะบไุว้ในข้อบงัคับ

เท่านัน้ จะอ้างว่าสามารถด�าเนินกจิการต่างๆ ได้ หากไม่ระบไุว้ในข้อบงัคับนัน้ 

เป็นความเข้าใจท่ีไม่ถูกต้อง และถ้าเป็นเช่นน้ันจะไม่มีบุคคลภายนอกเข้ามา

ติดต่อขอท�านิติกรรมหรือสัญญาใดๆ กับสหกรณ์ เนื่องจากไม่มีความแน่นอน

ในการด�าเนินกิจการ 

ในการด�าเนินกิจการของสหกรณ์นั้น สหกรณ์จะต้องยึดถือกฎหมาย 

และข้อบงัคับรวมทัง้ระเบียบต่างๆ ของสหกรณ์โดยเคร่งครดั หากมกีารฝ่าฝืน

กฎหมายข้อบงัคบัหรอืระเบียบต่างๆ โดยส่วนใหญ่แล้วมกัจะเกดิความเสยีหาย 

แก่สหกรณ์โดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะกฎหมายได้ก�าหนดให้ออกข้อบังคับ  

หรือระเบียบเพื่อป้องกันความเสียหายในสหกรณ์ หากมีกรณีดังกล่าวนั้น 

ไม่ว่านายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์  

รวมถึงผู้สอบบัญชีหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 

มอี�านาจออกค�าสัง่เป็นหนงัสือ ขอย�า้ว่าจ�าเป็นทีจ่ะต้องออกค�าสัง่เป็นหนงัสอื

โดยให้มีหนังสือถึงคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ  

ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ หรือเชิญสมาชิกของสหกรณ์มาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ

กิจการของสหกรณ์ หรือให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับการด�าเนินงานหรือรายงาน 
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การประชมุของสหกรณ์ได้ ทัง้นี ้เพือ่ให้นายทะเบยีนสหกรณ์ รองนายทะเบยีน

สหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ รวมถงึผูส้อบบญัชเีหล่านัน้สามารถทีจ่ะใช้อ�านาจ

หน้าที่ในการก�ากับดูแลเพื่อประโยชน์ของสหกรณ์น้ันๆ ได้อย่างเต็มท่ี  

ยกตัวอย่าง เช่น มีสมาชิกมาร้องเรียนว่าสหกรณ์แห่งนั้นมีการทุจริต สินค้า

ขาดบัญชี มีการท�านิติกรรมใดๆ โดยมิชอบ หากนายทะเบียนสหกรณ์  

รองนายทะเบียนสหกรณ์ หรือผู้ตรวจการสหกรณ์ทราบข้อเท็จจริงดังกล่าว  

ก็สามารถที่จะใช้อ�านาจตามมาตรา 17 นี้ ในการที่จะออกค�าสั่งเป็นหนังสือ 

ให้คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ตลอดจนผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการ 

และเจ้าหน้าที่ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารต่อนายทะเบียนสหกรณ์  

รองนายทะเบียนสหกรณ์ และผู้ตรวจการสหกรณ์ได้ตามกฎหมาย

ในความเป็นจริงแล้วนายทะเบียนสหกรณ์ก็ดี รองนายทะเบียน

สหกรณ์ รวมถึงผู้ตรวจการสหกรณ์ก็ดี มักจะมีหนังสือไปถึงคณะกรรมการ

ด�าเนนิการสหกรณ์เท่านัน้ มกัจะไม่ค่อยมหีนังสอืไปถงึผูต้รวจสอบกจิการของ

สหกรณ์ ซ่ึงเห็นว่ายังเป็นการใช้อ�านาจไม่ครบถ้วน ดังนั้น ในความเห็น 

ส่วนตัวของผู ้เขียนจึงเห็นว่าต้องมีหนังสือแจ้งไปยังผู ้ตรวจสอบกิจการ 

ของสหกรณ์ ซึ่งเป็นผู ้ ท่ีมีหน้าท่ีในการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์  

ตามมาตรา 53 ให้รายงานข้อเท็จจริงให้ทราบอีกทางหนึ่งด้วย อันจะเป็น 

การตรวจสอบการท�างานของผู้ตรวจสอบกิจการไปด้วย และเป็นการผลักดัน

ให้ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับรู้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสหกรณ์นั้นๆ ด้วย

อ�านาจของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจ

การสหกรณ์ ตามมาตรา 17 นี ้หากมผีูใ้ดฝ่าฝืน กล่าวคอื ไม่ปฏบิติัตามหนงัสือ

ของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์  

ถือว่าบุคคลนั้นมีความผิดตามมาตรา 130 มีโทษทางอาญา และหาก 

นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์เห็นว่า 

เป็นการจงใจฝ่าฝืนไม่ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารการด�าเนินงานต่างๆ  
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ให้ทราบจนเป็นปัญหาให้ไม่สามารถตรวจสอบการด�าเนินกิจการต่างๆ 

ที่เป็นปัญหาในสหกรณ์ได้ นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ 

และผู้ตรวจการสหกรณ์ ก็จะต้องร้องทุกข์ให้เจ้าพนักงานสอบสวน (ต�ารวจ) 

ด�าเนินคดกัีบผูฝ่้าฝืนดังกล่าว เพราะถอืว่าผูฝ่้าฝืนกระท�าความผดิตามกฎหมาย

และเป็นความผิดอาญาแผ่นดินมิอาจยอมความได้

ปัญหาที่ผู ้ตรวจการสหกรณ์ต้องใช้อ�านาจตามพระราชบัญญัติ

สหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 17 นี้ เช่น เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ได้รับทราบ

ปัญหาการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในสหกรณ์ จากการปฏิบัติหน้าท่ีส่งเสริม

สหกรณ์ในสหกรณ์ที่รับผิดชอบว่า มีการลงบัญชีในสหกรณ์ไม่ถูกต้องและ 

น่าเชื่อว่ามีการทุจริต เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสหกรณ์ก็จะต้องรายงานให ้

รองนายทะเบียนสหกรณ์ (สหกรณ์จังหวัด) ทราบ เพื่อจะได้มอบหมายให้ 

ฝ่ายตรวจการสหกรณ์ในจังหวัดนั้นไปตรวจสอบในเบื้องต้น ฝ่ายตรวจการ

สหกรณ์ จึงต้องใช้อ�านาจตามมาตรา 17 นี้ เพื่อให้คณะกรรมการด�าเนินการ

สหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ตลอดจนสมาชิกที่

เกี่ยวข้องมาช้ีแจงข้อเท็จจริงดังกล่าวได้ หากฝ่าฝืนไม่มาชี้แจงถือว่าเป็นการ

ฝ่าฝืนมาตรานี ้และมคีวามผดิตามมาตรา 130 มโีทษปรับไม่เกนิ 10,000 บาท

มาตรา	18 เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นายทะเบียนสหกรณ์ 

รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงาน 

เจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอ�านาจเข้าไปตรวจสอบ 

ในส�านักงานของสหกรณ์ในระหว่างเวลาท�างานของสหกรณ์ได้ และให้ 

ผู้ซึ่งเก่ียวข้องอ�านวยความสะดวกหรือช่วยเหลือให้ค�าช้ีแจงแก่ผู้ปฏิบัติการ

ตามสมควร

ตามเนือ้ความในมาตรา 18 นี ้เป็นกรณกีารใช้อ�านาจในการตรวจสอบ 

ก� ากับดูแลของนายทะเบียนสหกรณ ์  รองนายทะเบียนสหกรณ ์  
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และผู้ตรวจการสหกรณ์ รวมถึงผู้สอบบัญชีมีอ�านาจท่ีจะเข้าไปตรวจสอบ 

ในส�านักงานของสหกรณ์ในระหว่างเวลาท�าการของสหกรณ์ได้ ไม่ว่าเวลาใด

หรอืวนัใด หากสหกรณ์แห่งนัน้เปิดท�าการปกตกิส็ามารถเข้าไปได้ เพราะมไิด้

บัญญัติว่าระหว่างเวลากลางวันเหมือนกรณีอื่นตามกฎหมาย ดังนั้น บคุคลซึง่

เกีย่วข้องจะต้องอ�านวยความสะดวกหรอืช่วยเหลอืให้ค�าชีแ้จงในการปฏบิตักิาร 

ดังกล่าวตามสมควร วิธีปฏิบัติในมาตรานี้อาจเป็นวิธีปฏิบัติต่อเนื่องจาก 

มาตรา 17 กล่าวคือ หากในการท�าหนังสือให้มาชี้แจงข้อเท็จจริงรวมถึง 

การส่งเอกสารแล้วไม่สามารถเข้าถึงรายละเอียดต่างๆ ของปัญหาที่เกิดขึ้น 

ในสหกรณ์ได้และไม่สามารถใช้อ�านาจได้ นายทะเบยีนสหกรณ์ รองนายทะเบยีน 

สหกรณ์ และผู ้ตรวจการสหกรณ์ สามารถที่จะเข ้าไปในส�านักงาน 

ของสหกรณ์ได้เพือ่ตรวจสอบกรณดีงักล่าว ทัง้นี ้หากมกีรณกีารฝ่าฝืน ขดัขวาง 

ไม่อ�านวยความสะดวก หรือไม่ให้ความช่วยเหลือในการให้ค�าชี้แจง  

นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ และผู้ตรวจการสหกรณ์

สามารถที่จะร้องทุกข์ให้ด�าเนินคดีกับบุคคลดังกล่าวได้ด้วยเช่นกัน ทั้งนี ้

ตามท่ีบัญญัติไว ้ในมาตรา 131 เพราะถือว่าผู ้ฝ ่าฝืนกระท�าความผิด 

ในทางอาญา

ส�าหรับการใช้อ�านาจตามมาตราน้ี ผู้เขียนมีความเห็นส่วนตัวว่า  

ผู ้ตรวจการสหกรณ์ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติหน้าที่  

โดยค�านึงถงึความสะดวกปลอดภยัของผูป้ฏบัิตด้ิวย หากเหน็ว่าจะมกีารขัดขวาง 

ก็สมควรไปแจ้งเหตุและลงบันทึกประจ�าวันท่ีสถานีต�ารวจท้องที่ใกล้เคียงกับ

สหกรณ์แห่งนั้น และอาจขอก�าลังเจ้าพนักงานต�ารวจไปด้วย แต่ก็มิใช่เห็นว่า

เมือ่การเข้าไปตรวจสอบไม่สะดวกจะไม่ไปตรวจสอบนัน้มไิด้ เพราะเป็นหน้าที่

ซึ่งมีกฎหมายก�าหนดไว้ชัดเจน และหากไม่ตรวจสอบกอ็าจจะปรากฏความ 

เสยีหายในสหกรณ์เกนิทีจ่ะเยยีวยาแก้ไขในภายหลงั และกรณทีีม่กีารขดัขวาง  

ผู ้ขัดขวางก็จะมีความผิดตามมาตรา 131 มีโทษทางอาญาปรับไม่เกิน  
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10,000 บาท ผู้ตรวจการสหกรณ์จะต้องร้องทุกข์ให้เจ้าพนักงานต�ารวจ 

ด�าเนินคดีกับบุคคลดังกล่าวด้วย

มาตรา	19 ให้ผู้ตรวจการสหกรณ์มีอ�านาจหน้าที่ตรวจสอบกิจการและ 

ฐานะการเงนิของสหกรณ์ ตามทีน่ายทะเบยีนสหกรณ์ก�าหนด เมือ่ตรวจสอบแล้ว 

ให้เสนอรายงานการตรวจสอบต่อนายทะเบียนสหกรณ์

ตามเนื้อความในมาตรา 19 นี้ เป็นการยืนยันได้อย่างชัดเจนว่า 

กฎหมายต้องการให้ภาคส่วนราชการโดยเฉพาะอย่างยิง่ต�าแหน่งเจ้าพนกังาน

ทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ให้เป็นผูต้รวจการสหกรณ์ มอี�านาจหน้าทีต่รวจสอบกิจการ

และฐานะการเงินของสหกรณ์ตามท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด ซึ่งใน

ประเด็นนี้ ทราบว่า นายทะเบียนสหกรณ์ได้ก�าหนดขั้นตอนและวิธีการต่างๆ 

ในการตรวจสอบกิจการและฐานะทางการเงินของสหกรณ์ไว้แล้ว ดังนั้น

ข้าราชการในกรมส่งเสริมสหกรณ์ท่ีได้รับค�าสั่งแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจการ

สหกรณ์จงึมอี�านาจหน้าทีใ่นการเข้าไปตรวจสอบกจิการและฐานะทางการเงนิ 

ของสหกรณ์ได้ตามทีน่ายทะเบยีนสหกรณ์ก�าหนด และเม่ือตรวจสอบเสร็จแล้ว 

ให้เสนอรายงานการตรวจสอบต่อนายทะเบียนสหกรณ์

ค�าว่า “กิจการ” ย่อมหมายถึง การด�าเนินการทั้งหมดของสหกรณ์ 

ส่วนฐานะทางการเงินของสหกรณ์ก็เป็นท่ีทราบกันทั่วไปว่าหมายถึง บัญชี

รายรับ รายจ่าย การฝาก การถอนเงิน เงินส�ารองรักษาสภาพคล่อง รวมถึง

เงินทุนที่สหกรณ์ใช้ในการด�าเนินกิจการทั้งหลายว่า สถานะในปัจจุบันนั้น 

เป็นไปตามหลักการเกี่ยวกับการเงินหรือไม่ สถานะทางการเงินของสหกรณ์

เป็นอย่างไร มสีภาพคล่องมากน้อยเพยีงใด มีหนีเ้สยีหรือไม่ มากน้อยเพียงใด

ตามค�าสัง่ของนายทะเบยีนสหกรณ์ ที ่8/2559 เหตทุีก่ฎหมายก�าหนดไว้เช่นน้ี  

เพื่อต้องการให้การด�าเนินการของคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ 
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ในการบรหิารจดัการสหกรณ์ต้องด�าเนนิการอยูภ่ายใต้กฎหมาย ข้อบงัคบั และ

ระเบียบต่างๆ ที่ก�าหนดขึ้น การปฏบัิตหิน้าทีข่องผูต้รวจการสหกรณ์ซึง่เป็น 

การตรวจสอบว่า คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ได้ด�าเนินการไปตาม

กฎหมาย ข้อบงัคบั และระเบยีบหรือไม่ เพือ่ไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสมาชกิ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการสหกรณ์ในบางครั้งอาจเป็นที่ 

ไม่พึงพอใจของคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์หรือผู้เกี่ยวข้อง เนื่องจาก

เป็นการตรวจสอบการท�าหน้าท่ีของคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์และ 

ฝ่ายจดัการ แต่กรณดีงักล่าวเป็นสิง่ทีห่ลกีเลีย่งไม่ได้ เน่ืองจาก ตามกฎหมายน้ัน 

เมื่อมีการระบุให้เจ้าพนักงานต้องปฏิบัติหน้าท่ี หากไม่ปฏิบัติหน้าที่ก็จะต้อง

มีความรับผิดชอบต่อกรณีปัญหาและความเสียหายที่เกิดขึ้นในภายหลัง  

ดังจะเห็นได้ว่า เมื่อมีกรณีเกิดการทุจริตมีความเสียหายเป็นจ�านวนมาก 

นอกจากคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์หรือบุคคลท่ีท�าการทุจริตหรือ 

ด�าเนนิการใดๆ โดยมชิอบ จะถกูด�าเนนิคดแีล้ว ข้าราชการในกรมส่งเสรมิสหกรณ์ 

ทีไ่ด้รบัค�าสัง่แต่งตัง้ให้ก�ากบัดแูลสหกรณ์แห่งนัน้กจ็ะถกูด�าเนนิคดด้ีวย ทัง้อาจ

ถูกด�าเนินการทางวินัยในภายหลังได้ กรณีดังกล่าวผู้เขียนจึงเห็นว่าเป็น

เจตนารมณ์ของกฎหมายที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาแทรกแซงการ

ด�าเนินกิจการของสหกรณ์เมื่อสหกรณ์แห่งน้ันมีข้อบกพร่องได้ภายใต้อ�านาจ

ตามทีก่ฎหมายก�าหนด ทัง้น้ี ข้าราชการก็ไม่อาจท�าตามอ�าเภอใจได้ แต่จะต้อง

ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนดขึ้น

เท่านัน้ และเป็นทีย่นืยนัได้ทกุครัง้ว่าหากมกีรณเีกดิความเสยีหายขึน้ในสหกรณ์ 

ความบกพร่องอย่างหนึง่ทีเ่กดิขึน้ คือ การท่ีผู้ตรวจการสหกรณ์ไม่ได้เข้าไป 

ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงนิของสหกรณ์นัน้ตามทีน่ายทะเบยีนสหกรณ์

ก�าหนดไว้ อาจจะเป็นเพราะเหตปัุจจยัต่างๆ ท่ีประสบอยูใ่นขณะนัน้ ซึง่เหน็ว่า 

ฝ่ายที่เกี่ยวข้องน่าจะเข้าใจดี แต่หากทุกฝ่ายด�าเนินกิจการด้วยความโปร่งใส

ชอบด้วยกฎหมายและตรวจสอบได้แล้วก็น่าจะไม่มีปัญหานี้ 
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มาตรา	20 ถ้าทีป่ระชมุใหญ่หรอืท่ีประชมุคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์

ลงมตอินัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อบังคบั ระเบียบของสหกรณ์ ระเบยีบหรอื

ค�าสัง่ของนายทะเบยีนสหกรณ์ ให้นายทะเบยีนสหกรณ์หรอืรองนายทะเบยีน

สหกรณ์มีอ�านาจสั่งยับยั้งหรือเพิกถอนมตินั้นได้

ในการประชมุใหญ่หรอืการประชมุคณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์นัน้  

โดยส่วนใหญ่แล้วเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ในส�านักงานสหกรณ์จังหวัดหรือ 

ในพื้นท่ีรับผิดชอบจะได้รับแจ้งให้เข้าร่วมประชุมด้วย ดังนั้น ในการประชุม

แต่ละครัง้ หากมกีารลงมตใินทีป่ระชมุไม่ว่าจะเป็นทีป่ระชมุใหญ่หรอืทีป่ระชุม

คณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์อนัเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ข้อบงัคบั และ

ระเบยีบของสหกรณ์หรอืค�าสัง่ของนายทะเบียนสหกรณ์แล้ว ให้นายทะเบยีน

สหกรณ์หรอืรองนายทะเบียนสหกรณ์มีอ�านาจสัง่ยบัยัง้หรอืเพิกถอนมตินัน้ได้ 

ทั้งนี้ ตามขั้นตอนดังกล่าวน่าจะเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ผู้ซึ่งเข้า

ร่วมประชุมได้รายงานการประชุมดังกล่าวที่เป็นการฝ่าฝืนให้นายทะเบียน

สหกรณ์หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ทราบ ในความเห็นของผู้เขียนเห็นว่า 

มติที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อบังคับ รวมถึงระเบียบต่างๆ ของสหกรณ์นั้น 

หากจะมคี�าสัง่ของนายทะเบียนสหกรณ์และรองนายทะเบยีนสหกรณ์ให้ยบัยัง้

หรอืเพกิถอนน้ัน ควรจะมรีายละเอียดในค�าสัง่ดงักล่าวให้ชดัเจนว่ามตน้ัินเป็นการ

ฝ่าฝืนกฎหมายมาตราใด ข้อบังคับข้อใด หรือระเบียบเรื่องใด และการฝ่าฝืน 

ดงักล่าวจะเกิดปัญหาอย่างอืน่ตามมาหรอืไม่ เช่น เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์ 

หรือสมาชิกอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นต้น เมือ่ในค�าส่ังของนายทะเบยีนสหกรณ์ 

หรือรองนายทะเบยีนสหกรณ์ทีใ่ห้ยบัยัง้หรอืเพกิถอนมตินัน้ มกีารระบขุ้อเทจ็จรงิ 

และรายละเอียดต่างๆ ท่ีเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบ 

ของสหกรณ์ไว้อย่างชัดเจนแล้ว หากต่อมาภายหลังมีกรณีโต้แย้งค�าสั่งหรือ 

มกีารน�าค�าสัง่ดงักล่าวไปฟ้องร้องทีศ่าลปกครอง การชีแ้จงข้อเท็จจริงดังกล่าว

หรือการต่อสู้คดีก็สามารถที่จะด�าเนินการได้โดยง่าย
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ในการเสนอให้นายทะเบียนสหกรณ์หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ 

ออกค�าสั่ง ยับยั้งหรือเพิกถอนมติที่ประชุมดังกล่าว สิ่งท่ีจะเป็นปัญหาคือ  

การรวบรวมข้อเทจ็จรงิและรายละเอยีดของมติน้ันๆ ว่าเป็นมตเิมือ่ใดอย่างไร 

เสนอเป็นวาระไหน ผู้เสนอให้ลงมติคือใคร มีเหตุผลใดในการขอมติดังกล่าว 

ซึง่สมควรทีผู่ต้รวจการสหกรณ์จะต้องรวบรวมข้อเทจ็จรงิในการมมีตดิงักล่าว

ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริง เพื่อนายทะเบียนสหกรณ์หรือ 

รองนายทะเบียนสหกรณ์จะได้ใช้อ�านาจในการยับยั้งหรือเพิกถอนได้ตรงกับ

ปัญหาทีเ่กดิขึน้ และจะได้ไม่ถกูโต้แย้งในภายหลงั หรือหากมกีารโต้แย้งค�าส่ัง

นั้นๆ ก็จะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือไม่มีผลกระทบต่อผู้ออกค�าสั่ง

มาตรา	21	 ในกรณีที่กรรมการ ผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ท�าให้

สหกรณ์เสียหาย ถ้าสหกรณ์ไม่ร้องทุกข์หรือฟ้องคดี ให้นายทะเบียนสหกรณ์

หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ร้องทุกข์หรือฟ้องคดีแทนสหกรณ์ได้ และให้

พนักงานอัยการรับว่าต่างให้สหกรณ์ โดยให้สหกรณ์เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย 

ท่ีเกี่ยวกับการร้องทุกข์ ฟ้องคดีหรือการว่าต่างแก่นายทะเบียนสหกรณ์  

รองนายทะเบียนสหกรณ์ หรือพนักงานอัยการ แล้วแต่กรณี

ตามเนื้อความในมาตรา 21 ที่บัญญัติให้นายทะเบียนสหกรณ์ 

หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ ร้องทุกข์หรือฟ้องคดีแทนสหกรณ์ได้ในกรณีที่

กรรมการ ผู ้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ท�าให้สหกรณ์เสียหาย  

ถ้าสหกรณ์ไม่ร้องทกุข์หรอืฟ้องคดี ปัญหาส�าคัญทีจ่ะต้องพจิารณาในล�าดบัแรก 

คือ ความเสยีหายทีส่หกรณ์ได้รบัจากการกระท�าของกรรมการ ผู้จัดการ หรือ

เจ้าหน้าทีข่องสหกรณ์นัน้ เป็นความเสยีหายเน่ืองจากเหตใุด เมือ่ไหร่ อย่างไร 

มีความเสียหายมากน้อยเพียงใด ควรจะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเก่ียวกับ

เรื่องนี้ให้ละเอียดถี่ถ้วน นอกจากนี้ ล�าดับถัดไปจะต้องพิจารณาให้ได้ 
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ข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติว่าสหกรณ์ไม่ร้องทุกข์หรือฟ้องคดีเอาผิดกับกรรมการ  

ผูจ้ดัการ หรอืเจ้าหน้าทีข่องสหกรณ์นัน้เมือ่ใด อย่างไร ส�าหรบัผูเ้ขยีนมคีวามเหน็ 

ในกรณีนี้ว่า ผู้ตรวจการสหกรณ์ที่ตรวจพบความเสียหายดังกล่าวควรจะ 

มีหนังสือไปยังคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์เพื่อให้ด�าเนินคดีกับบุคคล 

ที่ก่อให้เกิดความเสียหายดังกล่าวภายในก�าหนด ซี่งอาจจะเป็น 1 เดือนก็ได้ 

และเมื่อครบก�าหนดในหนังสือดังกล่าว ก็ควรที่จะมีหนังสือทวงถามว่า 

ได้ด�าเนนิการไปแล้วหรือไม่อย่างใด และควรระบใุนหนังสอืฉบบัท่ี 2 นี ้ด้วยว่า 

หากไม่ได้ด�าเนินการดังกล่าวถือว่าสหกรณ์ไม่ร้องทุกข์หรือด�าเนินคดีภายใน

ก�าหนด มีความจ�าเป็นท่ีนายทะเบียนสหกรณ์หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์

จะต้องร้องทุกข์หรือฟ้องคดีแทนสหกรณ์ตามมาตรา 21 ต่อไป

การร้องทุกข์หรือฟ้องคดีตามปกติต้องเป็นการใช้สิทธิของผู้ที่ได้รับ

ความเสียหายจากการกระท�าของผู้อ่ืนโดยตรง ตามที่บัญญัติไว้ในประมวล

กฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา และประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง 

หากเป็นความเสียหายในทางอาญากเ็ป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธพีจิารณา

ความอาญา หากเป็นความเสยีหายในทางแพ่งกเ็ป็นไปตามประมวลกฎหมาย

วธิพีจิารณาความแพ่ง แต่ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบญัญัติัสหกรณ์นีถ้อืว่า

เป็นบทบัญญัติพิเศษท่ีกฎหมายให้อ�านาจเจ้าหน้าที่ของรัฐด�าเนินคดีแทน

เอกชนได้ 

ความเสียหายในทางอาญาในท่ีนี้ หมายถึง เฉพาะกรณีที่กรรมการ  

ผู้จัดการหรือเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์เท่าน้ัน ท่ีท�าความเสียหายให้กับสหกรณ์ 

เพราะหากเป็นบุคคลภายนอกก็เป็นเรื่องที่สหกรณ์เท่านั้นจะต้องด�าเนิน 

คดเีอง หากไม่ด�าเนนิคดเีป็นเหตใุห้สหกรณ์เสยีหายหรอืเสือ่มเสยีผลประโยชน์

นายทะเบยีนสหกรณ์จะต้องใช้อ�านาจตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ.2542 

มาตรา 22 ด�าเนินการกับคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ ตามล�าดับ 
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กรณีที่จะถือว่าเป็นความเสียหายทางอาญาอันเกิดข้ึนกับสหกรณ ์

ในกรณีกรรมการ ผู ้จัดการหรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ท�าให้เสียหาย เช่น  

มีการทจุรติยกัยอกเงนิสหกรณ์ มกีารปลอมเอกสาร มกีารน�าเงินของสหกรณ์

ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ในข้อบังคับและระเบียบจนเป็นที่เห็นได้ชัดเจนว่า 

ร่วมกันกระท�าการโดยทุจริตเอาเงินสหกรณ์ไป หรือตัวอย่างในเรื่องตั๋วปุ๋ย  

ที่ร่วมกันกระท�าการในท�านองว่าสหกรณ์จะต้องสั่งซ้ือปุ๋ยล่วงหน้า ท้ังท่ี 

ไม่ปรากฏเหตุผลและความจ�าเป็นว่า สหกรณ์หรือสมาชิกมีความจ�าเป็น

อย่างไรที่จะต้องสั่งซื้อปุ๋ยล่วงหน้า ยิ่งกว่านั้นมีการเบิกจ่ายเงินของสหกรณ์

ออกไปโดยยังไม่มีการส่งมอบปุ๋ยให้สหกรณ์ ซึ่งเป็นพฤติการณ์ชัดเจนว่า 

คณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์และผูเ้กีย่วข้องกระท�าไปโดยทจุรติตัง้แต่ต้น 

เพราะตามปกติแล้วการช�าระราคาสินค้าจะต้องได้รับสินค้าเสียก่อน ซ่ึงอาจ

เป็นความผดิฐานฉ้อโกง กรณีน้ีเป็นท่ีเห็นได้ชัดเจนว่า คณะกรรมการด�าเนนิการ 

สหกรณ์ ผูจ้ดัการหรอืเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์จะไม่ฟ้องร้องหรอืด�าเนนิคดีกบัตวัเอง 

กฎหมายจึงก�าหนดให้นายทะเบียนสหกรณ์หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์มี

อ�านาจด�าเนินคดีแทนสหกรณ์

กรณีที่ถือว่าเป็นความเสียหายในทางแพ่งที่กรรมการ ผู้จัดการ หรือ

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ท�าให้สหกรณ์เสียหาย โดยทั่วไปจะมี 2 ลักษณะ คือ ความ

เสยีหายจากการผดิสญัญา และความเสยีหายอันเกดิจากการท�าละเมดิ ความ

เสียหายจากการผิดสัญญา เช่น ผู้จัดการหรือพนักงานสหกรณ์ ผิดสัญญาจ้าง

แรงงานต่อสหกรณ์แต่คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ไม่ฟ้องร้อง  

นายทะเบียนสหกรณ์หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ก็ฟ้องร้องแทนได้ ส่วน

ความเสยีหายทีเ่กิดจากการท�าละเมดิ เช่น คณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ 

ผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ทุจริตเอาเงินหรือทรัพย์สินหรือท�าผิดทาง

อาญา และมีความเสียหายในทางแพ่งด้วย กรณีนี้หากสหกรณ์ไม่ด�าเนินคดี 
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นายทะเบยีนสหกรณ์หรอืรองนายทะเบียนสหกรณ์ก็ใช้อ�านาจตามมาตรา 21 นี้  

ฟ้องร้องแทนได้ 

มาตรา	22	 ในกรณีที่คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์กระท�าการ หรือ 

งดเว้นกระท�าการในการปฏิบัติหน้าที่ของตน จนท�าให้เสื่อมเสียผลประโยชน์

ของสหกรณ์หรือสมาชกิ หรอืสหกรณ์มข้ีอบกพร่องเก่ียวกบัการเงนิ การบญัชี 

หรือกิจการหรือฐานะการเงิน ตามรายงานการสอบบัญชีหรือตามรายงาน 

การตรวจสอบ ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอ�านาจออกค�าสั่งเป็นหนังสือ 

ให้ปฏิบัติการ ดังต่อไปนี้

 (1) ให้คณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่องตาม

วิธีการและระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด

 (2) ให้คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ระงับการปฏิบัติ 

บางส่วนที่เป็นเหตุให้เกิดข้อบกพร่องหรือเสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์

หรือสมาชิก

 (3) ให้คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์หยุดปฏิบัติหน้าที่

เป็นการชั่วคราวเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องนั้นให้แล้วเสร็จตามวิธีการและภายใน

ระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด

 (4) ให้คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์พ้นจากต�าแหน่ง 

ทั้งคณะ หรือให้กรรมการซึ่งเกี่ยวข้องกับการนั้นพ้นจากต�าแหน่งกรรมการ

การใช้อ�านาจของนายทะเบียนสหกรณ์ กรณีออกค�าส่ังเป็นหนังสือ

ให้คณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์กระท�าการ หรอืงดเว้นกระท�าการในการ

ปฏิบัติหน้าที่ของตน ตามมาตรา 22 น้ี ขั้นตอนแรกท่ีผู้เขียนเห็นว่าจะต้อง

ด�าเนินการ คือ ผู ้ตรวจการสหกรณ์จะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงที่คณะ

กรรมการด�าเนินการสหกรณ์งดเว้นกระท�าการหรือกระท�าการใดๆ จนท�าให้

เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก หรือมีข้อบกพร่องเกี่ยวกับ 
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การเงิน การบัญชี หรือกิจการ หรือฐานะการเงินอย่างใด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ต้องปรากฏอยู่ในรายงานการสอบบัญชีหรือตามรายงานการตรวจสอบของ 

ผู้ตรวจการสหกรณ์ โดยเน้ือความในมาตราน้ีได้ระบุขั้นตอนไว้ 4 ขั้นตอนที่ 

นายทะเบยีนสหกรณ์จะด�าเนนิการได้ ข้ันตอนแรกสัง่ให้คณะกรรมการด�าเนนิการ 

สหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่องตามวิธีการและระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์

ก�าหนด กรณีนี้ถือว่าเป็นการออกค�าสั่งท่ีเบาท่ีสุดมักจะใช้ในกรณีตรวจพบ

ความบกพร่องที่อาจแก้ไขได้ในเบื้องต้น 

ผูเ้ขยีนเหน็ว่าในการปฏิบัตหิน้าท่ีของข้าราชการทกุหน่วยงานในการ

ออกค�าสั่งใดๆ ก็ตาม ซึ่งมีผลกระทบต่อบุคคลอื่น ย่อมถือว่าเป็นค�าสั่งทาง

ปกครอง ผู้เขียนมีข้อแนะน�าเป็นวิธีการในการออกค�าสั่งทางปกครองโดย 

ไม่สร้างปัญหาให้กับผู้ออกค�าสั่งตามมาในภายหลัง กล่าวคือ 

1. ผู้ออกค�าสั่งจะต้องออกค�าสั่งให้ตรงกับอ�านาจหน้าที่ ที่ระบุไว้ใน

ตัวบทกฎหมายโดยเคร่งครัด

2. จะต้องออกค�าสั่งให้เป็นไปตามขั้นตอนจากเบาไปหาหนัก

3. จะต้องมีข้อเท็จจริงและรายละเอียดเพียงพอตามเนื้อความใน

กฎหมายอันเป็นเหตุให้สามารถออกค�าสั่งดังกล่าวได้ 

กรณทีีน่ายทะเบียนสหกรณ์จะออกค�าสัง่ให้คณะกรรมการด�าเนนิการ

สหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่องตามวิธีการและระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์

ก�าหนดได้น้ัน จะต้องปรากฏข้อเท็จจริงถึงความบกพร่องของคณะกรรมการ

ด�าเนินการสหกรณ์ในการด�าเนินกิจการว่าบกพร่องอย่างไร อันเป็นการฝ่าฝืน

กฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบใดหรือไม่ และในค�าสั่งจะต้องระบุให้ชัดเจน

ว่าให้แก้ไขอย่างไร นายทะเบียนสหกรณ์จึงจะออกค�าสั่งดังกล่าวนี้ได้  

นายทะเบียนสหกรณ์ย่อมที่จะต้องทราบข้อเท็จจริงในปัญหาของความ

บกพร่องในการบริหารกิจการของคณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ชุดนั้นๆ 

ก่อนแล้ว แต่ค�าสั่งตาม (1) ของมาตรา 22 นี้ เป็นกรณทีีต่รวจพบการบกพร่อง
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ของคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ในระยะเริม่ต้น ซ่ึงอาจจะยงัมีความเสยีหาย 

ต่อสหกรณ์น้อยหรือยังไม่ปรากฏความเสียหายก็สามารถที่จะด�าเนินการได้ 

และหากคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ฝ่าฝืนไม่แก้ไขข้อบกพร่องตาม 

ทีน่ายทะเบยีนสหกรณ์สัง่การตามมาตรา 22 (1) นี ้ถือว่าคณะกรรมการด�าเนนิการ 

สหกรณ์กระท�าผดิกฎหมายในทางอาญาตามทีร่ะบุไว้ในมาตรา 133 กล่าวคอื 

ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และนายทะเบียนสหกรณ์สามารถ 

ท่ีจะร้องทุกข์ด�าเนินคดีกับคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ชุดดังกล่าว 

ที่ฝ่าฝืนค�าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ได้ 

กรณีทีน่ายทะเบียนสหกรณ์ ออกค�าสัง่ตามมาตรา 22 (1) นี ้ประเด็น

พิพาทถึงศาลยุติธรรมแล้ว เมื่อปลายปี 2560 ซึ่งคดีนั้นศาลชั้นต้นพิพากษา

ยกฟ้องคดทีีน่ายทะเบยีนสหกรณ์ด�าเนนิคดโีดยพนกังานอยัการเป็นโจทก์ฟ้อง

คณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์เป็นจ�าเลย คดดีงักล่าว ศาลเหน็ว่าคดอีาญา

ขาดอายุความเนื่องจากอัตราโทษตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 

มาตรา 133 ปรับไม่เกนิ 10,000 บาท มอีายคุวามตามทีก่�าหนดไว้ในประมวล

กฎหมายอาญามาตรา 95 (5) เพียง 1 ปี นับแต่วันที่ความผิดเกิดขึ้น คดีนี้ 

นายทะเบียนสหกรณ์ร้องทุกข์ให้ด�าเนินคดีภายในอายุความและพนักงาน

สอบสวนก็ส่งส�านวนให้พนักงานอัยการเพื่อฟ้องคดีภายในอายุความเช่นกัน 

แต่ขณะที่พนักงานอัยการยื่นฟ้องต่อศาลนั้น ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าเกิน  

1 ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ฝ่าฝืนค�าสั่งนายทะเบียน

สหกรณ์อันถือว่าเป็นวันท่ีความผิดเกิดข้ึน คดีดังกล่าวปัจจุบันอยู่ระหว่าง

พิจารณาของศาลชั้นอุทธรณ์ ซึ่งคงต้องรอความชัดเจนกันต่อไป แต่ในส่วน

ของนายทะเบยีนสหกรณ์จะต้องหยบิยกกรณปัีญหาดงักล่าวนีไ้ปเป็นตวัอย่าง

ในการด�าเนินคดีกับคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ที่ฝ ่าฝืนค�าสั่งนี ้

ในครั้งต่อๆ ไป เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเช่นเดียวกันนี้อีก 

กรณีการออกค�าสั่งตามมาตรา 22 (2) เป็นกรณีที่นายทะเบียน

สหกรณ์เข้าไปแก้ปัญหาทีเ่กดิขึน้ในสหกรณ์ อาจจะต่อเนือ่งจาก (1) หรอืออก
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ค�าสัง่เมือ่ตรวจพบว่าการด�าเนนิกจิการของคณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์

น้ันเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมเสียผลประโยชน์ของสมาชิกหรือสหกรณ์แล้ว 

กรณีนี้นายทะเบียนสหกรณ์สามารถสั่งให้ระงับการปฏิบัติงานบางส่วนที่เป็น

เหตใุห้เกดิข้อบกพร่องหรอืเสือ่มเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรอืสมาชกิตาม

แต่กรณีได้ และหากค�าสั่งระงับการปฏิบัติงานในบางส่วนของคณะกรรมการ

ด�าเนินการสหกรณ์ยังไม่เป็นเหตุให้ระงับยับยั้งความเสียหายที่จะเกิดขึ้นใน

อนาคตของสหกรณ์ได้อีก นายทะเบียนสหกรณ์ก็สามารถออกค�าสัง่ตาม (3) ให้

คณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์หยดุปฏิบตัหิน้าทีเ่ป็นการชัว่คราว เพ่ือแก้ไข

ข้อบกพร่องนั้นให้แล้วเสร็จตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่นายทะเบียน

สหกรณ์ก�าหนด อ�านาจของนายทะเบยีนสหกรณ์ตามมาตรา 22 (3) นี ้ ถือว่า 

เป็นอ�านาจที่จะต้องใช้ในกรณีที่คณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ไม่ปฏิบัติ

ตามค�าสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์ก่อนหน้าน้ันและยังด�าเนินกิจการต่อไป 

และกิจการที่ด�าเนินการต่อไปนั้นยิ่งจะเพิ่มความเสื่อมเสียผลประโยชน์แก่

สหกรณ์และสมาชกิมากยิง่ขึน้ นายทะเบยีนสหกรณ์จึงมคีวามจ�าเป็นท่ีจะต้อง

ใช้อ�านาจตามมาตรา 22 (3) สั่งให้คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์นั้นหยุด

ปฏิบตัหิน้าทีเ่ป็นการชัว่คราว เพือ่แก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวให้เสร็จส้ินเสียก่อน  

และเมื่อแก้ไขข้อบกพร่องเสร็จสิ้นแล้วก็สามารถที่จะมีค�าสั่งยกเลิกค�าส่ัง 

ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นั้น อันเป็นเหตุให้คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ ์

ชุดน้ันสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ตัวอย่าง กรณีท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ 

ต้องใช้อ�านาจตามมาตรานี้ คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ด�าเนิน 

กิจการในสหกรณ์เพื่อแสวงหาก�าไรจากกิจกรรม อันมิใช่วัตถุประสงค์ของ

สหกรณ์ตามที่เคยปรากฏ เช่น การด�าเนินธุรกิจจัดหาสลากกินแบ่งรัฐบาล 

มาจ�าหน่ายแก่สมาชกิหรอืบุคคลภายนอก เป็นการด�าเนนิการทีผ่ดิวตัถปุระสงค์ 

ซึ่งไม่สามารถด�าเนินการได้ เพราะไม่เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ หรือ

ระเบียบของสหกรณ์ ในท่ีสุดก็เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์เป็นจ�านวนมาก 

จนนายทะเบียนสหกรณ ์ต ้อง เข ้ า ไปแก ้ป ัญหา และออกหนั งสือ 
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ลงวันที่ 22 กันยายน 2553 ดังที่ทราบกันทั่วไป ดังนั้น กรณีดังกล่าวนี ้

สิ่งที่ต้องท�า คือ ต้องป้องกันไม่ให้คณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ด�าเนิน

กิจการในลักษณะดังกล่าวได้ตั้งแต่ต้น โดยใช้อ�านาจตามมาตรา 22 (2)  

เสียก่อน ด้วยหลักการที่ว่า ต้องป้องกันปัญหาดีกว่าแก้ปัญหานั่นเอง

การใช้อ�านาจของนายทะเบียนสหกรณ์ ตามมาตรา 22 (4) นี้ เป็น

มาตรการหนักที่สุดที่พระราชบัญญัติสหกรณ์ให้อ�านาจนายทะเบียนสหกรณ์

ใช้ก�ากับดูแลสหกรณ์ โดยให้มีอ�านาจออกค�าสั่งให้คณะกรรมการด�าเนินการ

สหกรณ์พ้นจากต�าแหน่งทั้งคณะ มาตรการนี้นายทะเบียนสหกรณ์จะใช้ได้ 

ก็ต่อเมื่อไม่สามารถแก้ไขปัญหาในสหกรณ์โดยวิธีอื่นใดได้แล้ว เริ่มตั้งแต่ออก 

ค�าสัง่ให้แก้ไขข้อบกพร่องตาม (1) แต่คณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ไม่ปฏบิตั ิ

ตามค�าสัง่นายทะเบยีนสหกรณ์ นายทะเบยีนสหกรณ์จึงได้สัง่ระงบัการปฏบิตังิาน 

ของคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์บางส่วนตาม (2) แต่ก็ยังก่อความ 

เส่ือมเสียให้เกิดขึ้นกับสหกรณ์ต่อเนื่องมาอีกจนนายทะเบียนสหกรณ์ได้ใช ้

ค�าสัง่ให้หยดุปฏบิตัหิน้าท่ีเป็นการชัว่คราว เมือ่ในทีส่ดุยงัไม่สามารถแก้ไขปัญหา 

ที่เกิดขึ้นในสหกรณ์จากกรณีท่ีคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์กระท�าไว้ได้ 

สุดท้ายแล้วนายทะเบียนสหกรณ์ก็มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อ�านาจ

ตามมาตรา 22 (4) เพื่อรักษาความมั่นคงของสหกรณ์ ซึ่งเป็นที่เห็นได้ว่า 

ในปัจจบุนันีค้ณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์หลายแห่งฝ่าฝืนข้อบงัคบัจนเป็นเหตุ 

ให้สหกรณ์เสียหายมีมูลค่าหลายล้านบาท นายทะเบียนสหกรณ์จึงจ�าต้อง 

ใช้อ�านาจตามมาตรานี้อยู่หลายครั้ง แต่ก็มีข้อโต้แย้งตามมาเช่นกัน

ความเห็นของผู้เขียนเห็นว่าการใช้อ�านาจของนายทะเบียนสหกรณ์ 

ปัจจัยส�าคัญที่จะต้องมี ดังกล่าวแล้วในเบื้องต้น คือ จะต้องมีเหตุอันเป็น 

ข้อเท็จจริงที่ต้องตรวจสอบโดยละเอียดและมีพยานหลักฐานอย่างชัดเจนว่า  

คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ได้ด�าเนินกิจการโดยฝ่าฝืนกฎหมาย  

ข ้อบังคับ และระเบียบจนเป็นเหตุให ้สหกรณ์ได ้ รับความเส่ือมเสีย 
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ในผลประโยชน์ต่างๆ ซึง่จะมผีลกระทบต่อสมาชกิจ�านวนมาก ทัง้นี ้ การใช้อ�านาจ 

ของนายทะเบยีนสหกรณ์นอกจากจะมข้ีอเท็จจรงิอย่างชัดเจนแล้วว่าเกดิความ

บกพร่องขึ้นในสหกรณ์แห่งน้ันๆ จากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

ด�าเนินการสหกรณ์ดังกล่าวแล้ว นายทะเบียนสหกรณ์จะต้องใช้อ�านาจออก

ค�าส่ังจากเบาไปหาหนักตามล�าดับไป และหากนายทะเบียนสหกรณ์ได้ใช้

อ�านาจน้ีโดยชอบด้วยกฎหมาย ประกอบด้วยข้อเท็จจรงิท่ีครบถ้วนรอบด้านแล้ว 

นายทะเบียนสหกรณ์ก็จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อค�าสั่งดังกล่าวเป็นการส่วนตัว 

และไม่ว่าผู้ได้รับค�าสั่งจะโต้แย้งหรือน�าคดีไปฟ้องร้องท่ีศาลใดก็จะไม่ปรากฏ

ข้อผิดพลาดของนายทะเบียนสหกรณ์

ส�าหรบัในสถานการณ์ปัจจบัุนอ�านาจของนายทะเบยีนสหกรณ์ทีจ่ะใช้ 

ในการก�ากับดูแลสหกรณ์นั้น ผู้เขียนเห็นว่าอาจจะมีอ�านาจน้อยไปกว่าภาระ

ความรบัผดิชอบทีก่ฎหมายก�าหนดไว้ เนือ่งจากเหน็ว่าเมือ่เกดิกรณคีวามเสยีหาย 

ในสหกรณ์ขนาดใหญ่ และมีผลกระทบต่อสมาชิกจ�านวนมากนับหมื่นๆ คน  

รวมทั้งมูลค่าความเสียหายนับหมื่นล้านบาท ดังที่เคยปรากฏเมื่อไม่นานมานี้ 

นายทะเบียนสหกรณ์ก็จะตกอยู่ในฐานะท่ีล�าบาก ทั้งท่ีนายทะเบียนสหกรณ์

ได้พยายามใช้กฎหมายทุกส่วนเท่าที่มีเข้าไปด�าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา 

ดงักล่าวแล้ว แต่ยงัไม่สามารถท�าให้สหกรณ์ทีไ่ด้รบัความเสียหายหรือสมาชกิ

ทีไ่ด้รบัความเดอืดร้อน ได้รบัการชดเชยเยยีวยาให้กลับคนืสู่ความปกติเหมอืน

ก่อนที่จะมีปัญหาได้มากนัก เนื่องจากกลุ่มบุคคลที่เข้ามาด�าเนินกิจการ 

ในสหกรณ์บางแห่งมักจะผูกขาดอ�านาจอยู่ในกรอบของการเลือกตั้ง ด�ารง

ต�าแหน่งอยูน่านเกินไปทีเ่หน็ได้ในปัจจบุนัถงึขนาดสืบทอดอ�านาจต่อๆ กนัมา 

แน่นอนว่าการอยูใ่นอ�านาจท่ีนานเกนิไปนัน้ จะมผีลทัง้ข้อดีและไม่ดี หากมผีล

ด้านไม่ดกีจ็ะเกดิปัญหามากยิง่กว่า กลุม่คนเหล่านัน้เมือ่อยูใ่นอ�านาจนานกจ็ะ

พยายามแทรกแซงอ�านาจรัฐ พยายามท่ีจะตัดทอนอ�านาจของนายทะเบียน

สหกรณ์ให้น้อยลงเพื่อจะได้มีความเป็นอิสระเช่นเดียวกับผู้บริหารในองค์กร
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เอกชนอื่นซึ่งมีที่มาต่างกันกับสหกรณ์ ขณะเดียวกันก็พยายามเพิ่มอ�านาจให้

ผู้ด�าเนินกิจการซ่ึงในท่ีสุดก็ตกเป็นอ�านาจของคนกลุ่มนี้นั่นเอง ที่กล่าวเช่นนี้

มิได้หมายถึงบุคคลใดเป็นการเฉพาะ เพราะส่วนใหญ่แล้วคณะกรรมการ

ด�าเนินการสหกรณ์ก็เป็นคนดีมีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ดีแล้ว  

แต่ต้องยอมรบัความจรงิว่าบคุคลทีมี่ปัญหาดงักล่าวมาข้างต้นกม็อียูจ่รงิ ดงันัน้ 

จึงต้องมกีฎหมายถ่วงดลุอ�านาจกันแบบพอดรีะหว่างนายทะเบยีนสหกรณ์กบั

คณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์รวมถงึผู้ตรวจสอบกจิการและฝ่ายตรวจการสหกรณ์

มาตรา	24	 ในกรณีที่นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้คณะกรรมการด�าเนินการ

สหกรณ์พ้นจากต�าแหน่งทั้งคณะ ให้นายทะเบียนสหกรณ์ตั้งคณะกรรมการ

ชัว่คราว มอี�านาจหน้าท่ีและสทิธิเช่นเดยีวกบัคณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์  

และให้อยู่ในต�าแหน่งไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่แต่งตั้ง 

ก่อนที่จะพ้นจากต�าแหน่งให้คณะกรรมการชั่วคราวจัดให้มีการ

ประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งกรรมการขึ้นใหม่ทั้งคณะตามวิธีการที่ก�าหนดในข้อ

บังคับ

ในกรณีที่นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้คณะกรรมการด�าเนินการ

สหกรณ์พ้นจากต�าแหน่งทัง้คณะ กฎหมายได้ก�าหนดให้นายทะเบยีนสหกรณ์

ต้องตัง้คณะกรรมการขึน้มาชัว่คราวและให้คณะกรรมการชัว่คราวนีม้อี�านาจ

หน้าที่และสิทธิเช่นเดียวกับคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์นั้น ด้วยเหตุว่า

สหกรณ์เป็นนิติบุคคลซึ่งจะต้องมีคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์แสดง

เจตนาและกระท�าการแทนในการด�าเนนิกจิการตลอดเวลา จงึไม่สามารถขาด

ผู้ท�าการแทนในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งได้ มิเช่นนั้นจะเกิดความเสียหายต่อ

สหกรณ์ อย่างไรก็ตาม การตั้งคณะกรรมการชั่วคราวนั้น แม้ตามกฎหมาย

มาตรา 24 จะให้คณะกรรมการชัว่คราวทีน่ายทะเบยีนสหกรณ์แต่งต้ังมอี�านาจ

หน้าที่และสิทธิเช่นเดียวกับคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ก็ตาม แต่การ
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ต้ังคณะกรรมการชั่วคราวของนายทะเบียนสหกรณ์นั้น เป็นการตั้งหลังจาก

สหกรณ์ดังกล่าวมีปัญหาเกิดข้ึนและนายทะเบียนสหกรณ์ได้ใช้อ�านาจตาม

มาตรา 22 เป็นล�าดับ จนในที่สุดได้ใช้อ�านาจตามมาตรา 22 (4) คือ สั่งให้ 

คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์พ้นจากต�าแหน่งท้ังคณะแล้ว จึงเป็นที ่

ชัดเจนว่าคณะกรรมการชัว่คราวทีไ่ด้รบัค�าสัง่แต่งตัง้จากนายทะเบียนสหกรณ์นัน้ 

ต้องเข้ามาเพื่อท�าหน้าที่หลัก คือ การแก้ปัญหาของสหกรณ์ที่เกิดขึ้นก่อน 

หน้าน้ันให้ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทั้งน้ี ตามกฎหมายได้ระบุให้อยู่ในต�าแหน่ง 

ไม่เกิน 180 วัน ระยะเวลาเพียง 180 วันนั้น คณะกรรมการชั่วคราวที่ได้รับ 

ค�าสั่งแต่งตั้งจากนายทะเบียนสหกรณ์ไม่สามารถที่จะไปด�าเนินกิจการของ

สหกรณ์ตามนโยบายต่างๆ เช่นเดียวกับคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ ์

ท่ีได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกตามมาตรา 50 ได้ทัน อีกทั้งไม่ชอบด้วย 

หลักการสหกรณ์ ซึ่งก�าหนดให้คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์มาจาก 

การเลือกตั้งของสมาชิก

กรณีดังกล่าวอาจมีค�าถามตามมาว่า คณะกรรมการชั่วคราวที่ได้รับ 

ค�าสั่งแต่งตั้งจากนายทะเบียนสหกรณ์นั้นจะต้องท�าสิ่งใดบ้างในการด�าเนิน

กิจการของสหกรณ์ที่เกิดปัญหาขึ้น ผู ้เขียนเห็นว่า สิ่งแรกที่จะต้องท�า  

คือ จะต้องส�ารวจตรวจสอบบรรดาความเสยีหายทัง้หลายทีเ่กดิขึน้กับสหกรณ์

ว่าสหกรณ์มสีถานะเป็นเจ้าหนี ้ เป็นลกูหนี ้ เป็นผูม้สีทิธิท์ีจ่ะด�าเนนิคดทีัง้ทางแพ่ง 

และทางอาญากับบคุคลใดบ้างหรอืไม่ อย่างไร ในการด�าเนนิการทัง้หลายเหล่านัน้ 

ได้มีการด�าเนินการไปแล้วบ้างมากน้อยเพียงใด ประเด็นส�าคัญอาจจะต้อง

ปรกึษาหารือกับฝ่ายกฎหมายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในการทีจ่ะให้ค�าแนะน�า

ถึงวิธีการด�าเนินการต่างๆ รวมถึงการด�าเนินคดีอาญาที่อาจจะต้องพิจารณา

ถงึอายคุวามว่า หากสหกรณ์มสีทิธิด์�าเนนิคดกีบับุคคลต่างๆ ท่ีท�าให้เกดิความ

เสียหายกับสหกรณ์ในทางอาญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในความผิดต่อส่วนตัว 

แล้วนั้น สหกรณ์ยังสามารถที่จะด�าเนินคดีได้มากน้อยเพียงใด หากอายุความ
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ในคดีอาญาล่วงเลยก�าหนดแล้ว ในทางแพ่งจะสามารถด�าเนินการได้อย่างไร

หรือไม่เหล่านี้เป็นต้น 

อย่างไรก็ตามคณะกรรมการชั่วคราวที่ได้รับค�าสั่งแต่งตั้งจะต้องท�า

บันทึกระบุถึงรายละเอียดต่างๆ เริ่มต้นตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการ  

การด�าเนนิการ สิง่ทีต้่องท�าเป็นการเร่งด่วนในระยะแรก ระยะกลาง และระยะ

สดุท้าย ว่าจะต้องท�าอะไรก่อนหลงัอย่างไรให้ชดัเจน มเิช่นนัน้แล้วอาจจะเกดิ

ปัญหาตามมาเหมือนหลายครั้งท่ีคณะกรรมการชั่วคราวไม่สามารถปฏิบัติ

หน้าที่ได้ถูกต้องครบถ้วน และไม่สามารถบรรเทาความเสียหายต่างๆ ท่ีเกดิข้ึน 

กับสหกรณ์ได้ อีกทั้งยังมีปัญหาตามมาว่า ผู้ท่ีได้รับค�าสั่งแต่งตั้งดังกล่าว 

จากนายทะเบียนสหกรณ์ หากเป็นข้าราชการในกรมส่งเสริมสหกรณ์ถือว่า

เป็นหน้าที่ในทางราชการหรือไม่ และจะมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามมา

อย่างไร ในความเห็นส่วนตวัของผูเ้ขยีนเหน็ว่า คณะกรรมการชัว่คราวมอี�านาจ

หน้าที่ตามที่กฎหมายระบุไว้ว่า เป็นอ�านาจหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการ

ด�าเนินการสหกรณ์ ดังนั้น จึงไม่ใช่การปฏิบัติหน้าท่ีในต�าแหน่งทางราชการ 

อย่างไรก็ตามเน้ือความในมาตรา 24 นี้ เป็นท่ีเห็นได้ชัดเจนว่านิติบุคคล

ประเภทสหกรณ์นั้นยังให้อ�านาจรัฐเข้ามาก�ากับดูแลและเข้าไปด�าเนินการได้

ในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้นในสหกรณ์ จึงเป็นข้อพิจารณาที่ยืนยันในหลักการ

ตรงกันว่า กฎหมายสหกรณ์ต้องการที่จะปกป้องคุ้มครองสหกรณ์ให้มีความ

มั่นคงและด�าเนินกิจการต่อไปได้เป ็นส�าคัญ หาได้บัญญัติไว ้เ พ่ือให ้

คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ด�าเนินกิจการไปได้เช่นเดียวกับกรรมการ 

ผู้จัดการของนิติบุคคลอื่นหรือบริษัทจ�ากัดไม่

เน้ือความตามมาตรา 24 วรรคที่สอง เป็นการก�าหนดหน้าที่ของ 

คณะกรรมการชั่วคราวว่าจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่เพ่ือเลือกต้ัง 

คณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ขึน้ใหม่ทัง้คณะ ตามวธิทีีก่�าหนดในข้อบงัคบั 

ซึง่การด�าเนนิการในส่วนนีเ้ข้าใจว่าคณะกรรมการชัว่คราวท่ีได้รับค�าส่ังแต่งต้ัง
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จากนายทะเบียนสหกรณ์นั้นสามารถที่จะด�าเนินการได้ตามหลักการและ 

วิธีการที่คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์เคยด�าเนินการมาในการเลือกตั้ง

คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ชุดต่างๆ ที่ผ่านมา และคงจะเคยเข้าร่วม 

การประชมุดงักล่าวรวมทัง้มปีระสบการณ์จากการเข้าร่วมในการจัดประชมุใหญ่ 

เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ของแต่ละสหกรณ์มาแล้ว 

ในการปฏิบติัหน้าทีร่าชการก่อนหน้านี ้ เข้าใจว่าไม่น่าจะมีปัญหามากมายนัก 

อย่างไรก็ตาม การเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ข้ึนใหม่ตาม

มาตรา 24 วรรคสอง นี ้จะต้องจดัให้มขีึน้ภายใน 180 วนั ก่อนทีค่ณะกรรมการ

ช่ัวคราวจะพ้นจากต�าแหน่ง มิเช่นนั้นถือว่ามิได้ด�าเนินการภายในระยะเวลา 

ที่กฎหมายก�าหนด อันอาจจะเป็นประเด็นทางกฎหมายตามมาอีก 

มาตรา	33 สหกรณ์จะตั้งขึ้นได้โดยการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ 

และต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของ

บรรดาสมาชิกโดยวิธีช่วยตนเอง และช่วยเหลือซ่ึงกันและกันตามหลักการ

สหกรณ์ และต้อง

1) มีกิจการร่วมกันตามประเภทของสหกรณ์ที่ขอจดทะเบียน

2) มีสมาชิกเป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ

3) มทีนุซึง่แบ่งเป็นหุน้มมีลูค่าเท่าๆ กนั และสมาชกิแต่ละคนจะต้อง

ถือหุ้นอย่างน้อยหนึ่งหุ้นแต่ไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ช�าระแล้วทั้งหมด

4) มสีมาชกิทีม่คีณุสมบตัติามทีก่�าหนดในข้อบงัคบัภายใต้บทบญัญตัิ 

มาตรา 43 (7)

เน้ือความในมาตรา 33 เป็นการยืนยันหลักการสหกรณ์ว่าสหกรณ ์

ที่ต้ังขึ้นโดยการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติน้ี จะต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

ส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิกโดยวิธี 

ช่วยตนเองและช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัตามหลกัการสหกรณ์ และบงัคบัว่าจะต้อง 
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มีกจิการร่วมกันตามประเภทของสหกรณ์ทีข่อจดทะเบยีน เช่น ท�าการเกษตร  

ท�างานในหน่วยงานเดียวกัน มีสมาชิกเป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 

มีทุนซ่ึงแบ่งเป็นหุ้นมีมูลค่าเท่าๆ กัน และสมาชิกแต่ละคนจะต้องถือหุ้น 

อย่างน้อยหนึง่หุ้นแต่ไม่เกนิหนึง่ในห้าของหุน้ทีช่�าระแล้วทัง้หมด และมสีมาชิก

ที่มีคุณสมบัติตามที่ก�าหนดในข้อบังคับ ซึ่งหลักการสหกรณ์ตามที่กล่าว 

ข้างต้นนี้เป็นที่ยืนยันได้ว่าสหกรณ์ต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นแล้วนั้น เป็นเรื่องของการ 

รวมกลุม่บคุคลทีจ่ะเข้ามารวมกนัเป็นสหกรณ์ได้จะต้องมคีณุสมบตัถิกูต้องตรงกนั 

ตามหลักการและข้อบังคับดังกล่าว ที่ผู้เขียนจ�าต้องกล่าวเช่นนั้น เนื่องจาก 

ท่ีผ่านมายงัมหีลายฝ่ายทีไ่ม่มคีวามเข้าใจเรือ่งบทบาทหน้าทีข่องสหกรณ์และ

ยงัเข้าใจว่าสหกรณ์เป็นองค์กรสาธารณะท่ีจะต้องด�าเนนิการต่างๆ เพ่ือสงัคม

ส่วนรวม ซึ่งเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ในความเป็นจริงแล้วสหกรณ์นั้น

จัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ของสมาชิกของสหกรณ์เท่านั้น บุคคลใดจะได้รับสิทธิ

ประโยชน์ต่างๆ ในสหกรณ์ บุคคลนั้นจะต้องเข้ามาเป็นสมาชิกของสหกรณ์

เสียก่อน 

จากประสบการณ์ของผู้เขียนที่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องในสหกรณ์ต่างๆ 

เมือ่มีปัญหาและได้ปฏบัิตหิน้าทีใ่นกรมส่งเสรมิสหกรณ์ในฐานะฝ่ายกฎหมาย 

รวมทัง้ได้เดนิทางไปบรรยายกฎหมายและเป็นก�าลงัใจในการปฏบิติัหน้าทีข่อง

ข้าราชการในกรมส่งเสรมิสหกรณ์ รวมถงึภาคส่วนสหกรณ์ทีผ่่านมาตลอดระยะ

เวลากว่า 20 ปี เป็นท่ีเห็นได้อย่างชัดเจนว่าสหกรณ์มีปัญหาหลายประการ 

ที่ยังไม่สามารถพัฒนาไปได้มากกว่าท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ปัญหาประการแรก  

เร่ืองปริมาณสมาชิกกับจ�านวนประชากร ประชากรของประเทศไทยท่ีมี

มากกว่า 60 ล้านคน แต่ประชากรที่เข้ามาเป็นสมาชิกสหกรณ์เป็นเพียง 

ส่วนน้อย ประมาณ 11 ล้านคน ซึ่งยังไม่ถึง 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมด  

การขบัเคลือ่นต่างๆ ตามนโยบายของรฐับาลผ่านภาคส่วนสหกรณ์จึงยงัไม่อาจ

ด�าเนินการได้อย่างเตม็ที ่ปัญหาประการทีส่อง สมาชกิไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ 

บรรดาบคุคลทีเ่ป็นสมาชิกอยูแ่ล้วน้ันยงัไม่เข้าใจบทบาทหน้าทีใ่นฐานะสมาชกิสหกรณ์ 
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และยงัไม่ใส่ใจต่อหน้าทีข่องตนเอง และยงัไม่ได้คดิว่าสหกรณ์เป็นของสมาชกิ 

จึงมักจะไม่ได้ติดตามการด�าเนินงานต่างๆ ของคณะกรรมการด�าเนินการ

สหกรณ์ท่ีเลือกตั้งไปแล้ว คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ท่ีได้รับการ 

เลือกตัง้จงึมกัจะอ้างว่าได้รบัฉนัทานมุตัจิากสมาชิกแล้ว สามารถทีจ่ะด�าเนนิการ 

ต่างๆ ในสหกรณ์ได้โดยอสิระ ปัญหานีมี้ลกัษณะเช่นเดยีวกับปัญหาของประเทศ

ที่ก�าลังประสบอยู่ในปัจจุบัน และปัญหาอีกประการหนึ่ง คือ ประชาชนโดย

ทั่วไปไม่รู้จักสหกรณ์อย่างแท้จริง ไม่รู้ว่าประโยชน์จากการเข้ามาเป็นสมาชิก

สหกรณ์จะได้รับประโยชน์อย่างไรหรือไม่ และสิ่งที่ประชาชนโดยทั่วไปรับรู้

ข้อมูลข่าวสารนั้น มักจะเป็นข้อมูลในแง่ลบท่ีเกิดขึ้นในสหกรณ์ จึงน�ามาสู่

ปัญหาว่ากรมส่งเสริมสหกรณ์จะต้องด�าเนินการอย่างไรกับปัญหาดังกล่าว  

ยกตัวอย ่างเช ่นในจังหวัดหนึ่งมีสหกรณ์ 100 แห่ง ด�าเนินกิจการ 

ด้วยดี 90 แห่ง มีปัญหาเพียง 10 แห่ง และใน 10 แห่ง นั้นมี 1 แห่ง ที่มีปัญหา

รุนแรงมีความเสียหายนับร้อยล้านพันล้านและเป็นข่าวแพร่หลายไปทั่ว  

กรณีดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมศรัทธาต่อสหกรณ์จากบุคคล

ภายนอก อันเป็นเหตุให้บุคคลท่ัวไปไม่คิดที่จะเข้ามาร่วมเป็นสมาชิก 

ในสหกรณ์ต่างๆ ซึ่งมีผลกระทบตลอดมา 

มาตรา	37		 วรรคสอง ให้สหกรณ์ท่ีได้จดทะเบียนแล้วมฐีานะเป็นนติิบคุคล

มาตรา	43 ข้อบังคับของสหกรณ์อย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้

 1) ชื่อสหกรณ์ ซึ่งต้องมีค�าว่า “จ�ากัด” อยู่ท้ายชื่อ

 2) ประเภทของสหกรณ์

 3) วัตถุประสงค์

 4) ที่ตั้งส�านักงานใหญ่และที่ตั้งส�านักงานสาขา

 5) ทุนซึ่งแบ่งเป็นหุ้น มูลค่าของหุ้น การช�าระค่าหุ้นด้วยเงิน

หรือทรัพย์สินอื่น การขายและการโอนหุ้น ตลอดจนการจ่ายคืนค่าหุ้น
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 6) ข้อก�าหนดเกี่ยวกับการด�าเนินงาน การบัญชี และการเงิน

ของสหกรณ์

 7) คณุสมบัตขิองสมาชกิ วธิรีบัสมาชิก การขาดจากสมาชกิภาพ  

ตลอดจนสิทธิหน้าที่ของสมาชิก

 8) ข้อก�าหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ่

 9) การเลือกตั้ง การด�ารงต�าแหน่ง การพ้นจากต�าแหน่งและ

การประชุมของคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์

 10) การแต่งตั้ง การด�ารงต�าแหน่ง การพ้นจากต�าแหน่ง  

การก�าหนดอ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้จัดการ

พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 37 วรรคสอง ได้ก�าหนด

ให้สหกรณ์ที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแล้วมีฐานะเป็นนิติบุคคล 

และในมาตรา 43 ได้บัญญตัเิรือ่งข้อบังคับของสหกรณ์ไว้ว่า อย่างน้อยสหกรณ์

จะต้องมรีายการในข้อบงัคบั คอื ชือ่สหกรณ์ และต้องมคี�าว่าจ�ากัดอยูท้่ายชือ่ 

ข้อความตามที่กล่าวในข้างต้นเป็นท่ีเห็นได้ชัดเจนว่าสหกรณ์เป็นนิติบุคคล

ประเภทหนึ่งต่างหาก ซึ่งมีสถานะเช่นเดียวกับนิติบุคคลประเภทบริษัทจ�ากัด 

หรือห้างหุ้นส่วนจ�ากัด เป็นต้น สถานะเช่นเดียวกับบริษัทและห้างหุ้นส่วน

จ�ากัดดังกล่าวข้างต้นนั้นหมายความว่าสหกรณ์จะต้องมีผู้ด�าเนินการแทน

สหกรณ์เช่นเดยีวกบับรษิทัท่ีมกีรรมการผูจ้ดัการท�าการแทน และห้างหุ้นส่วน

ที่มีหุ้นส่วนผู้จัดการท�าการแทนในกิจการต่างๆ ของห้างหุ้นส่วนนั้น

สิง่ส�าคญัทีส่ดุของนติบิคุคลไม่ว่าจะเป็นบรษิทั ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด หรอื

สหกรณ์กต็าม จะต้องมกีารระบวุตัถุประสงค์ของนิตบิคุคลนัน้ๆ ไว้อย่างชดัเจน 

เพ่ือให้บุคคลภายนอกสามารถตรวจสอบได้ว่านิติบุคคลประเภทนั้นมี

วตัถปุระสงค์เพือ่สิง่ใดและท�ากจิการใดได้บ้าง อนัจะเป็นผลต่อการท�านติกิรรมต่างๆ 

ตามมา ยกตัวอย่างเช่น กรณีบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ก็จะต้องมีวัตถุประสงค์

ในการรับเหมาก่อสร้าง บริษัทที่มีวัตถุประสงค์ในการค้าขายอสังหาริมทรัพย์ 
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กจ็ะต้องระบเุอาไว้ในหนงัสอืรบัรองของบรษิทัดงักล่าว สหกรณ์ก็เช่นเดียวกนั 

เหตุที่จะต้องมีข้อบังคับและมีวัตถุประสงค์ซึ่งระบุไว้ในข้อบังคับก็เพื่อที่จะให้

บคุคลภายนอกซึง่จะตดิต่อท�ากจิกรรมหรอืนติิกรรมสัญญาต่างๆ กบัสหกรณ์

สามารถที่จะตรวจสอบได้ว่า สหกรณ์นั้นมีวัตถุประสงค์ตรงกับกิจการท่ีจะ

ติดต่อหรือท�าสัญญาต่อกันหรือไม่ 

ปัญหาที่เกิดข้ึนในสหกรณ์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามากกว่า 20 ปี 

ผูเ้ขยีนเหน็ว่าผูด้�าเนนิกจิการสหกรณ์ยงัมคีวามเข้าใจคลาดเคลือ่นว่า สหกรณ์นัน้ 

สามารถด�าเนนิกิจการต่างๆ ทกุอย่างได้โดยอสิระเสรีหากไม่มกีารระบหุ้ามไว้

ในข้อบังคับหรือในกฎหมาย ซึ่งเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอย่างยิ่ง 

เนื่องจากไม่ว่านิติบุคคลประเภทใดการระบุวัตถุประสงค์ต่างๆ ไว้ในหนังสือ

รับรองก็ดี หรือในข้อบังคับของสหกรณ์ก็ดี รายละเอียดต่างๆ ที่ระบุไว้นั้น

เป็นการระบุว่าจะท�าสิ่งใดได้บ้างหรือไม่อย่างไร ดังนั้น ข้อบังคับก็ดี หนังสือ

รับรองของนิติบุคคลท่ัวไปก็ดี “มิใช่ข้อห้าม” แต่เป็นข้อที่ต้องปฏิบัติ 

และเป็นการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตในการปฏิบัติไว้เท่านั้น ผู้ที่มี

ความเห็นว่าหากไม่ระบุห้ามไว้ในข้อบังคับแล้วสามารถท�าได้ในทุกกรณี นั้น

จึงเป็นความเข้าใจทีผิ่ดอย่างมหนัต์ และได้สร้างปัญหาให้เกดิขึน้ในระบบสหกรณ์ 

มาแล้วอย่างยาวนาน ดงันัน้จงึเหน็ว่า ก่อนการขบัเคล่ือนในการด�าเนนิกจิการ

ในสหกรณ์ คณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์และสมาชิกทุกคนจะต้องเข้าใจ

เสียก่อนว่าข้อบังคับของสหกรณ์นั้นเป็นการระบุรายละเอียดต่างๆ รวมถึง

วัตถุประสงค์และสิ่งที่สหกรณ์สามารถด�าเนินกิจการหรือกระท�าได้เท่านั้น  

หาได้แปลว่าสิง่ใดทีไ่ม่เขียนห้ามเอาไว้ในข้อบังคบักส็ามารถท�าได้ ซึง่เป็นความ

เข้าใจที่ผิดเนื่องจากข้อบังคับนั้นมิได้หมายถึงข้อห้าม

ในการออกไปบรรยายให้ความรูท้างกฎหมายกบัสมาชกิสหกรณ์และ

ผูด้�าเนนิกจิการสหกรณ์หลายครัง้ มคี�าถามว่าสหกรณ์จะสร้างหมูบ้่านจัดสรร

ขายให้แก่ประชาชนทัว่ไปได้หรอืไม่ ซึง่ขณะนัน้ผู้เขยีนได้ตอบค�าถามดังกล่าวว่า 

ก่อนที่จะด�าเนินการจะต้องตรวจดูข้อบังคับเสียก่อนว่ามีวัตถุประสงค ์
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ในการสร้างหมู่บ้านจัดสรรขายให้กับประชาชนทั่วไปหรือไม่ หากไม่ม ี

กไ็ม่สามารถด�าเนนิการได้ จงึมคี�าถามตามมาว่า ถ้าอย่างน้ันจะเพ่ิมเติมข้อบงัคบั 

ให้มวีตัถปุระสงค์ว่าสามารถสร้างหมูบ้่านจดัสรรเพือ่ขายให้บคุคลทัว่ไปในข้อ

บงัคบัจะท�าได้หรอืไม่ ซ่ึงเรือ่งนีเ้ป็นอ�านาจของนายทะเบยีนสหกรณ์ทีจ่ะต้อง

ตรวจสอบว่าจะอนญุาตให้เพิม่เตมิข้อบังคบัในกรณีดงักล่าวได้หรอืไม่ ในส่วน

ความเห็นของผู้เขียนก็มีความเห็นว่า ไม่ว่าจะด�าเนินกิจการใดในสหกรณ์  

สิ่งแรกที่คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์จะต้องค�านึงถึง คือ กฎหมาย 

และข้อบังคับ ว่ามีกฎหมายและข้อบังคับระบุไว้หรือไม่ หากไม่ระบุไว ้

ก็ไม่สามารถท�าได้ ส่วนประเด็นที่จะเพิ่มเติมข้อบังคับให้มีวัตถุประสงค์ตามที่

คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์อยากจะด�าเนินการดังกล่าวนั้น จะต้อง

พิจารณาเสียก่อนว่าหากด�าเนินการไปแล้วจะมีผลกระทบอย่างไรบ้าง ผลด ี

จะมีอย่างไรบ้าง ผลเสียและความเสี่ยงต่างๆ มีอย่างไรบ้าง 

กรณีตัวอย่างการที่สหกรณ์จะสร้างหมู่บ้านจัดสรร สหกรณ์จะต้อง

ค�านึงถึงประการแรกว่าจะเกิดประโยชน์โดยตรงต่อสมาชิกหรือไม่อย่างไร  

ซึง่หากมองโดยภาพรวมกไ็ม่เหน็ว่าจะเกดิประโยชน์โดยตรงต่อสมาชกิแต่อย่างใด 

ยิ่งไปกว่านั้นสิ่งที่จะตามมาเป็นปัญหามากที่สุดนั่นก็คือ เป็นความเสี่ยง  

ในการสร้างหมู่บ้านจัดสรร สิ่งแรกที่ผู ้ด�าเนินกิจการประเภทนี้จะต้องมี  

คือการตลาด จะต้องมกีารตลาดว่าจะสร้างหมูบ้่านจดัสรรจ�านวนกีย่นูติ ราคา

ประมาณเท่าใด และลูกค้าในบริเวณนั้นจะมีมากน้อยเพียงใด เมื่อได้ข้อมูล 

การตลาดเป็นที่พอใจแล้ว จะต้องมีทุนตั้งแต่ท่ีดิน จัดหาซื้อมาได้อย่างไร  

ในราคาคุ้มทุนมากน้อยแค่ไหน นอกจากนี้ ยังต้องมีศักยภาพในการด�าเนิน

กิจการหาผู้รับเหมาในการก่อสร้าง และปัญหาที่ส�าคัญประการสุดท้าย  

คอืธรุกจิหมูบ้่านจดัสรร ต้องยอมรับว่ามกีารแข่งขันกันค่อนข้างสงู ผูด้�าเนินกจิการ 

มืออาชีพที่ด�าเนินกิจการประเภทนี้อยู ่ก ่อนเป็นอุปสรรคส�าคัญ ดังนั้น  

หากสหกรณ์ใดน�าเงินจ�านวนมากไปลงทุนสร้างหมู่บ้านจัดสรรแล้วมีปัญหา

ตามมา เช่น ผู ้รับเหมาผิดสัญญาสร้างบ้านไม่ตรงตามที่ตกลงกันก็ดี  
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สร้างบ้านเสร็จแล้วไม่สามารถขายให้กับลูกค้าได้ ต้องทิ้งร้างไว้อันเป็นปัญหา

เป็นความเสี่ยง และเป็นหนี้สินที่จะต้องเกิดขึ้นกับสหกรณ์ในภายหลัง  

โดยส่วนตัวจึงไม่เห็นด้วยกับกรณีที่สหกรณ์จะสร้างหมู่บ้านจัดสรรดังกล่าว

มีค�าถามตามมาว่า ถ้าเช่นนัน้แปลว่าสหกรณ์ไม่สามารถด�าเนนิกจิการ

เกี่ยวกับการสร้างที่อยู่อาศัยได้เลยใช่หรือไม่ ผู้เขียนก็ตอบว่าไม่ใช่ สหกรณ์

สามารถด�าเนินกจิการเกีย่วกบัการสร้างทีอ่ยูอ่าศยัได้ แต่ท่ีอยูอ่าศยันัน้จะต้อง

สร้างขึน้เพือ่สมาชกิ เช่น มสีมาชกิสหกรณ์นบั 100 ครัวเรือน ท่ีไม่มท่ีีอยูอ่าศยั

เป็นของตนเอง สหกรณ์ก็สามารถที่จะด�าเนินกิจการโดยการสร้างที่อยู่อาศัย

เพื่อขายให้แก่สมาชิกได้ อย่างนี้ถือว่าสมาชิกสหกรณ์ได้รับประโยชน์โดยตรง 

แต่สหกรณ์จะต้องมทีนุ เช่น มทีีด่นิว่างเปล่าซึง่เป็นของสหกรณ์หรอืได้มาจาก

การช�าระหนี้ก็ตาม และไม่มีวัตถุประสงค์อื่นที่สามารถสร้างมูลค่าของทรัพย์

เพิ่มขึ้นให้กับสหกรณ์มากไปกว่านี้ สหกรณ์จึงสามารถที่จะด�าเนินการได้  

ในกรณีที่สร้างที่อยู่อาศัยเพื่อขายให้แก่สมาชิกนั้น สหกรณ์ไม่มีความจ�าเป็น

ต้องมีการตลาดเพราะความต้องการของสมาชิก คือค�าตอบของการตลาด 

อยู่แล้วในตัว แต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังนั่นคือ ผู้รับจ้างก่อสร้างหรือผู้รับเหมา 

ในการท�าสัญญา และความน่าเชื่อถือของผู้รับจ้าง จะต้องหาบริษัทที่เป็น 

ทีน่่าเช่ือถอื และมผีลงานเป็นท่ียอมรบั ท่ีส�าคญัต้องไม่มปีระวติัละทิง้งานและ

เกิดปัญหากับผู้ว่าจ้าง ดังนั้นจึงตอบว่าสามารถด�าเนินกิจการในการสร้าง 

ที่อยู่อาศัยให้สมาชิกได้ตามข้อเท็จจริงดังกล่าว

ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 43 (7) ท่ีก�าหนด

คณุสมบตัขิองสมาชกิรวมถงึการขาดจากสมาชกิภาพตลอดจนสิทธหิน้าท่ีของ

สมาชกินัน้ ผูเ้ขยีนขอกล่าวถงึคณุสมบัตกิบัการขาดจากสมาชกิภาพไว้เป็นการ

ทัว่ไปในเบือ้งต้นว่า ทุกคร้ังท่ีมปัีญหาเกีย่วกบัสมาชกิภาพ หลายฝ่ายมกัจะน�า

มารวมกนัทัง้คณุสมบตัแิละสมาชิกภาพ และมกัจะย้อนกลบัไปพจิารณาเกีย่วกบั 

คุณสมบตัเิมือ่มปัีญหาเรือ่งสมาชกิภาพซึง่เป็นสิง่ท่ีไม่ถกูต้อง สมควรแยกเร่ือง

คุณสมบตันิัน้ออกจากการขาดสมาชกิภาพ ด้วยเหตุว่าการพิจารณาว่าบคุคลใด 
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จะมีคุณสมบัติเข้ามาเป็นสมาชิกสหกรณ์ได้หรือไม่ ต้องพิจารณาเฉพาะ

คณุสมบัตใินขณะทีจ่ะเข้ามาเป็นสมาชกิเท่านัน้ เมือ่เป็นสมาชกิแล้วต่อมาหาก

มีกรณีต้องพิจารณาว่าบุคคลดังกล่าวขาดจากสมาชิกภาพหรือไม่ ต้องไป

พิจารณาเฉพาะข้อบังคับว่าด้วยการขาดสมาชิกภาพของสมาชิกเท่านั้น  

เปรยีบเทยีบให้เข้าใจง่ายเป็นภาษาพดูว่า ต้องดตูอนเข้ามาว่าเข้ามาได้หรอืไม่ 

คุณสมบัติครบหรือไม่ พิจารณาแต่เพียงว่าเข้ามาถูกต้องหรือไม่ ส่วนกรณ ี

จะขาดจากการเป็นสมาชกิก็พิจารณาแต่เพยีงว่าจะขาดจากสมาชกิภาพข้อไหน 

อย่างไร กรณีปัญหานี้เกิดขึ้นในหลายองค์กร และเกิดขึ้นกับการพิจารณา

คุณสมบัติของคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์มาหลายครั้งแล้ว แต่เห็นว่า

ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการใช้ข้อพิจารณาท่ีสับสนระหว่างคุณสมบัติกับการ

ขาดสมาชกิภาพเท่านัน้ และได้ให้ความเหน็ไปในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว 

ตามมาตรา 43 (10) เกี่ยวกับการแต่งตั้ง การด�ารงต�าแหน่งและ 

การพ้นจากต�าแหน่งของผู้จัดการ เนื่องจากที่ผ่านมา พบว่ามีปัญหาหลาย

สหกรณ์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าท่ีของผู ้จัดการสหกรณ์ ก่อนอื่น 

ต้องขออภัยผู้จัดการสหกรณ์ท่ัวไปที่ไม่มีปัญหาดังกล่าว แต่ต้องยอมรับว่า

หลายสหกรณ์ที่มีปัญหานี้ ปัญหาในส่วนของผู้จัดการสหกรณ์ประการแรก 

ก่อนที่จะได้รับต�าแหน่งเป็นผู้จัดการ มักจะปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งอ่ืนก่อน

หน้านั้น เช่น เป็นพนักงานธุรการ พนักงานสินเชื่อ หรือพนักงานการเงิน 

เป็นต้น กรณนีีจ้�าต้องพจิารณาในการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งผูจ้ดัการเกีย่วกบั 

หลักประกันในการปฏิบัติหน้าที่ ถือว่าต�าแหน่งผู้จัดการนั้นเป็นต�าแหน่งที ่

เกีย่วข้องกบัการเงนิท่ีจะต้องรบัผดิชอบ รวมท้ังทรพัย์สนิอืน่ๆ ของสหกรณ์ด้วย  

จึงมข้ีอแนะน�าสหกรณ์ทัว่ไปว่าจะต้องเรยีกหลกัประกนัในการท�างานไว้ให้เป็น

ไปตามกฎหมายแรงงานและประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ ์

และวธิกีารเรยีกหรอืรบัหลกัประกนัการท�างาน หรอืหลกัประกนัความเสยีหาย

ในการท�างานของลูกจ้าง พ.ศ.2551 ด้วย ประการท่ีสอง ปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

ในการท�าหน้าที่ของผู้จัดการ เป็นที่ทราบกันดีว่าผู้จัดการ คือ บุคคลที่เป็น
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พนกังานของสหกรณ์และท�าหน้าทีม่าเป็นระยะเวลาต่อเนือ่งยาวนานไม่มกีาร

เปลีย่นแปลง การปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นระยะเวลานานดงักล่าว ย่อมเป็นทีรู่จ้กัเชือ่ถอื 

ของสมาชิกโดยทั่วไป และย่อมรับรู้รายละเอียดปัญหาอุปสรรคข้อดีข้อเสีย

ต่างๆ ของสหกรณ์ได้เป็นอย่างดี ส�าหรับผู้จัดการสหกรณ์ที่มีความซื่อสัตย์

สจุรติและมีความรกัในสหกรณ์อย่างแท้จรงิกจ็ะไม่พบปัญหา แต่หากไม่มคีวาม

ซื่อสัตย์สุจริตและไม่รักสหกรณ์อย่างแท้จริงแล้ว ผู้จัดการคนดังกล่าวก็จะ

ปฏบิตัหิน้าทีเ่พือ่ประโยชน์ของตนเอง เกดิการทจุรติ เกิดการด�าเนนิการต่างๆ 

ในสหกรณ์ในทางที่ไม่ถูกต้องได้ง่าย เนื่องจากคณะกรรมการด�าเนินการ

สหกรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหกรณ์การเกษตรซึ่งกรรมการแต่ละคนอาจจะ

เป็นชาวสวน ชาวไร่ หรือชาวนา รวมทั้งมีความรู้ทางการศึกษาในระบบ หรือ

มีคุณวุฒิน้อยกว่าผู้จัดการ และอยู่ในวาระเป็นคร้ังคราวอาจจะไม่ทราบ 

รายละเอียดต่างๆ ในสหกรณ์ได้ดีเท่ากับผู้จัดการ ดังนั้น ผู้จัดการบางคน 

จงึสามารถครอบง�ากรรมการส่วนใหญ่ได้ ถ้าเป็นเช่นนัน้การด�าเนนิกจิการของ

สหกรณ์ก็ตกอยู่ภายใต้การครอบง�าของผู้จัดการเฉกเช่นผู้จัดการเป็นตัวแทน

ของสหกรณ์โดยปริยาย

ผู้เขียนมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า ในเมื่อข้อบังคับของสหกรณ ์

จะต้องระบุถึงการแต่งตั้ง การด�ารงต�าแหน่งของผู้จัดการไว้ด้วย ดังนั้น  

ควรระบุการแต่งตั้ง การด�ารงต�าแหน่งของผู้จัดการ ในสหกรณ์ที่มีทรัพย์สิน

หรือเงินหมุนเวียนเป็นจ�านวนมาก รวมถึงสหกรณ์ที่มีปัญหาในการบริหาร 

การจัดการ ควรให้ผู้จัดการอยู่ในต�าแหน่งได้เป็นวาระ อาจจะ 2 ปี ถึง 4 ปี

แล้วแต่ความเหมาะสม และจะต้องมีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของ 

ผู้จัดการทุก 1 ปี โดยคณะกรรมการประกอบด้วยคณะกรรมการด�าเนินการ

สหกรณ์ ข้าราชการในกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ด้วย 

เม่ือเป็นเช่นนัน้จะท�าให้การปฏิบัตหิน้าท่ีของผูจ้ดัการไม่เกดิปัญหาดงักล่าวมา

ข้างต้น และถือว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสหกรณ์
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มาตรา	44 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ จะกระท�าได้ก็แต่โดยมติของ 

ท่ีประชุมใหญ่ และต้องน�าข้อบังคับที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมไปจดทะเบียนต่อ 

นายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ  

เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์ได้จดทะเบียนแล้วให้มีผลใช้บังคับได้

การแก้ไขเพิม่เตมิข้อบังคบัของสหกรณ์ สามารถกระท�าได้ ซ่ึงมาตรา 44  

ระบุว่าจะต้องมีมติของที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกสหกรณ์หรือตัวแทนสมาชิก

แล้วแต่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับ และจะต้องน�าข้อบังคับที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติมนั้น 

ไปจดทะเบยีนต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายใน 30 วัน นบัแต่วนัทีไ่ด้ประชมุใหญ่ 

และมกีารลงมต ิอย่างไรกต็าม ข้อบังคับทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิดงักล่าวจะมผีลบงัคบัได้ 

ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนสหกรณ์ได้จดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมให้แล้ว กรณ ี

ดังกล่าวอาจมีความขัดแย้งเกิดขึ้นได้ในหลายสหกรณ์ท่ีผ่านมา เนื่องจากมี

สหกรณ์บางแห่ง คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ต้องการแก้ไขเพ่ิมเติม 

ข้อบงัคบัเพือ่ให้การด�าเนนิกจิการนัน้เป็นไปโดยสะดวก และเป็นไปตามความ

ต้องการของคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ คณะกรรมการด�าเนินการ

สหกรณ์จึงได้ให้ข้อมูลเพียงด้านเดียวต่อสมาชิกในการประชุมใหญ่ และเมื่อมี

การประชุมใหญ่ สมาชิกก็จะมีความเห็นไปตามที่คณะกรรมการด�าเนนิการ

สหกรณ์ได้ชี้แจงไว้ เมื่อสมาชิกลงมติ ก็ถือว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 

ดงักล่าวผ่านมตขิองท่ีประชุมใหญ่ และคณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ยงัเข้าใจว่า 

เมื่อเป็นมติของที่ประชุมใหญ่แล้ว ข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้น นายทะเบียน

สหกรณ์จะต้องจดทะเบยีนให้เท่านัน้ ซีง่ผูเ้ขยีนมคีวามเหน็ส่วนตัวว่าไม่น่าจะ

ถูกต้อง เพราะเหตุว่านายทะเบียนสหกรณ์มีอ�านาจและความรับผิดชอบต่อ

สหกรณ์ทัง้หลายเป็นอย่างมาก โดยมกีฎหมายพระราชบญัญตัสิหกรณ์รวมถงึ

หลักการสหกรณ์รองรับไว้แล้ว ดังนั้น การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับหากไม่เป็น

ไปโดยชอบและไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของสมาชิกโดยรวมและไม่สอดคล้อง

กบักฎหมายสหกรณ์แล้ว นายทะเบียนสหกรณ์กส็ามารถทีจ่ะไม่รบัจดทะเบยีนให้ได้  
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และไม่ถือว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และไม่สามารถ

น�ามาบังคับใช้ได้ ดังนั้น จึงเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับจะกระท�าได้ 

กเ็พือ่ให้การด�าเนนิกิจการนัน้เป็นไปเพือ่ประโยชน์ของสมาชกิส่วนใหญ่เป็นส�าคญั

มาตรา	45 ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับ ให้สหกรณ์ 

ขอค�าวนิจิฉยัจากนายทะเบียนสหกรณ์ และให้สหกรณ์ถอืปฏบิติัตามค�าวินิจฉัยน้ัน

ในกรณทีีม่ปัีญหาให้จ�าเป็นต้องตคีวามในข้อบงัคบัของสหกรณ์ทกุแห่ง 

และทุกประเภท ให้สหกรณ์ขอค�าวินิจฉัยจากนายทะเบียนสหกรณ์ และให้

สหกรณ์ถือปฏิบัติตามค�าวินิจฉัยนั้น เนื้อความตามมาตรา 45 ดังกล่าวนี้เป็น

ที่เห็นได้ชัดเจนว่าพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ได้มอบอ�านาจหน้าที่

ส�าคัญนี้ให้กับนายทะเบียนสหกรณ์ เพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติตามข้อบังคับ  

ด้วยเหตวุ่าข้อบงัคบัของสหกรณ์ทกุแห่งอยูใ่นอ�านาจของนายทะเบยีนสหกรณ์ 

ท่ีจะต้องรับจดทะเบียนและต้องตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งนายทะเบียน

สหกรณ์จะต้องเหน็ว่าเป็นผลดต่ีอสหกรณ์เสยีก่อนจงึจะจดทะเบียนให้ ดังนัน้ 

เม่ือมีกรณีโต้แย้งหรอืมคีวามเหน็แตกต่างกนัในการตีความข้อบงัคบัดังกล่าว 

อ�านาจหน้าท่ีในการวินิจฉัยว่าข้อบังคับแต่ละข้อนั้นจะมีความหมายเช่นใด 

อย่างไร จึงเป็นอ�านาจหน้าที่ของนายทะเบียนสหกรณ์ที่จะมีค�าวินิจฉัยได้  

และสหกรณ์จะต้องถือปฏิบัติตามค�าวินิจฉัยนั้น

มาตรา	46 เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ให้สหกรณ์มีอ�านาจ

กระท�าการดังต่อไปนี้

(1) ด�าเนินธุรกิจ การผลิต การค้า การบริการ และอุตสาหกรรม 

เพื่อประโยชน์ของสมาชิก

(2) ให้สวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและ

ครอบครัว
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(3) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก

(4) ขอหรอืรบัความช่วยเหลอืทางวชิาการจากทางราชการ หน่วยงาน

ของต่างประเทศหรือบุคคลอื่นใด

(5) รับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจ�าจากสมาชิก

หรือสหกรณ์อื่นหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้น 

ไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่เป็นสมาชกิของสหกรณ์ผูร้บัฝากเงิน ท้ังนี ้ตามระเบยีบของ

สหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์

(6) ให้กู้ ให้สินเชื่อ ให้ยืม ให้เช่า ให้เช่าซื้อ โอน รับจ�านองหรือรับ

จ�าน�า ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของสมาชิก

(7) จัดให้ได้มา ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิ ครอบครอง กู้ ยืม 

เช่า เช่าซือ้ รบัโอนสทิธกิารเช่าหรอืสทิธกิารเช่าซือ้ จ�านองหรือจ�าน�า ขายหรือ

จ�าหน่ายด้วยวิธีอื่นใดซึ่งทรัพย์สิน

(8) ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงินได้ตามระเบียบของสหกรณ์ท่ีได้รับความ

เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์

ความในมาตรา 46 เป็นเรื่องของวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ โดยระบุ

เอาไว้ในกฎหมายและส่วนใหญ่จะน�าเนื้อความในมาตรา 46 นี้ ไปก�าหนดไว้

ในข้อบังคับของสหกรณ์ เนื้อความในมาตรา 46 (1) สหกรณ์มีอ�านาจในการ

ด�าเนนิธรุกจิ การผลติ การค้า การบรกิาร และอตุสาหกรรมเพ่ือประโยชน์ของ

สมาชิก เป็นเรื่องการด�าเนินกิจการในการผลิต การค้า การให้บริการ และ

อุตสาหกรรม เน้นหลักต้องเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกเท่านั้น เช่น ให้กู้ยืมเงิน 

ก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ของสมาชิกไม่สามารถให้บุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็น

สมาชกิสหกรณ์กูย้มืเงนิได้ การค้าขายหรอืการด�าเนนิการให้บรกิารใดๆ กต็าม

จะต้องด�าเนินการให้แก่สมาชิกหรือเพื่อประโยชน์ของสมาชิกเท่าน้ัน  

แต่รายละเอียดของแต่ละสหกรณ์ในการด�าเนินธุรกิจการผลิต การค้า  

การบริการนั้น หมายถึง การด�าเนินการเรื่องใดๆ ได้บ้างนั้น ขึ้นอยู่กับบรรดา
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สมาชิกทั้งหลายของสหกรณ์นั้นๆ ว่ามีกิจการ มีการผลิตอะไรบ้าง เช่น  

สหกรณ์การเกษตรท่ีสมาชิกส่วนใหญ่มีอาชีพท�านา ก็จะมีการด�าเนินธุรกิจ

ต่างๆ ของสหกรณ์ เพื่อผลผลิตของสมาชิก เช่น การรวบรวมข้าวเปลือก 

ทีส่มาชิกเก็บเก่ียวได้เพือ่น�าออกจ�าหน่ายโดยไม่ต้องพึง่พ่อค้าคนกลาง รวมถงึ

การจ�าหน่ายข้าวล่วงหน้าในลักษณะสหกรณ์เป็นตัวแทนของสมาชิก เป็นต้น 

ส�าหรับมาตรา 46 นี้ ถือว่าเป็นวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ แต่จะขอ

น�ามากล่าวตามมาตรา 46 (2) กรณีที่สหกรณ์ต้องให้สวัสดิการหรือการ

สงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว ส�าหรับการให้สวัสดิการ 

แก่สมาชกินัน้ เป็นหน้าท่ีของสหกรณ์อยูแ่ล้วในการทีด่�าเนนิกจิการต่างๆ และ 

ไม่ว่าสหกรณ์จะมีก�าไรมากน้อยเพียงใดสหกรณ์ก็จ�าเป็นต้องให้สวัสดิการ 

แก่สมาชิก นอกจากนี ้สหกรณ์ยงัจะต้องให้การสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชกิ 

และครอบครัว ซึ่งที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้แต่ละสหกรณ์จะตั้งเป็นสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์ ซึ่งแต่เดิมไม่สามารถด�าเนินการได้ ตามพระราชบัญญัติ

สหกรณ์ แต่ปัจจุบันอนุโลมให้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติฌาปนกิจ

สงเคราะห์ พ.ศ.2545 ทั้งนี้ เพื่อให้สมาชิกได้รับสวัสดิการในกรณีดังกล่าว 

จากสหกรณ์ และยังระบุให้สหกรณ์สามารถรับฝากเงินจากสมาคมดังกล่าว 

ท่ีจัดตั้งขึ้นได้ และมีข้อจ�ากัดเพียงว่าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ว่านั้น 

จะต้องมีสมาชิกของสหกรณ์ผู ้รับฝากเงินเป็นสมาชิกของสมาคมอยู่ด้วย 

ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด 

ตามมาตรา 46 (5) กรณีรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรือประเภท

ประจ�าจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น กรณีนี้เป็นประเด็นปัญหาเมื่อคร้ังกรณี

ระดมเงนิเข้าฝากในสหกรณ์เครดติยเูนีย่นแห่งหนึง่ ซ่ึงมกีารชกัชวนแนะน�าให้

สหกรณ์ต่างๆ น�าเงินเข้าฝากท่ีสหกรณ์แห่งนั้นโดยชวนเช่ือว่าจะให้ดอกเบี้ย

ในอัตราที่สูงกว่าสถาบันการเงินอื่น สุดท้ายสหกรณ์แห่งนั้นก็มีการทุจริต 

โดยประธานกรรมการสหกรณ์จนไม่สามารถคนืเงนิให้กับผูฝ้ากเงินในสหกรณ์
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ต่างๆ ได้ และเป็นความเสียหายในระบบสหกรณ์อยู่ตราบเท่าปัจจุบัน ดังนั้น 

ในความเหน็ของผูเ้ขยีนส�าหรบัมาตรา 46 (5) กรณรีบัฝากเงนิจากสหกรณ์อืน่นัน้  

สหกรณ์ทีน่�าเงนิมาฝากกจ็�าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องตรวจสอบถงึรายละเอยีดต่างๆ  

รวมทั้งสถานะทางการเงินของสหกรณ์ที่จะรับฝากเงินด้วย

ตามมาตรา 46 (8) ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน กรณีนี้นายทะเบียน

สหกรณ์สามารถให้ความเห็นชอบให้สหกรณ์ก�าหนดเป็นระเบียบว่าด้วยการ

ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงินได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักการของสหกรณ์ท่ีจะต้อง 

ให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เนื่องจากมีสหกรณ์เพิ่มมากขึ้นและมีลักษณะ

การด�าเนินกิจการคล้ายๆ กัน หลายแห่ง การให้การกู้ยืมเงินกัน หากเป็นไป 

โดยชอบและอยูใ่นหลกัเกณฑ์ทีเ่หมาะสมกส็ามารถด�าเนนิการได้ ตามปรัชญา

ของสหกรณ์ที่จะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

มาตรา	53 ให้สหกรณ์มีผู ้ตรวจสอบกิจการ ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่เลือกต้ัง 

จากสมาชิกหรือบคุคลภายนอก เพือ่ด�าเนนิการตรวจสอบกจิการของสหกรณ์

แล้วท�ารายงานเสนอต่อที่ประชุมใหญ่

ให้สหกรณ์มผีูต้รวจสอบกจิการ ซึง่ทีป่ระชุมใหญ่เลอืกตัง้จากสมาชกิ

หรือบุคคลภายนอก เพ่ือด�าเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ แล้วท�า

รายงานเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ เน้ือความตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ข้างต้นนี้ 

เมื่อน�ามาบังคับใช้ก็เกิดปัญหาขึ้นในสหกรณ์เกือบทุกแห่ง กล่าวคือ  

ผูต้รวจสอบกจิการซึง่มาจากทีป่ระชมุใหญ่เลอืกตัง้นัน้ ส่วนใหญ่จะถกูน�าเสนอ

โดยคณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ และเมื่อได้รับการเลือกตั้งเข้ามาแล้ว

บางส่วน มักจะไม่ท�าหน้าท่ีในการตรวจสอบกิจการในสหกรณ์ตามบทบาท

หน้าท่ีของผู้ตรวจสอบกิจการ และซ�้าร้ายมีหลายแห่งที่ผู้ตรวจสอบกิจการ 

ซึ่งเข้ามาตามข้อเสนอของคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์มักจะท�างานไป
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ในทางร่วมมอืกบัคณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์โดยไม่ได้ท�าหน้าทีถ่่วงดลุ

ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์แต่อย่างใด นอกจากนี้ ในมาตรา 53 ยังไม่ได้

ก�าหนดให้นายทะเบยีนสหกรณ์ ซึง่เป็นผูร้บัผดิชอบหลกัในภาคราชการทีจ่ะต้อง 

ก�ากับดูแลให้สหกรณ์ด�าเนินกิจการไปในทิศทางที่กฎหมายบัญญัติไว ้

รวมถึงให้เป็นไปตามหลักการสหกรณ์ โดยให้อ�านาจนายทะเบียนสหกรณ์ 

แต่เพียงก�าหนดจ�านวนผู้ตรวจสอบกิจการได้เท่านั้น 

การที่พระราชบัญญัติสหกรณ์ก�าหนดให้มีผู ้ตรวจสอบกิจการนั้น 

ก็เพื่อเป็นการตรวจสอบถ่วงดุลการด�าเนินกิจการในสหกรณ์ได้สมบูรณ์ 

และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ผูเ้ขียนเหน็ว่าควรแก้ไขกฎหมายระบุ

ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอ�านาจในการก�าหนดรูปแบบการปฏิบัติหน้าที่ของ

ผู ้ตรวจสอบกิจการและต้องท�ารายงานการตรวจสอบกิจการเสนอต่อ 

นายทะเบยีนสหกรณ์ทุกระยะเวลา 6 เดอืน หรอื 1 ปี นอกจากนี ้นายทะเบยีน

สหกรณ์ควรจะมอี�านาจมากกว่าก�าหนดจ�านวนของผู้ตรวจสอบกจิการเท่านัน้ 

หากแต่ต้องก�าหนดคณุสมบตัริวมถงึรายละเอียดต่างๆ ในการท�าหน้าทีร่วมถงึ 

การได้รบัค่าตอบแทนจากสหกรณ์ด้วย เนือ่งจากอ�านาจหน้าทีข่องผู้ตรวจสอบ

กิจการตามมาตรา 53 นี้ จะมีอ�านาจหน้าที่ค่อนข้างกว้างขวางโดยสามารถ

รายงานการตรวจสอบกิจการได้ทั้งการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการในกรม 

ส่งเสริมสหกรณ์ รวมถึงการท�าหน้าท่ีของคณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์

และพนักงานของสหกรณ์ได ้ด ้วย ดังนั้น หากการปฏิบัติหน้าที่ของ 

ผู้ตรวจสอบกิจการสามารถด�าเนินการไปได้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสหกรณ์ก็จะลดลง และจะสอดคล้องกับการปฏิบัติ

หน้าท่ีก�ากับดูแลสหกรณ์โดยถูกต้องชอบธรรม ผู้เขียนจึงเห็นว่าควรก�าหนด

แก้ไขเพิม่เตมิพระราชบัญญติัสหกรณ์ พ.ศ.2542 ในมาตรา 53 ให้นายทะเบยีน

สหกรณ์มีอ�านาจหน้าท่ีในการก�ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบ

กิจการของสหกรณ์ด้วย
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ส�าหรบัปัญหาในเรือ่งผูต้รวจสอบกจิการ เท่าทีท่ราบกรมตรวจบญัชี

สหกรณ์ได้เสนอให้นายทะเบยีนสหกรณ์ออกค�าสัง่ตามพระราชบญัญัติสหกรณ์  

พ.ศ.2542 มาตรา 16 (8) ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มีอ�านาจออกระเบียบ หรือ

ค�าสั่ง เพื่อให้มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ และเพื่อประโยชน์ในการ

ด�าเนินกิจการของสหกรณ์ แต่ระเบียบ ค�าสั่ง ดังกล่าวยังไม่มีรายละเอียด 

เกี่ยวกับการท�ารายงานการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ตรวจสอบกิจการท่ีจะต้อง

รายงานให้นายทะเบยีนสหกรณ์ทราบ และไม่ได้ระบคุวามรบัผดิชอบต่อปัญหา

ที่จะเกิดขึ้นในสหกรณ์ กรณีท่ีผู้ตรวจสอบกิจการละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่และ

ในความเป็นจริง ผู้ตรวจสอบกิจการส่วนหนึ่งไม่ได้ท�าหน้าที่ให้สมกับบทบาท

มาตรา	65 ให ้สหกรณ์จัดให ้มีการท�าบัญชีตามแบบและรายการที ่

นายทะเบยีนสหกรณ์ก�าหนดให้ถกูต้องตามความเป็นจรงิ และเกบ็รกัษาบญัชี

และเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ที่ส�านักงานสหกรณ์ภายในระยะเวลา 

ที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด

เมื่อมีเหตุต้องบันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของ

สหกรณ์ให้บันทึกรายการในวันที่เกิดเหตุนั้น ส�าหรับเหตุอ่ืนที่ไม่เกี่ยวกับ

กระแสเงินสด ให้บันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแต่วันที่มีเหตุ

อันจะต้องบันทึกรายการนั้น

การลงรายการบัญชีต้องมเีอกสารประกอบการลงบญัชีทีส่มบรูณ์โดย

ครบถ้วน

 มาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 นับว่าเป็น 

หวัใจส�าคญัของหลกัการสหกรณ์ เนือ่งจากมาตราดงักล่าวก�าหนดให้สหกรณ์

จัดท�าบัญชีตามแบบรายงานที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนดให้ถูกต้อง 

ตามความเป็นจริง การจัดท�าบัญชีนั้นเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งที่พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงมพีระราชด�ารัสไว้ในวโรกาสต่างๆ   
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เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้ยึดถือปฏิบัติ โดยให้จัดท�าบัญชีครัวเรือน ระบุ

รายรับรายจ่าย ทั้งนี้ ท�าให้บุคคลที่จัดท�าบัญชีตรงตามหลักความเป็นจริง 

จะได้ทราบถงึรายรบัรายจ่าย และจะมหีลกัในการด�าเนนิชวีติทีถ่กูต้อง ไม่ใช้จ่าย 

จนมากเกินตัวหรือมากกว่ารายรับที่หามาได้ สหกรณ์ก็เช่นเดียวกัน ยิ่งเป็น

แหล่งรวมเงินทุนจากสมาชิกจ�านวนมากรวมถึงเงินท่ีได้รับการสนับสนุนจาก

ภาครัฐ ดังน้ัน การน�าเงินดังกล่าวมาบริหารจัดการจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง 

จัดท�าบัญชีให้เรียบร้อยถูกต้อง และหลักการท�าบัญชีนี้หากสหกรณ์ยึดถือ

ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด สหกรณ์แห่งนั้นก็จะไม่ประสบกับปัญหาต่างๆ  

เหมือนที่เคยเป็นอยู่ในอดีต

ในการบันทึกบัญชีนั้น กรณีที่มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกระแส

เงินสดไม่ว่าเป็นรายรับหรือรายจ่าย สหกรณ์จะต้องบันทึกทันทีในวันที่ม ี

ความเคลื่อนไหวไม่ให้บันทึกข้ามวัน แปลว่าหากสหกรณ์มีรายรับเงินสดก็ดี

หรือรายจ่ายเงินสดก็ดี พนักงานของสหกรณ์จะต้องบันทึกรายละเอียด 

เกี่ยวกับการรับและการจ่ายเงินสดเหล่านั้นในวันดังกล่าวและต้องมีเอกสาร

ประกอบการลงบัญชีด้วย นอกจากนี้ ทรัพย์สินอื่นที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดจะต้อง

บันทึกในบัญชีรายการทรัพย์สินของสหกรณ์อย่างช้าทุก 3 วัน จึงเห็นได้ว่า

หากสหกรณ์ด�าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามหลักการบัญชีในมาตรา 65 นี้  

การทุจริตหรือการด�าเนินการโดยไม่ถูกต้องประการอื่นก็สามารถตรวจสอบ

ได้ในทันทีที่ตรวจดูบัญชีของสหกรณ์แต่ละแห่ง และผู้ที่คิดจะกระท�าโดย 

ไม่ถูกต้องก็ไม่สามารถกระท�าได้หรือหากกระท�าได้ก็จะมีหลักฐานเอาผิดได้

ในฐานะผูต้รวจการสหกรณ์ท่ีได้รบัค�าสัง่แต่งตัง้ให้ปฏบิตัหิน้าทีใ่นการ

ตรวจการสหกรณ์ สิ่งจ�าเป็นที่จะต้องตรวจสอบในการด�าเนินกิจการของ 

คณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ ในแต่ละสหกรณ์ก็คือ สมดุบญัชเีกีย่วกบั

กระแสเงนิสดหรอืทรพัย์สนิต่างๆ ของสหกรณ์ เมือ่ผู้ตรวจการสหกรณ์ตรวจสอบ 

แล้วพบว่าได้ลงบญัชโีดยไม่ถกูต้อง กจ็ะต้องให้คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ 
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ชี้แจงข้อเท็จจริงดังกล่าว และหากตรวจสอบต่อไปพบว่ามีเงินสดขาดบัญชี

หรือทรัพย์สินรายการต่างๆ ลงบัญชีไว้ไม่ถูกต้อง ก็จะต้องรีบด�าเนินการ 

ตามกฎหมายต่างๆ ท่ีก�าหนดไว้ ท้ังนี ้ เพือ่ป้องกนัมใิห้เกดิปัญหาดงักล่าวขึน้อกี  

และกรณีปัญหาทีเ่กดิขึน้แล้วกจ็ะต้องด�าเนนิการเพือ่ให้สหกรณ์ได้รบัความเสียหาย 

น้อยที่สุด ในการลงบัญชีดังกล่าวจะมีตัวเลขลอยๆ ไม่ได้ จ�าเป็นที่จะต้องมี

เอกสารประกอบการลงบัญชีท่ีสมบูรณ์ครบถ้วนถูกต้องประกอบการลงบัญชี

ไว้ตามมาตรา 65 วรรคสาม ดังนัน้ ผูต้รวจการสหกรณ์กส็ามารถทีจ่ะตรวจสอบ 

ได้ว่าในการลงบัญชีนั้นมีเอกสารที่เก่ียวข้องกับรายการต่างๆ ถูกต้องหรือไม่ 

ซ่ึงหากสหกรณ์ทกุแห่งปฏบิตัติามมาตรา 65 นี ้สหกรณ์แห่งนัน้กจ็ะไม่มปัีญหา

เกี่ยวกับบัญชีของสหกรณ์ ดังนั้น ผู้ตรวจการสหกรณ์จ�าต้องเข้าใจตรงกันว่า 

มาตรานี้ คือ หัวใจของสหกรณ์ และจะต้องตรวจสอบให้สหกรณ์ปฏิบัต ิ

ให้ถูกต้องอยู่เสมอ

มาตรา	130 ผู้ใดไม่มาชีแ้จงข้อเท็จจรงิหรอืไม่ส่งเอกสารเกีย่วกบัการด�าเนนิงาน 

หรือรายงานการประชุมของสหกรณ์หรือชุมนุมสหกรณ์ตามค�าส่ังของ 

นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู ้ตรวจการสหกรณ์  

ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 

ซึง่สัง่การตามมาตรา 17 หรอืไม่มาชีแ้จงข้อเทจ็จรงิ หรอืไม่ส่งเอกสารเกีย่วกบั 

การด�าเนินงานหรือรายงานการประชุมของกลุ่มเกษตรกรตามค�าส่ังของ 

นายทะเบียนกลุ ่มเกษตรกร หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ซ่ึงนายทะเบียน 

กลุ่มเกษตรกรมอบหมายตามมาตรา 128 แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษปรับ

ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

มาตรา	131 ผู ้ใดขัดขวาง หรือไม่ให้ค�าช้ีแจงแก่นายทะเบียนสหกรณ์  

รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงาน 

เจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายตามมาตรา 18 หรือขัดขวาง 
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หรือไม่ให้ค�าชี้แจงแก่นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกร หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ซึง่นายทะเบยีนกลุม่เกษตรกรมอบหมายตามมาตรา 124 ต้องระวางโทษปรับ 

ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

มาตรา	133 ผูใ้ดฝ่าฝืนไม่แก้ไขข้อบกพร่องตามทีน่ายทะเบยีนสหกรณ์สัง่การ

ตามมาตรา 22 (1) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

บทก�าหนดโทษตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 เป็นการ

ก�าหนดโทษไว้ส�าหรับผู้ที่ฝ่าฝืนตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ซึง่การก�าหนดโทษ

ดงักล่าวไว้มทีัง้โทษจ�าคกุหรอืโทษปรบั ซ่ึงเป็นโทษทางอาญา ดงันัน้ ในพระราช 

บัญญัติสหกรณ์ฉบับนี้ จึงถือว่าบางส่วนเป็นกฎหมายอาญา เพราะกฎหมาย

อาญานั้นเป็นกฎหมายที่ระบุความผิดและระบุโทษส�าหรับผู้ที่ฝ่าฝืนไว้ 

การฝ่าฝืนทีเ่ป็นประเดน็ให้ผูต้รวจการสหกรณ์ต้องพจิารณาในประเด็นแรก  

คือ กรณีผู้ที่ไม่มาชี้แจงข้อเท็จจริง หรือไม่ส่งเอกสารเกี่ยวกับการด�าเนินงาน

หรือรายงานการประชุมของสหกรณ์ตามค�าสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์หรือ

ของผู้ตรวจการสหกรณ์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 17 โดยก�าหนดโทษไว้ว่า 

ผู้ที่ฝ่าฝืนกรณีดังกล่าวจะต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท นอกจากนี้ 

ยังเป็นกรณีที่ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ให้ค�าชี้แจงแก่นายทะเบียนสหกรณ์รวมถึง 

ผูต้รวจการสหกรณ์ โดยได้ก�าหนดโทษไว้ต้องระวางโทษปรบัไม่เกนิ 10,000 บาท  

และทีเ่ป็นประเดน็ปัญหามากทีส่ดุจนกระทัง่ปัจจบัุนมคี�าพพิากษาของศาลชัน้ต้น  

คือ กรณีผู้ใดฝ่าฝืนไม่แก้ไขข้อบกพร่องตามที่นายทะเบียนสหกรณ์สั่งการ 

โดยใช้อ�านาจตามมาตรา 22 (1) ซึง่ระบุอตัราโทษปรบัไว้ไม่เกนิ 10,000 บาท 

คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ ท่ีได้รับค�าสั่งจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

ให้แก้ไขข้อบกพร่องแต่ไม่แก้ไขตามค�าสั่งดังกล่าวของนายทะเบียนสหกรณ์ 

โดยนายทะเบียนสหกรณ์ได้ด�าเนินคดีกับผู ้ฝ่าฝืน แต่ในคดีดังกล่าวนั้น 

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องเนื่องจากขาดอายุความ ซ่ีงเข้าใจว่าคดีดังกล่าว 
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อยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลชั้นอุทธรณ์ ข้อเท็จจริงเท่าที่ได้ความจากการ

สอบถามเห็นว่าเม่ือมีการฝ่าฝืนค�าสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์แล้ว จะมี 

ขั้นตอนในการที่นายทะเบียนสหกรณ์จะต้องร้องทุกข์หรือมอบอ�านาจให้มี 

การร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน หลังจากนั้นพนักงานสอบสวนจะรวบรวม

พยานหลักฐานและส่งส�านวนให้กับพนักงานอัยการ แต่ระยะเวลาทั้งที่

พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการพิจารณาก่อนส่งฟ้องต่อศาลนั้น  

ล่วงเลยระยะเวลา 1 ปี นบัตัง้แต่วนัเกดิเหต ุตามท่ีระบไุว้ในประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 95 (5) ซึ่งมีอายุความเพียง 1 ปี ส�าหรับคดีที่ต้องระวางโทษ 

จ�าคุกตั้งแต่ 1 เดือนลงมา หรือโทษอย่างอื่น ซึ่งคดีดังกล่าวจ�าต้องรอ 

ค�าพิพากษาที่ถึงที่สุดในศาลสูงต่อไป 

แต่ปัญหาดังกล่าวในฐานะนายทะเบียนสหกรณ์หรือผู้ตรวจการ

สหกรณ์จะต้องน�ามาศึกษาและแก้ไขป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นอีก 

ส�าหรบัปัญหาประการหน่ึง คอื เมือ่นายทะเบียนสหกรณ์ออกค�าสัง่ตามมาตรา 

นีแ้ล้ว คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ที่ได้รับค�าสั่งดังกล่าว ผู้มีส่วนได้เสีย 

มสีทิธอิทุธรณ์ค�าสัง่ของนายทะเบียนสหกรณ์ต่อคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์

แห่งชาติ ได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันรับทราบค�าสั่ง ตามพระราชบัญญัติ 

สหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 26 ซ่ึงมาตราดังกล่าว ระบุว่า ค�าวินิจฉัยของ 

คณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาตใิห้เป็นทีส่ดุ ดงันัน้ ระหว่างเวลานบัจาก 

นายทะเบยีนสหกรณ์ออกค�าสัง่และครบก�าหนดแล้วคณะกรรมการด�าเนนิการ

สหกรณ์ไม่ปฏิบัติตาม ซึ่งถือว่าความผิดเกิดขึ้นแล้ว หากนับอายุความต้ังแต่

เวลานั้น การอุทธรณ์ค�าสั่งต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ  

จงึไม่เป็นเหตใุห้ไม่ต้องนบัอายคุวาม เพราะในขณะนัน้ถอืว่าความผดิเกิดขึน้แล้ว 

ทนัททีีค่รบก�าหนดตามค�าสัง่นายทะเบียนสหกรณ์ให้คณะกรรมการด�าเนนิการ

สหกรณ์ปฏิบัติ แต่กรณีดังกล่าวทราบว่าพนักงานอัยการมีค�าส่ังให้พนักงาน 

สอบสวน สอบสวนเพิม่เตมิเกีย่วกบัข้อเทจ็จรงิในการอทุธรณ์ของคณะกรรมการ

ด�าเนนิการสหกรณ์ต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติด้วย
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ในการด�าเนินคดีอาญาตามกฎหมายท่ีใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันของ

ประเทศไทยส่วนใหญ่แล้วจะใช้ระบบกล่าวหา ดงันัน้ ผูก้ล่าวหาจะต้องมภีาระ

ในการพสิจูน์ให้ศาลเหน็ว่าผูถู้กกล่าวหากระท�าความผดิตามทีก่ล่าวหานัน้หรอืไม่  

และจะต้องรีบด�าเนนิการภายในระยะเวลาทีก่ฎหมายก�าหนดไว้เป็นอายคุวาม

ตามแต่ลักษณะคดี และถือว่าเรื่องอายุความในคดีอาญาเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง

กับความสงบเรียบร้อย ดังนั้น ในทุกกรณีที่เกิดปัญหาและจะต้องด�าเนินคดี

ในทางอาญา นายทะเบียนสหกรณ์หรือผู้ตรวจการสหกรณ์จะต้องได้รับ 

ค�าแนะน�าหรือปรกึษาหารอืกบัฝ่ายกฎหมายของกรมส่งเสริมสหกรณ์โดยเร่งด่วน  

ในส่วนของผู้เขียนได้เขียนหนังสือเรื่อง การแก้ปัญหาของสหกรณ์ในทาง

กฎหมาย ซึง่จดัพมิพ์มาแล้ว 3 ครัง้ แต่ภายหลงัมกีารแก้ไขกฎหมายหลายครัง้  

จึงต้องปรับปรุงแก้ไข คาดว่าเร็วๆ นี้ จะจัดพิมพ์ได้แล้วเสร็จ
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