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โดย  เชิญ  บํ ารุงวงศ*

1.  ความนํ า

 1.1  วัตถุประสงคหลักของกฎหมายสหกรณ

 ในการบัญญัติกฎหมายสหกรณ รัฐมีวัตถุประสงคหลักเพื่อรับรองสภาพทาง
กฎหมายของสหกรณวาเปน “นิติบุคคล” อยางหนึ่ง ซ่ึงมีสถานภาพและความเปนอยูตางหาก
จาก “บุคคลธรรมดา” และโดยที่สหกรณเปนบุคคลที่กฎหมายสมมติขึ้น กฎหมายจึงตอง
ก ําหนดหลกัเกณฑการจัดตั้งและการดํ าเนินงานของสหกรณ รวมทั้งหลักเกณฑในการควบคุม
ดแูลใหสหกรณ   ดํ าเนินงานโดยถูกตองตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของสังคม เพื่อใหความ
คุมครองแกสมาชิก ประชาชนทั่วไปที่ติดตอเกี่ยวของกับสหกรณหรือบุคคลที่สาม และแมแต
ตวัสหกรณเอง วัตถุประสงคหลักนี้เชื่อวาเปนเจตนารมณของกฎหมายสหกรณ

นอกจากนั้นรัฐบาลของประเทศตาง ๆ อาจมีความมุงหมายจํ าเพาะในการบัญญัติ
กฎหมายสหกรณของตนก็ได เชน

(1) ประเทศโลกเสรีที่พัฒนาแลวอาจตราหรือปรับปรุงกฎหมายสหกรณ เพื่อปรับ
ปรุงหลักเกณฑการดํ าเนินงานของสหกรณใหทันสมัย ทํ าใหสหกรณอยูในฐานะที่จะแขงขัน
กบั องคการธุรกิจรูปอื่นอยางเคียงบาเคียงไหล และมีประสิทธิภาพ กับทั้งสงเสริมความเปนตัว
ของตวัเองในการบริหารและการจัดการของสหกรณ เชนเดียวกับองคการธุรกิจรูปอื่นในภาค
เอกชน  เสรีภาพ และความเสมอภาคในการดํ าเนินวิสาหกิจสหกรณก็ไดรับการรับรองดวย

(2) ประเทศก ําลังพัฒนามักจะบัญญัติกฎหมายสหกรณ เพื่อใชสหกรณเปนเครื่อง
มอืในการพัฒนาประเทศ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง นอกเหนือจากวัตถุประสงค
หลักอยางอื่นดวย

(3) ในประเทศสังคมนิยม  (คอมมิวนิสต)  กอนการลมสลายของประเทศสหภาพ
สังคมนิยมโซเวียต-รัฐบาลตรากฎหมายสหกรณโดยมีเจตนารมณที่จะใชสหกรณเปนเครื่องมือ

                                                          
* อดีตอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ / นักสหกรณแหงชาติ
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ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศไปสูระบบสังคมนิยม โดยการ
ยกเลิกกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินของเอกชนโดยเฉพาะปจจัยการผลิตที่สํ าคัญและใหสหกรณถือ
กรรมสิทธิ์ในลักษณะกรรมสิทธิ์รวม (Collective Ownership)

 1.2  ลักษณะของการพัฒนาสหกรณ

 การพัฒนาสหกรณหรือขบวนการสหกรณตั้งแตแรกเริ่มจนถึงปจจุบันแบงออกได
เปน 2 ลักษณะ คือ การพัฒนา “จากลางขึ้นบน” (bottom-up) และ “จากบนลงลาง” (top-down)
สุดแลวแตประเทศใดประชาชนเปนผูริเร่ิมการสหกรณ หรือรัฐบาลเปนผูริเร่ิมนํ าระบบ
สหกรณที่มีอยูในตางประเทศเขามาใชและสงเสริมใหประชาชนรวมตัวกันดํ าเนินวิสาหกิจใน
รูปสหกรณ
 ประเทศอังกฤษ ยุโรปตะวันตก และอเมริกาเหนือ เปนตัวอยางของประเทศที่
สหกรณพฒันาจากการริเร่ิมของประชาชน (จากลางขึ้นบน) ขณะที่ประเทศไทย ประเทศใน
ทวปีเอเซยี อเมริกาใตและอัฟริกัน ไดพัฒนาสหกรณจากการริเร่ิมของรัฐบาล (จากบนลงลาง)
 ในกลุมประเทศแรก การตรากฎหมายสหกรณมักจะเกิดขึ้นตามหลักการพัฒนา
สหกรณ เชน ในประเทศอังกฤษ สหกรณแรกถือกํ าเนิดขึ้นในป ค.ศ.1844 ในขณะที่กฎหมาย
สหกรณฉบับแรก ซ่ึงเรียกวา “พระราชบัญญัติสมาคมอุตสาหกรรมและการเลี้ยงชีพ”
(Industrial and Provident Societies Act) ไดตราขึ้นใน ค.ศ.1852  ประเทศเยอรมนี และ
ประเทศฝรั่งเศสมีกฎหมายฉบับแรกใน ค.ศ.1867 หลังจากประชาชนไดเร่ิมจัดตั้งสหกรณแรก
แลวถึง 10 ปกวา สวนประเทศเดนมารก และนอรเวยไมมีการตรากฎหมายสหกรณมาใช โดย
เฉพาะแมกระท่ังในปจจุบันนี้ แตไดใชกฎหมายธุรกิจทั่วไปและกฎหมายแพงรับรองสภาพนิติ
บุคคลและควบคุมดูแลการดํ าเนินงานของสหกรณเชนเดียวกับองคการธุรกิจรูปอื่นตลอดมา 
ชาวสหกรณหรือนักสหกรณในประเทศเหลานี้ยึดถือหลักการและวิธีการสหกรณเปนวิถีชีวิต 
โดยไมตองมีกฎหมายสหกรณใชบังคับ
 ตรงกนัขามในกลุมประเทศหลัง ซ่ึงการสหกรณริเร่ิมโดยรัฐมีการตรากฎหมาย
สหกรณขึน้มากํ าหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดตั้ง การดํ าเนินงาน การสงเสริมและสนับสนุน
ตลอดจนการกํ ากับดูแลและตรวจสอบสหกรณขึ้นมากอนเสมอ เพราะวาประชาชนยังขาด
ความรูความเขาใจเรื่องสหกรณวาเปนองคการเศรษฐกิจที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของการชวยตนเอง
โดยการรวมือชวยเหลือกัน และเปนอิสระ ไมใชองคการของรัฐหรือกึ่งรัฐบาล ประเทศไทยเรา
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กเ็ชนเดยีวกัน กอนการจัดตั้งสหกรณแรกในป พ.ศ.2459 เราก็ไดตรา “พระราชบัญญัติสมาคม
เพิม่เติม พุทธศักราช 2459” ขึ้นมารองรับกอน แมวากฎหมายฉบับนี้เปนการเพิ่มเติม พรบ.
สมาคม พ.ศ.2457 ก็ถือไดวาเปนกฎหมายสหกรณฉบับแรกของประเทศไทย

 1.3  กฎหมายเพื่อการพัฒนา

 ในประเทศที่กํ าลังพัฒนาหรือประเทศที่การสหกรณริเร่ิมโดยรัฐ  ถือวากฎหมาย
สหกรณเปนกฎหมายเพื่อการพัฒนา (development law) เพราะวากฎหมายสหกรณเปนเครื่อง
มอืทีสํ่ าคญัอยางหนึ่งในการพัฒนาขบวนการสหกรณ ทั้งในดานโครงสรางและกระบวนการ
ด ําเนนิงาน กฎหมายสหกรณจึงเปนสวนหนึ่งของวิศวกรรมทางสังคมดานกฎหมาย (legal
social engineering) ซ่ึงตองแกไขปรับปรุงใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม
และความกาวหนาของขบวนการสหกรณอยูเสมอ มิฉะนั้นกฎหมายจะลาสมัย ไมมีประสิทธิ
ผลและไรประโยชน อันจะเปนอุปสรรคและทํ าลายขบวนการสหกรณเสียเองในที่สุด
 องคการแรงงานระหวางประเทศ (ไอแอลโอ) จึงไดออกประกาศ “คํ าแนะนํ าที่ 127
เร่ืองบทบาทของสหกรณในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศกํ าลังพัฒนา พ.ศ.2509”
โดยเฉพาะขอ 10 วาดวยกฎหมายวา “…ใหมีมาตรการที่เหมาะสม รวมทั้งปรึกษากับขบวนการ
สหกรณในดานการคนหาบทบัญญัติของกฎหมายและกฎระเบียบตาง ๆ ที่อาจมีผลกระทบเปน
การจํ ากัดการพัฒนาสหกรณโดยการเลือกปฏิบัติ…หรือการไมคํ านึงถึงลักษณะพิเศษของ 
สหกรณ …ทัง้นี้ใหกํ าจัดบทบัญญัติเชนนั้นใหหมด และไมใหมีขึ้นในกฎหมายที่จะตราขึ้นใน
อนาคต”
 ค ําแนะนํ าขององคการไอแอลโอ แมวามีอายุถึง 33 ปแลว ก็ยังมีคาอยางยิ่งสํ าหรับ
ประเทศทีก่ํ าลังพัฒนาขบวนการสหกรณของตนใหเปนขบวนการที่พึ่งตนเอง ปกครองตนเอง
และเปนอิสระจากการแทรกแซงของรัฐโดยไมจํ าเปนอยางแทจริง หรือเปนขบวนการสหกรณ
ที่ประกอบดวยสหกรณซ่ึงทํ าหนาที่สนองความตองการอันจํ าเปนรวมกันของบรรดาสมาชิก 
บนพืน้ฐานจติวิญญาณแหงการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และการชวยตนเองเปนองคการ
เศรษฐกจิที่มีชีวิตชีวา เพื่อประโยชนของสมาชิกและของชุมชนทั่วไปโดยเฉพาะ
 กฎหมายสหกรณที่ไดใชมานาน ลาสมัยมีบทบัญญัติไมชัดเจน หรือไมเพียงพอแก
การใชบังคับในสถานการณทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป หรือมีขอบก
พรองมากมาย จะแกไขปรับปรุงเทานั้นยอมไมเพียงพอ แตจํ าเปนตองปฏิรูป(reform) ซ่ึง
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ประเทศสิงคโปรและฟลิปปนสไดดํ าเนินการสํ าเร็จมาแลวเมื่อป พ.ศ. 2522 และ พ.ศ. 2533
ตามลํ าดับ

 2.  กระบวนการไดมาซึ่งกฎหมายสหกรณ

 2.1  ท่ีมาของกฎหมายสหกรณ

 กฎหมายสหกรณในประเทศตาง ๆ มีที่มาแตกตางกันตามลักษณะของการพัฒนา
สหกรณในประเทศนั้น ๆ ซ่ึงแบงเปน 2 กลุม คือ กลุมประเทศที่การสหกรณเกิดจากการริเร่ิม
ของประชาชน กับกลุมประเทศที่รัฐเปนผูริเร่ิมหรือนํ าระบบสหกรณจากตางประเทศเขามา

(1)  ในกลุมประเทศที่การสหกรณริเร่ิมโดยประชาชน เชน ประเทศอังกฤษ ยุโรป
ตะวนัตกและอเมริกาเหนือ ประชาชนโดยการนํ าของนักคิดนักเขียน และนักมนุษยธรรม ได
รวมกลุมกันจัดตั้งองคการชวยตนเองของตนขึ้น เพื่อบรรเทาหรือแกปญหาความอดหยาก
แรนแคนในการประกอบอาชีพและการดํ ารงชีพ โดยการดํ าเนินธุรกิจรวมกันทํ านองเดียวกับ
องคการธรุกิจรูปอื่น เชน หางหุนสวนและบริษัทซึ่งมีอยูแลว และมีกฎหมายรับรองในขณะนั้น
(ราวตนคริสตศตวรรษที่ 19 ประเทศอังกฤษ) รัฐบาลของประเทศเหลานั้นเห็นวาองคการ
สหกรณทีต่ัง้ขึ้นและดํ าเนินงานอยูนั้นไดชวยบรรเทาความเดือดรอน และสงเสริมใหประชาชน
รวมกลุมกนัชวยตนเองได และเปนประโยชนอยางแทจริง ทั้งเปนการแบงเบาภาระของรัฐบาล
ทีไ่มตองยื่นมือเขาไปชวยเหลือแบบการสงเคราะห  รัฐบาลจึงมีทาทีวางเฉยตอสหกรณที่กํ าลัง
แพรขยายออกไปเรื่อยๆ แตในภายหลังเมื่อรัฐบาลไดพิจารณาวาสหกรณเปนองคการธุรกิจเชน
เดยีวกบัองคกรธุรกิจรูปอื่นที่มีอยูแลว หากแตมีหลักการ อุดมการณและวิธีปฏิบัติที่มุงความยุติ
ธรรม ความเปนธรรม ความเสมอภาค และมีการควบคุมตามหลักประชาธิปไตย รัฐบาลเห็น
คุณคาและประโยชนของสหกรณจึงไดตรากฎหมายขึ้นเพื่อรองรับสภาพนิติบุคคลของสหกรณ 
และวางหลักเกณฑเพื่อเปนหลักประกันการดํ าเนินงานตามหลักการและวิธีปฏิรูปของสหกรณ 
ตลอดจนการคุมครองสิทธิและผลประโยชนของสมาชิก บุคคลภายนอกที่เกี่ยวของและทั้ง
สหกรณเองดวย
 เพราะฉะนั้นที่มาของกฎหมายสหกรณในกลุมประเทศนี้อาจกลาวโดยสรุปไดวา
ประกอบดวย
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 - วรรณกรรมและความคิดของนักคิด นักเขียน รวมทั้งนักมนุษยธรรมในยุคบุกเบิก
การสหกรณ
 - หลักการและวิธีปฏิบัติในการดํ าเนินงานสหกรณของผูบุกเบิก เชน ผูนํ าแหงรอช
เดลในประเทศอังกฤษ ชุลสเดลิตซ และไรฟไฟเซนในเยอรมันนี  เดสจารแดงสในแคนาดา
และเอเวิรด  อ.ไฟลีนในสหรัฐอเมริกา เปนตน
 - หลักกฎหมายทั่วไป และ
 - หลักกฎหมายธุรกิจ หรือกฎหมายแพงและพาณิชย
 (2)  สวนในกลุมประเทศที่การสหกรณริเร่ิมโดยรัฐบาล เชน ประเทศไทยและ
ประเทศตาง ๆ ในทวีปเอเซีย แอฟริกา ลาตินอเมริกา (ยกเวนประเทศที่พัฒนาแลว เชน
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด)  ซ่ึงรัฐบาลไดรูเห็นคุณคาของการสหกรณและปรารถนาที่จะใช
สหกรณเปนเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งในระยะที่
ทัว่โลกประสบภาวะเศรษฐกิจตกตํ่ า (depression) ระหวาง ค.ศ.1926-1936 หลังสงครามโลก
คร้ังที่ 1 (พ.ศ.2457-2461) และในระยะที่ประเทศอาณานิคมทั้งหลายไดรับเอกราชจากการปก
ครองของประเทศเจาของอาณานิคม หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ.2481-2488) ที่มาของ
กฎหมายสหกรณในประเทศเหลานี้จึงมาจาก
 - รัฐบาลหรือผูปกครองประเทศอาณานิคม
 - ประสบการณและกฎหมายสหกรณของประเทศพัฒนาแลว
 - หลักการและวิธีการสหกรณที่ไดรับการยอมรับเปนสากล
 - หลักกฎหมายทั่วไป
 - หลักกฎหมายธุรกิจหรือกฎหมายแพงและพาณิชย

 2.2  การตรากฎหมายสหกรณ

 การตรากฎหมายสหกรณก็เชนเดียวกับการตรากฎหมายอื่น ๆ ในประเทศหนึ่ง ๆ
จะมีกระบวนการตรากฎหมายที่แตกตางกันไปตามลักษณะหรือระบอบการปกครองของ
ประเทศนั้น ๆ เชน ประเทศที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยเสรี หรือระบอบสังคมนิยม
เผด็จการ
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  ในประเทศเสรีประชาธิปไตย การไดมาซึ่งกฎหมายสหกรณมีขั้นตอนโดยทั่วไป
คอื การยกรางกฎหมายซึ่งเปนอํ านาจหนาที่ของฝายบริหาร (รัฐบาล) และการพิจารณาออก
กฎหมายซึ่งเปนอํ านาจหนาที่ของฝายนิติบัญญัติ (รัฐสภา)
 เนือ่งจากกฎหมายสหกรณเปนกฎหมายเพื่อการพัฒนา บุคคลผูทํ าหนาที่ยกราง
กฎหมาย นอกจากจะประกอบดวยนักกฎหมาย และนักสหกรณหรือผูมีประสบการณแลวจะ
ตองมีนักวิทยาศาสตรทางสังคม (social scientist)  เขารวมดวย เชน นักเศรษฐศาสตร นักสังคม
ศาสตร นกัการศึกษา นักจิตวิทยา นักกฎหมาย นักวิชาการสหกรณ นักมนุษยศาสตร ฯลฯ
บคุคลเหลานี้เปนผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาเฉพาะดาน ซ่ึงจํ าเปนตองใชในการยกรางหรือ
พจิารณารางกฎหมาย สหกรณใหไดผลสมบูรณที่สุด ทั้งในดานการกํ าหนดโครงสราง และ
กระบวนการดํ าเนินงานของสหกรณ ขบวนการสหกรณ และระบบสหกรณ บุคคลเหลานี้ทํ า
หนาทีย่กรางกฎหมายในรูปคณะกรรมการหรือคณะทํ างาน ซ่ึงตองมีระยะเวลาพอสมควร
 คณะกรรมการหรือคณะทํ างานยกรางกฎหมาย กลาวโดยทั่วไปมีอํ านาจหนาที่
ดังนี้
 (1) การกํ าหนดนโยบายและวัตถุประสงคหลักของกฎหมายสหกรณสํ าหรับ
ประเทศกํ าลังพัฒนา เชน ประเทศไทย  นโยบายและวัตถุประสงคหลักหรือเปาหมายของ
กฎหมายสหกรณ คือ เพื่อสงเสริมและชวยเหลือประชาชนใหรวมกลุมกันดํ าเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกจิและสังคมตามหลักการชวยเหลือตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน   และตามหลัก
การสหกรณ รวมทั้งเพื่อสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาสหกรณใหเปนขบวนการหรือระบบ
สหกรณที่เขมแข็ง พึ่งตนเอง ปกครองตนเอง และเปนอิสระเชนเดียวกับองคการธุรกิจอื่น ๆ ใน
ภาคเอกชน (Private sector) นโยบายและเปาหมายของกฎหมายนี้ตามปกติจะปรากฏในคํ า
ปรารภและ หมายเหตุ หรือที่เราเขาใจกันวาเปนหลักการและเหตุผลของกฎหมาย
 (2) การกํ าหนดเคาโครงหรือโครงสรางของกฎหมายสหกรณใหประกอบดวย
หมวดหมูแหงเนื้อหาสาระของกฎหมาย แบงเปนหมวดและสวนใหครบถวนตามความจํ าเปน
แกการใชกฎหมายใหบังเกิดผลสํ าเร็จตามนโยบายและเปาหมายของกฎหมาย แลวจึงบัญญัติ
เนือ้หาสาระเปนมาตราตาง ๆ ในแตละสวนใหสอดคลองตองกัน ใหสะดวกและงายแกการ
ศกึษา เรียนรูและทํ าความเขาใจของสมาชิก (นักสหกรณ) หรือบุคคลทั่วไปที่ไมใชนักกฎหมาย
กส็ามารถเรียนรูและเขาใจไดไมยากนัก ทั้งนี้ผูยกรางหรือบัญญัติกฎหมายจะตองไมลืมวา
กฎหมายสหกรณมี    เปาหมายในการพัฒนาคนใหมีศักดิ์ศรีแหงความเปนคน เปนสมาชิกที่ดี
และมคีุณภาพของสหกรณ ทั้งเปนพลเมืองดีของชาติดวย



กฎหมายสหกรณที่พึงประสงค : เชิญ  บํ ารุงวงศ
ขอจํ ากัดของกฎหมายสหกรณปจจุบันและแนวทางแกไข

7

 (3) ในการยกรางกฎหมายสหกรณ คณะกรรมการอาจมอบหมายใหผูเชี่ยว
ชาญดานกฎหมายสหกรณและจะมีนักวิชาการสหกรณ ขาราชการสหกรณ และนักสหกรณ
รวมทั้งสิ้น 3-5 คน เปนคณะทํ างานยกรางกฎหมายสหกรณก็ได เมื่อรางเสร็จแลวจึงเสนอให
คณะกรรมการยกรางฯ พิจารณาเปนรางที่ 1
 (4) คณะกรรมการยกรางฯ พิจารณาทบทวนรางที่ 1 ใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น
เปนรางที่ 2 หรือที่ 3 จนเปนที่พอใจ แลวจึงเสนอสวนราชการที่รับผิดชอบงานสงเสริมสหกรณ
พิจารณา
 (5) เมื่อสวนราชการสงเสริมสหกรณพิจารณาแกไขปรับปรุงรางกฎหมายจน
เปนทีพ่อใจแลว จึงเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติรับหลักการ และสงใหคณะกรรมการ
กฤษฎกีาพจิารณาดานเทคนิคของกฎหมาย ในเรื่องถอยคํ าสํ านวนและความหมายใหรัดกุมชัด
เจนมากที่สุด เสร็จแลวจึงเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเปนครั้งสุดทายกอนเสนอรางกฎหมาย
เขาสูกระบวนการพิจารณาของรัฐสภา (สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา ตามลํ าดับ)

 2.3  กระบวนการพิจารณารางกฎหมายในรัฐสภา

 เร่ิมตนจากการพิจารณารับหลักการและใหความเห็นชอบรางกฎหมายโดยสภาผู
แทนราษฎรแลวจะตองเสนอตอวุฒิสภา เพื่อพิจารณากลั่นกรองความถูกตองสมบูรณของ
กฎหมาย จนถึงการนํ ารางกฎหมายนั้นขึ้นทูลเกลา ฯ เพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระ
ปรมาภิไธย โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และลงพิมพ
ประกาศในราชกจิจา- นุเบกษาแลว เราจึงไดกฎหมายมาใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันที่ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
 นีค่อืกระบวนการพิจารณารางกฎหมายโดยทั่วไปของรัฐสภา รวมทั้งกฎหมาย
สหกรณ เนื่องจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสมาชิกมาจากการเลือกตั้งทั่วไปจากบุคคล
หลายอาชีพ ความถนัดพิเศษหรือบุคคลทั่วไปที่มีคุณสมบัติถูกตองตามกฎหมาย เราจึงเรียก
สมาชิกของสภาทั้ง 2 วา “ผูบัญญัติกฎหมาย” (legislator) เนือ่งจากความหลากหลายในพื้น
ความรู ความคิด ความถนัด และประสบการณของผูบัญญัติกฎหมาย เมื่อแตละสภาลงมติรับ
หลักการของรางกฎหมายในวาระที่ 1 แลว โดยปกติสภานั้น ๆ จะตั้งคณะกรรมาธิการพิเศษขึ้น
มาพิจารณาในวาระที่ 2 ซ่ึงเปนการพิจารณารางกฎหมายในรายละเอียดเรื่องมาตราจนเสร็จแลว
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จงึเสนอเขาสูการพิจารณาในวาระที่ 3 ในวาระที่ 3 ทีแ่ตละสภาฯ เพียงแตลงมติวาจะเห็นชอบ
หรือไมเห็นชอบใหออกเปนพระราชบัญญัติหรือไมเทานั้นจะไมมีการอภิปรายกันอีก
 อยางไรก็ตาม ขั้นตอนการพิจารณาของสภาทั้งสอง ตองเริ่มจากสภาผูแทนราษฎร
กอน ตั้งแตวาระแรกจนเสร็จวาระที่ 3 แลวจงึเสนอตอวุฒิสภาดํ าเนินการพิจารณาทั้ง 3 วาระ
ตามล ําดบั จนเสร็จเชนเดียวกัน นี่คือกระบวนการพิจารณาออกกฎหมายตามที่บัญญัติไวในรัฐ
ธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย ซ่ึงมีรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติมากกวาที่ไดกลาวมานี้มาก
จงึของดไมกลาวถึง
 อนึง่ คณะกรรมาธิการพิเศษเพื่อพิจารณารางกฎหมายสํ าคัญ ๆ หรือกฎหมายพิเศษ
เชน กฎหมายสหกรณนี้ นอกจากแตงตั้งจากสมาชิกสภาฯ สวนหนึ่งแลว จะมีผูเชี่ยวชาญ นัก
วชิาการ ผูมีประสบการณ นักกฎหมาย และนักสหกรณอีกสวนหนึ่งดวยเสมอ

 2.4  ประสบการณการตรากฎหมายสหกรณไทย

 การตรากฎหมายสหกรณไทย ตั้งแตฉบับแรกถึงฉบับปจจุบันปรากฎวาเราขาดการ
มสีวนรวมของนักวิชาการสาขาตาง ๆ ที่เรียกวานักวิทยาศาสตรทางสังคม ดังกลาวขางตน ยก
เวนนกักฎหมายหรือผูมีความรูดานกฎหมายโดยทั่วไป แทจริงนักกฎหมาย และนักสหกรณที่
เหมาะสมแกการยกรางกฎหมายสหกรณควรจะเปน “นักกฎหมายที่รูเร่ืองการสหกรณ” ดี และ
ถาเปนนักสหกรณหรือนักวิชาการสหกรณที่รูเร่ืองกฎหมายสหกรณพอสมควรดวยในบุคคล
เดยีวกันก็จะยิ่งดีมาก
 ในการตราพระราชบัญญัติสมาคมเพิ่มเติม พุทธศักราช 2459 เราทราบกันดีวา  รัฐ
บาลในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมีเจตนารมณที่จะใชบังคับแกการจัดสหกรณเปนการ
ทดลองเทานัน้ ซ่ึงหมายความวา กฎหมายฉบับนั้นไดถูกกํ าหนดตั้งแตแรกใหใชเปนระยะเวลา
ช่ัวคราว และท้ังในสมัยนั้นเรายังขาดความรูและประสบการณดานการสหกรณตามแบบตะวัน
ตก แตเราก็ไดคํ าปรึกษาแนะนํ าจากนายเบอรนารด ฮันเตอร นักการธนาคารชาวอังกฤษที่มี
ความรูและประสบการณดานสหกรณ ประกอบกับนักบริหาร เชน พระราชวงศเธอกรมหมื่น
พทิยาลงกรณ  และที่ปรึกษากฎหมายกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  นาย เจ.เอ.เคเบิลในสมัย
นัน้ เรากไ็ดมีกฎหมายฉบับแรกที่เหมาะสมแกสมัย และไดใชบังคับมาถึง 12 ป จนกระทั่งได
ตราพระราชบัญญัติสหกรณ พุทธศักราช 2471 เปนกฎหมายสหกรณฉบับที่ 2
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 พรบ.สหกรณ พ.ศ.2471 มีเนื้อหาสาระที่สมบูรณมากขึ้นและครอบคลุมโครงสราง
ของสหกรณรวมทั้งกระบวนการจัดตั้งการดํ าเนินงาน การควบคุม การเลิกและการชํ าระบัญชี
สหกรณ ทั้งนี้เปนผลจากประสบการณที่ไดรับจากการใช พรบ.สมาคมเพิ่มเติม พ.ศ.2459 ถึง
12 ป ประกอบกบันายทะเบียนสหกรณ (กรมหมื่นพิทยาลงกรณ) ไดเสด็จดูงานสหกรณใน
ประเทศพมา และอินเดีย พรอมดวยขาราชการชั้นผูใหญกรมสหกรณ ยอมไดรับประสบการณ
ดานสหกรณมามากพอสมควร และทั้งกฎหมายฉบับนี้นายทะเบียนสหกรณไดทรงขอใหนาย
เลอรเมย นักกฎหมายกระทรวงพระคลังมหาสมบัติยกรางขึ้นตั้งแตป พ.ศ.2461 การพิจารณา
รางกฎหมายจึงเปนไปดวยความรอบคอบสํ าหรับสมัยนั้น และกฎหมายฉบับนี้ก็ไดใชมานาน
ถึง 40 ป นบัวานานเกินสมควรจนกวาจะยกเลิกโดยพรบ.สหกรณ พ.ศ.2511 แมวาไดมีการแก
ไขเพิ่มเติมมาแลว 3 คร้ัง ในป พ.ศ. 2476 และป พ.ศ. 2477   2 คร้ัง ตามลํ าดับ
 ในการตรา พรบ.สหกรณ พ.ศ.2511 แทจริงเรามีประสบการณการใชกฎหมายยาว
นาน และมีสวนราชการสหกรณที่ไดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาจากกรมสหกรณ เปนกระทรวง
สหกรณในป 2495 และกระทรวงพัฒนาการแหงชาติในป 2506 นับวาเรามีกองทัพขาราชการ
สหกรณทีป่ระกอบดวยนักบริหาร นักวิชาการสหกรณ และผูมีประสบการณงานสงเสริม
สหกรณจ ํานวนมากพอสมควร นอกจากนั้นเรามีผูนํ าสหกรณ (กรรมการดํ าเนินการ) และนัก
สหกรณ (สมาชิก) เปนจํ านวนมาก แตก็มิไดแตงตั้งผูแทนสหกรณหรือนักสหกรณเขารวมเปน
คณะกรรมการยกรางกฎหมายดวย อนึ่งในขณะนั้นยังไมมีสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
จงึไมมผูีแทน  ขบวนการสหกรณที่จะเขามีสวนรวมในการยกราง พรบ.สหกรณ พ.ศ.2511
หรือด ําเนินการ  เคลื่อนไหวใด ๆ เพื่อรักษาผลประโยชนของขบวนการสหกรณ
 สํ าหรับการตรา พรบ.สหกรณ พ.ศ.2542 ที่ใชบังคับอยูในปจจุบันก็มีกระบวนการ
ปฏิบตัใินการยกรางเกือบจะไมแตกตางกับ พรบ.สหกรณ พ.ศ.2511 กลาวคือ คณะกรรมการยก
รางกฎหมายประกอบดวยขาราชการกรมสงเสริมสหกรณ และสํ านักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณเปนสวนใหญ แมวาจะมีผูแทนสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และผูนํ าชุมนุม
สหกรณระดับประเทศ รวมทั้งผูนํ ากลุมเกษตรระดับประเทศรวมเปนกรรมการยกรางดวย แตก็
ยงัขาดผูเชี่ยวชาญดานตาง ๆ ที่เรียกวา “นักวิทยาศาสตรดานสังคม” และนักกฎหมายที่รูเร่ือง
สหกรณ รวมทั้งนักวิชาการสหกรณที่รูเร่ืองกฎหมาย ผลที่ตามมาก็คือเราไดรางกฎหมาย
สหกรณฉบับนั้นที่ไมแตกตางมากนักกับ พรบ.สหกรณ พ.ศ.2511 ในดานเคาโครงหรือโครง
สรางของกฎหมาย แมวาจะมีบทบัญญัติใหมเพิ่มขึ้นบาง แตบทบัญญัติที่เพิ่มขึ้นและที่แกไข
ปรับปรุงบทบัญญัติเดิมก็มิใชวาจะเกิดผลดีแกการสงเสริมสนับสนุนและการคุมครองสหกรณ 
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หรือระบบ สหกรณเสมอไป บทบัญญัติใหมบางมาตรามีผลดี บางมาตรามีผลเสีย และบาง
มาตราก็มีทั้งผลดีและผลเสีย

 2.5  ขอจํ ากัดหรืออุปสรรคในการตรากฎหมายสหกรณไทย

 จากทีก่ลาวมาขางตน เราจะเห็นวาประเทศไทยไดมีการประกาศใชกฎหมาย
สหกรณทั้งฉบับมาแลวตั้งแตแรกจนถึงปจจุบัน รวม 4 ฉบับ คือ

1) พระราชบัญญัติสมาคมเพิ่มเติม พุทธศักราช 2459
2) พระราชบัญญัติสหกรณ พุทธศักราช 2471
3) พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2511 และ
4) พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542

 กฎหมายฉบับที่ตราขึ้นภายหลังมีผลใหยกเลิกกฎหมายฉบับกอนทั้งสิ้น ซ่ึงดู
เหมอืนวาจะเปนการปฏิรูปกฎหมายฉบับกอน แตในความเปนจริงเรายังไมเคยปฏิรูป
กฎหมายสหกรณฉบับใดเลย ยกเวนกรณีเดียว คือ การตรา พรบ.สหกรณ พ.ศ.2471 ซ่ึงมีผลเปน
การปฏรูิป พรบ.สมาคมเพิ่มเติม พ.ศ.2459 เพราะวาไดมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเปาหมาย
และหลกัการของกฎหมายสมาคมเพิ่มเติมโดยสิ้นเชิง รวมทั้งมีบทบัญญัติใหมใน พรบ.
สหกรณ พ.ศ.2471 เพิ่มขึ้นมาก สวนการตรา พรบ.สหกรณ พ.ศ.2511 และ พรบ.สหกรณ
พ.ศ.2542 มาใชบังคับมีผลเพียงการปรับปรุงกฎหมายสหกรณฉบับกอนทั้งฉบับเทานั้น ไมใช
การปฏรูิปกฎหมาย เพราะวากฎหมายฉบับหลังหรือฉบับใหมมิไดมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
เปาหมาย หลักการและโครงสรางของ สหกรณในสาระสํ าคัญเลย ดังจะเห็นไดจากหมายเหตุ
ทายพระราชบัญญัติสหกรณทั้ง 2 ฉบบั ซ่ึงแสดงเหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติดัง
กลาวดังตอไปนี้
 - เหตผุลของ พรบ.สหกรณ พ.ศ.2511 กลาววา “…กิจการของสหกรณได
ขยายตวัขึน้เปนลํ าดับ แตกฎหมายวาดวยสหกรณที่ใชอยูในปจจุบันเปนกฎหมายที่ใชมาตั้งแต
พ.ศ.2471… จึงสามควรปรับปรุงกฎหมายสหกรณขึ้นใหมใหเหมาะสมแกกาลสมัย เพื่อสง
เสรมิการดํ าเนินงานของสหกรณใหดีขึ้น”
 - เหตุผลของ พรบ.สหกรณ พ.ศ.2542 กลาววา “…โดยที่ พรบ.สหกรณื
พ.ศ.2511 ไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว ทํ าใหมีบทบัญญัติหลายประการไมเอื้อประโยชน
ตอการพฒันาสหกรณใหทันตอสภาพการแขงขันกับระบบธุรกิจในปจจุบัน ประกอบกับพระ



กฎหมายสหกรณที่พึงประสงค : เชิญ  บํ ารุงวงศ
ขอจํ ากัดของกฎหมายสหกรณปจจุบันและแนวทางแกไข

11

ราชบญัญตัิดังกลาวไดรวมบทบัญญัติเกี่ยวกับกลุมเกษตรกร ซ่ึงสมควรปรับปรุงใหเหมาะสม
ยิ่งขึ้นเชนเดียวกัน…จึงเห็นสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยสหกรณที่ใชบังคับอยู เดิมทั้ง
ฉบับ…”
 จงึอาจสรุปขอจํ ากัดหรืออุปสรรคในการตรากฎหมายสหกรณไทยไดดังนี้
 (1) การปรับปรุงกฎหมายเดิมทั้งฉบับแตละครั้งไมไดตั้งอยูบนพื้นฐานแหง
การศกึษาวจิยักฎหมายฉบับเดิม และสภาพของขบวนการสหกรณในขณะนั้นอยางเปนระบบ
และจริงจัง
 (2) ในการปรับปรุงกฎหมายเดิมทุกฉบับ ไมมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายและ
เปาหมายของกฎหมายในสาระสํ าคัญ และไมชัดเจนวาจะพัฒนาระบบสหกรณไปในทิศทางใด
เพือ่อะไร ยกเวน พรบ.สหกรณ พ.ศ.2471
 (3) องคประกอบของคณะกรรมการยกรางกฎหมายไมครอบคลุมถึงผูเชี่ยว
ชาญหรอืนักวิชาการดานสังคมศาสตร นักกฎหมายที่รูการสหกรณ และนักสหกรณที่รู
กฎหมาย ฯลฯ
 (4) การปรับปรุงกฎหมายทั้งฉบับแตละครั้งจึงมีผลเปนการแกไขปรับปรุง
เพิ่มเติมหรือยกเลิกบทบัญญัติบางมาตราโดยไมเปลี่ยนแปลงนโยบายเปาหมายและโครงสราง
ของกฎหมายทั้ง ๆ ที่กฎหมายฉบับเดิมแตละฉบับไดใชมาเปนเวลานานมาก สมควรจะปฏิรูป
กฎหมายที่ลาสมัยแทนที่จะแกไขปรับปรุงเทานั้น
 (5) ขาดการนํ าความรูดานกฎหมายของตางประเทศที่มีลักษณะทางเศรษฐกิจ
และสงัคมคลายกับไทย รวมทั้งผลการประชุมหรือสัมมนาระหวางประเทศเรื่องกฎหมาย
สหกรณมาใชในการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายแตละครั้ง ยิ่งกวานั้นเราแทบไมไดนํ าความรู
และประสบการณจากผลการประชุมหรือสัมมนาระหวางประเทศเรื่องการสหกรณ เชน การสง
เสริมและพัฒนาขบวนการสหกรณ การศึกษาอบรม การสอบบัญชี ฯลฯ ทั้ง ๆ ที่เราสงผูแทน
ระดับรัฐมนตรี   นายทะเบียนสหกรณ อธิบดี ขาราชการระดับสูง นักวิชาการสหกรณ ประธาน
กรรมการ หรือผูอํ านวยการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และผูแทนจากสหกรณเขา
ประชมุทกุครั้งที่องคการสัมพันภาพสหกรณระหวางประเทศ สํ านักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิ
ฟก (ICA FOAP) และองคการสหกรณระดับชาติรวมกับมูลนิธิตางประเทศจัดขึ้นทั้งใน
ประเทศไทย และตางประเทศหมุนเวียนกันไปเปนระยะ ๆ
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3.  เปรียบเทียบกฎหมายสหกรณในอดีตและปจจุบัน

 เราอาจเปรียบเทียบกฎหมายสหกรณไทยในอดีตและปจจุบันใน 3 ประการ คือ
ลักษณะทั่วไปของกฎหมาย สาระสํ าคัญบางประการของกฎหมาย และโครงสรางของกฎหมาย
โดยพิจารณาตั้งแตฉบับแรกถึงฉบับปจจุบัน

 3.1  เปรียบเทียบลักษณะทั่วไปของกฎหมาย

 (1)  นโยบายกฎหมายสหกรณ
ก. พรบ. สมาคมเพิ่มเติม พ.ศ. 2459 : ใชบังคับสํ าหรับสหกรณหาทุน

เพยีงประเภทเดียว เปนการชั่วคราวในระยะทดลอง
ข. พรบ. สหกรณ พ.ศ.2471 : สงเสริมสหกรณประเภทตาง ๆ บนพื้น

ฐานของการประหยัด การชวยซ่ึงกันและกัน และการชวยตนเองเพื่อ
ใหเกิดความจํ าเริญทรัพยและความจํ าเริญธรรมในบานเมือง

ค. พรบ. สหกรณ พ.ศ.2511 : ปรับปรุง พรบ.สหกรณ พ.ศ. 2471 ใหมี
การควบสหกรณเขากัน และสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยเปน
สถาบันของสหกรณ

ง. พรบ. สหกรณ พ.ศ.2542 : ปรับปรุง พรบ.สหกรณ พ.ศ.2511 ใหมี
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ กองทุนพัฒนาสหกรณ
สมาชิกสมทบ การแยกสหกรณ

 (2) ผูรักษาการตามกฎหมาย
ก. พรบ.สมาคมเพิ่มเติม พ.ศ.2459 : เสนาบดีกระทรวงพระคลังมหา

สมบัติ
ข. พรบ.สหกรณ พ.ศ.2471 : เสนาบดีกระทรวงพาณิชยและคมนาคม

กระทรวงเกษตรพาณิชยการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐการ
รัฐมนตรรีวาการกระทรวงเกษตราธิการ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
สหกรณ (เปลี่ยนแปลงตามกระทรวงเจาสังกัดของกรมสหกรณ)
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ค. พรบ.สหกรณ พ.ศ.2511 : รมว.กระทรวงพัฒนาการแหงชาติ รมว.
กระทรวงเกษตรและสหกรณ (เปลี่ยนแปลงตามกระทรวงเจาสังกัด
ของสวนราชการสงเสริมสหกรณ)

ง. พรบ.สหกรณ พ.ศ.2542 : รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ

 (3) นายทะเบียนสหกรณ
ก. พรบ.สมาคมเพิ่มเติม พ.ศ.2459 : อธิบดีกรมพาณิชและสถิติพยากรณ
ข. พรบ.สหกรณ พ.ศ.2471 : ปลัดทูลฉลองกระทรวงพาณิชยและ

คมนาคม ฯลฯ อธิบดีกรมสหกรณ (พ.ศ.2475-2495) ปลัดกระทรวง
สหกรณ

ค. พรบ.สหกรณ พ.ศ.2511 : ปลัดกระทรวงพัฒนาการแหงชาติ รองปลัด
กระทรวงฯ อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ ปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ

ง. พรบ.สหกรณ พ.ศ.2542 : ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

 3.2  เปรียบเทียบสาระสํ าคัญของกฎหมาย

 (1)  ค ํานิยาม “สหกรณ”
ก. พรบ.สมาคมเพิ่มเติม พ.ศ.2459 : “สมาคมของผูทํ าการเพาะปลูกและ

หากนิดวยการทํ าของขาย รวมกํ าลังกันบํ ารุงตนเองและประหยัดการ
ใชจาย โดยมิใชเพื่อหากํ าไรมาจํ าแนกแกสมาชิก (จากพระราชปรารภ
ในกฎหมาย)

ข. พรบ.สหกรณ พ.ศ.2471 : “สมาคมซึ่งไดจดทะเบียนตามพระราช
บญัญตันิี้หรือถือวาไดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้” มาตรา 5 ให
ความหมายวา “…คือสมาคมซึ่งตั้งขึ้นเพื่อดํ าเนินธุระรวมกัน เปน
ประโยชนสามัญแกสมาชิกทั้งปวงในทางทรัพย…” (รวมทั้งสหกรณ
ขัน้ปฐมและชุมนุมสหกรณ)

ค. พรบ.สหกรณ พ.ศ.2511 : “คณะบคุคลซึ่งรวมกันดํ าเนินกิจการเพื่อ
ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และไดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้”
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ง. พรบ.สหกรณ พ.ศ.2542 : “คณะบคุคลซึ่งรวมกันดํ าเนินกิจการเพื่อ
ประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคม โดยชวยตนเองและชวยเหลือซ่ึง
กนัและกัน และไดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้”

 (2) หลักเกณฑการจัดตั้งสหกรณ
ก. พรบ.สมาคมเพิ่มเติม พ.ศ. 2459 :

- สมาชิกเปนบุคคลธรรมดา บรรลุนิติภาวะ ประกอบอาชีพเกษตร
กรรม

- ไมนอยกวา 10 คน
- ก ําหนดแดนดํ าเนินงานในหมูบานหรือตํ าบลเดียวกัน
- ด ําเนินธุรกิจรวมกัน
- มีขอบังคับ

ข. พรบ.สหกรณ พ.ศ. 2471 :
- สมาชิกเปนบุคคลธรรมดา บรรลุนิติภาวะ ความตองการอยาง

เดียวกัน
- ไมนอยกวา 10 คน
- จ ํากดัแดนดํ าเนินงานถาจัดหาทุนใหสมาชิกกูยืม
- ด ําเนินธุรกิจรวมกันเพื่อประโยชนสามัญแกสมาชิก
- มีขอบังคับ

ค. พรบ.สหกรณ พ.ศ. 2511 :
- สมาชิกเปนบุคคลธรรมดา บรรลุนิติภาวะ ประกอบอาชีพตามที่

ก ําหนด
- ไมจํ ากัดแดนดํ าเนินงาน
- มกีิจการรวมกัน
- มทีนุเรือนหุน ถาเปนสหกรณชนิดจํ ากัด
- มีขอบังคับ

ง. พรบ.สหกรณ พ.ศ. 2542 :
- สมาชิกเปนบุคคลธรรมดา บรรลุนิติภาวะ มีกิจกรรมรวมกัน
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- ไมจ ํากัดจํ านวนสมาชิกขั้นตํ่ า แตตองมีผูลงชื่อจัดตั้งไมนอยกวา
10 คน

- ไมก ําหนดแดนดํ าเนินงาน
- มีทุนเรือนหุน
-  มีขอบังคับ

 (3)  ประเภทของสหกรณ
ก. พรบ.สมาคมเพิ่มเติม พ.ศ.2459 : ประเภทสหกรณหาทุนเพียง

ประเภทเดียว
ข. พรบ.สหกรณ พ.ศ.2471 : สหกรณหลายประเภท ตามประกาศของ

รัฐมนตรีเปนคราว ๆ
ค. พรบ.สหกรณ พ.ศ.2511 : สหกรณหลายประเภท กํ าหนดโดยกฎ

กระทรวง
ง. พรบ.สหกรณ พ.ศ.2542 : สหกรณหลายประเภท กํ าหนดโดยกฎ

กระทรวง

(4)  ความรับผิดของสมาชิก
ก. พรบ.สมาคมเพิ่มเติม พ.ศ.2459 : ไมจํ ากัดสินใช
ข. พรบ.สหกรณ พ.ศ.2471 : จ ํากดัสินใช หรือไมจํ ากัดสินใช
ค. พรบ.สหกรณ พ.ศ.2511 : จ ํากัดหรือไมจํ ากัด
ง. พรบ.สหกรณ พ.ศ.2542 : จํ ากัด

(5)  การรวมกันแนวตั้ง (ชุมนุมสหกรณ)
ก. พรบ.สมาคมเพิ่มเติม พ.ศ. 2459 : ไมมี
ข. พรบ.สหกรณ พ.ศ. 2471 : มชุีมนมุสหกรณ ไมจํ ากัดจํ านวนสมาชิก

ขั้นตํ่ า
ค. พรบ.สหกรณ พ.ศ. 2511 :  มชุีมนมุสหกรณ สมาชิกไมนอยกวา 3

สหกรณ
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ง. พรบ.สหกรณ พ.ศ. 2542 : มชุีมนมุสหกรณ สมาชิกไมนอยกวา 5
สหกรณ

 (6)  การควบสหกรณ
 พรบ.สมาคมเพิ่มเติม พ.ศ. 2459 และพรบ.สหกรณ พ.ศ. 2471 ไมมีพรบ.
สหกรณ พ.ศ. 2511 และพรบ.สหกรณ พ.ศ. 2542 มี

(7)  การแยกสหกรณ
 กฎหมาย 3 ฉบับแรกไมมี พรบ.สหกรณ พ.ศ. 2542 มี

 3.3 เปรียบเทียบโครงสรางของกฎหมายสหกรณ

 ตารางเปรียบเทียบโครงสรางกฎหมายสหกรณ

พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2511 พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542
สวนที่ 1 สหกรณจํ ากัด
      หมวด 1  การจดทะเบียนสหกรณจํ ากัด
     หมวด 2  การดํ าเนินงานของสหกรณจํ ากัด
     หมวด 3  การควบคุมสหกรณจํ ากัด
     หมวด 4  การเลิกสหกรณจํ ากัด

หมวด 1  บททั่วไป

สวนที่ 2 สหกรณไมจํ ากัด
     หมวด 1  การจดทะเบียนสหกรณไมจํ ากัด

การดํ าเนินงาน และการควบ
คุมสหกรณไมจํ ากัด

     หมวด 2  การเลิกสหกรณไมจํ ากัด

หมวด 2  การกํ ากับและสงเสริมสหกรณ
     สวนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาสหกรณ

แหงชาติ
     สวนที่   2    นายทะเบียนสหกรณ
     สวนที่ 3 การกํ ากับดูแลสหกรณ
     สวนที่ 4 กองทุนพัฒนาสหกรณ

สวนที่ 3  ชุมนุมสหกรณ
สวนที่ 4  การควบคุมสหกรณเขากัน
สวนที่ 5  การชํ าระบัญชี

หมวด 3 สหกรณ
     สวนที่ 1 การจัดตั้งและการจดทะเบียน 

สหกรณ
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พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2511 พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542
สวนที่ 6 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
สวนที่ 7 สหกรณไมจํ ากัด
สวนที่ 8  กลุมเกษตรกร
บทเฉพาะกาล

     สวนที่ 2 ขอบังคับและการแกไขเพิ่มเติม
     สวนที่ 3 การดํ าเนินงานของสหกรณ
     สวนที่ 4 การสอบบัญชี
     สวนที่ 5 การเลิกสหกรณ
หมวด 4 การชํ าระบัญชี
หมวด 5 การควบสหกรณเขากัน
หมวด 6 การแยกสหกรณ
หมวด 7 ชุมนุมสหกรณ
หมวด 8 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
หมวด 9 กลุมเกษตรกร
หมวด 10 บทกํ าหนดโทษ

บทเฉพาะกาล

จ ํานวนบทบัญญัติ 119 มาตรา จ ํานวนบทบัญญัติ 138 มาตรา

4.  ขอจํ ากัดของกฎหมายสหกรณปจจุบันในการพัฒนาสหกรณ

 กฎหมายสหกรณปจจุบันไดแก พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 มีผลใชบังคับ
ตัง้แตวนัที ่24 เมษายน 2542 แมวาเพิ่งใชมาเพียงประมาณ 2 ป 6 เดือน แตปรากฏวากฎหมายนี้
มขีอจ ํากดับางประการทั้งในการดํ าเนินงานและการพัฒนาสหกรณ ดังจะไดกลาวตอไป

 4.1  ขาดนโยบายและเปาหมายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาสหกรณ

 ตามปกตินโยบายและเปาหมายของกฎหมายสหกรณจะปรากฎอยูในคํ าปรารภ
หรือในหมายเหตุทายกฎหมาย ซ่ึงแสดงถึงเหตุผลในการตราพระราชบัญญัตินั้น คํ าปรารภใน
กฎหมายกลาวเพียงสั้น ๆ วา เพื่อปรับปรุงกฎหมายวาดวยสหกรณ และเพื่ออนุวัตรตาม
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซ่ึงบัญญัติวาการจํ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลให
กระท ําไดโดยอาศัยอํ านาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
 การพฒันาสหกรณในประเทศไทยไดใช “ระบบรัฐอุปถัมภ” ตลอดมาจนถึง
ปจจุบันเปนเวลา 85 ปแลว แตยังปรากฎวาระบบนี้ยังจํ าเปนแกระบบสหกรณไทยหรือเปนสิ่งที่
ขาดไมไดสํ าหรับระบบสหกรณไทย แทจริงระบบรัฐอุปถัมภสหกรณนั้นไดใชกันอยูทั่วไปใน
ประเทศกํ าลังพัฒนา หรือประเทศที่รัฐบาลเปนผูริเร่ิมการสหกรณ ซ่ึงเรียกวาการพัฒนา
สหกรณ “จากบนลงลาง” ระบบนี้มีหลักการสํ าคัญดังนี้

- รัฐสงเสริม สนับสนุนและชวยเหลือสหกรณ
- ภายในระยะเวลาที่ไมนานเกินสมควร (มีระยะเวลาสิ้นสุด)
- ถายโอนอํ านาจสงเสริม สนับสนุนและชวยเหลือ ตลอดจนการกํ ากับ

ดแูล สหกรณอยางเปนขั้นเปนตอน และสอดคลองกับขีดความ
สามารถขององคการสหกรณสูงสุด

- เพือ่พฒันาขบวนการสหกรณใหเขมแข็ง พึ่งตนเอง ปกครองตนเอง
และเปนอิสระเชนเดียวกับองคการธุรกิจรูปอื่นในภาคเอกชน

- เพือ่ใหสหกรณเปนเครื่องมืออยางหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
การเมอืง และวัฒนธรรม บนพื้นฐานของการชวยตนเองและการรวม
มอืชวยเหลือกัน

 เพราะฉะนั้นกฎหมายสหกรณที่ดีสํ าหรับประเทศที่ยังอยู ในระบบรัฐอุปถัมภ 
สหกรณตองมีนโยบายและเปาหมายกํ าหนดไวชัดเจนตามหลักการของระบบรัฐอุปถัมภนี้ 
กฎหมายสหกรณไทยทุกฉบับรวมทั้งฉบับปจจุบันขาดนโยบาย เปาหมาย หรือทิศทางการสง
เสริมและพัฒนาสหกรณดังกลาว

 4.2  โครงสรางกฎหมายสหกรณไมเหมาะสม

โครงสรางของกฎหมายสหกรณ คือ องคประกอบ (contents) ของกฎหมาย ซ่ึง
ปรากฏอยูในสารบัญของกฎหมาย รวมทั้งบทบัญญัติที่เปนหลักการพื้นฐานสํ าคัญ ความไม
เหมาะสมของโครงสรางกฎหมาย อาจพิจารณาไดดังนี้
 การจดัหมวดหมูแบงเปนหมวดและสวนไมเปนระบบที่ดี ไมเรียงลํ าดับหมวดหมู
ตามลกัษณะหรือธรรมชาติของสหกรณซ่ึงเปนนิติบุคคล แตกลับตั้งตนดวยบททั่วไป(หมวด 1)
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ซ่ึงเปนบทบัญญัติวาดวยสิทธิและหนาที่ของสหกรณและทุนกลาง บรรดาของสหกรณไมจํ ากัด
มใิชบททั่วไปตามชื่อของหมวด 1 บททัว่ไปนาจะเปนเรื่องคํ านิยาม รัฐมนตรีและอํ านาจของรัฐ
มนตรี   ผูรักษาการตามพระราชบัญญัติ ฯลฯ หมวด 2 การก ํากับและสงเสริมสหกรณนาจะเปน
เร่ือง สหกรณมากกวา เพราะวาเมื่อยังไมมีสหกรณจะไปกํ ากับและสงเสริมสหกรณไดอยางไร
 โครงสรางกฎหมายที่ไมเหมาะสมหรือการจัดหมวดหมู แหงบทบัญญัติของ
กฎหมายทีไ่มเปนระบบยอมเปนการยากแกการศึกษา การเรียนรูและความเขาใจ สํ าหรับ
สมาชิก สหกรณซ่ึงสวนมากเปนคนธรรมดา (lay man) มใิชนักวิชาการ นักธุรกิจ หรือผูทรง
คณุวฒุ ิ กฎหมายสหกรณเปนกฎหมายเพื่อการพัฒนา จึงสมควรตองงายแกการทํ าความเขาใจ
และการปฏิบัติโดยไมตองอาศัยนักกฎหมายหรือการตีความไดยิ่งดี

โครงสรางกฎหมายสหกรณของประเทศสิงคโปร แมวาจะใชบังคับมาตั้งแต
พ.ศ.2522 กด็เูหมือนจะงายแกการศึกษา เรียนรูและเขาใจ เพราะไดจัดเรียงลํ าดับหมวดหมูอยาง
เปนระบบ เชน หมวด 2 การจดัตั้งและการจดทะเบียนสหกรณ ก็ครอบคลุมเนื้อหาสาระสํ าหรับ
สหกรณทุกระดับ หมวด 3 ไดรวบรวมสิทธิและหนาที่ของสหกรณทุกระดับไวในหมวดเดียว
กนั หมวด 4 กเ็ชนเดยีวกัน ไดรวบรวมสิทธิและความรับผิดของสมาชิกไว ทํ าใหสะดวกแกการ
ศกึษาและเขาใจ (โปรดดูตารางเปรียบเทียบโครงสรางกฎหมายสหกรณไทย และสิงคโปรขาง
ลาง
ตารางเปรียบเทียบโครงสราง พรบ.สหกรณ พ.ศ.2542 กับ พรบ.สหกรณสิงคโปร พ.ศ.2522

พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติสหกรณสิงคโปร พ.ศ.
2522

หมวด 1  บททั่วไป
หมวด 2  การกํ ากับและสงเสริมสหกรณ
     สวนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาสหกรณแหง

ชาติ
     สวนที่ 2 นายทะเบียนสหกรณ
     สวนที่ 3 การกํ ากับดูแลสหกรณ
     สวนที่ 4 กองทุนพัฒนาสหกรณ
หมวด 3  สหกรณ
     สวนที่ 1 การจัดตั้งและการจดทะเบียน 

สหกรณ

หมวด 1  บททั่วไป
หมวด 2  การจัดตั้งและจดทะเบียนสหกรณ
              (มาตรา 1 – มาตรา 3)

หมวด 3 สิทธิและหนาที่ของสหกรณ
       (มาตรา 11 – มาตรา 37)
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พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2511 พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542
     สวนที่ 2 ขอบังคับและการแกไขเพิ่มเติม
     สวนที่ 3 การดํ าเนินงานของสหกรณ
     สวนที่ 4 การสอบบัญชี
     สวนที่ 5 การเลิกสหกรณ
หมวด 4 การชํ าระบัญชี

หมวด 5 การควบสหกรณเขากัน

หมวด 6 การแยกสหกรณ

หมวด 7 ชุมนุมสหกรณ

หมวด 8 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย

หมวด 9 กลุมเกษตรกร

หมวด 10 บทกํ าหนดโทษบทเฉพาะกาล

หมวด 4 สิทธิและความรับผิดของสมาชิก
      (มาตรา 38 – มาตรา 49)

หมวด 5 การจัดองคการและการจัดการสหกรณ
       (มาตรา 50 – มาตรา 65)

หมวด 6 ทรัพยสินและเงินทุนของสหกรณ
       (มาตรา 66 – มาตรา 73)

หมวด 7 การควบและการโอน
      (มาตรา 74 – มาตรา 75)

หมวด 8 หนาที่และอํ านาจของนายทะเบียน
สหกรณ

             (มาตร 76 – มาตรา 94)
หมวด 9 เบ็ดเตล็ด

     (มาตรา 95 – มาตรา 102)

จ ํานวนบทบัญญัติ 138 มาตรา จ ํานวนบทบัญญัติ 102 มาตรา

 4.3  ขาดบทบัญญัติบางเรื่องท่ีเปนหลักการพื้นฐานของสหกรณ

เนือ่งจากโครงสรางกฎหมายสหกรณไมเปนระบบที่ดี ทํ าใหขาดบทบัญญัติบาง
เร่ืองทีเ่ปนหลักการพื้นฐานของสหกรณ หรือมิฉะนั้นก็มีขอความไมชัดเจน ตองเสนอใหนาย
ทะเบยีนสหกรณตีความโดยไมจํ าเปน นอกจากนั้นหลักการพื้นฐานบางเรื่องที่ควรบัญญัติไว
ในกฎหมายสหกรณใหชัดเจน แตกลับบัญญัติวาใหไปกํ าหนดในขอบังคับ เชน สิทธิและหนา
ทีข่องสมาชกิ ขอกํ าหนดเกี่ยวกับารประชุมใหญและการประชุมคณะกรรมการดํ าเนินการ ซ่ึง
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ตองด ําเนินการตามหลักประชาธิปไตย ตลอดจนอํ านาจหนาที่และความรับผิดชอบขององคกร
ทัง้สอง การที่กฎหมายบัญญัติใหสหกรณกํ าหนดกิจกรรมสํ าคัญอันเกี่ยวกับหลักการพื้นฐาน
ของสหกรณและผลประโยชน สวนไดสวนเสียของสมาชิกไวในขอบังคับเชนนี้จะทํ าใหสาระ
สํ าคญัของขอบังคับ สหกรณขาดมาตรฐาน เสี่ยงตอการที่สหกรณแตละสหกรณจะกํ าหนดหรือ
แกไขเพิม่เตมิขอบังคับ แมในเรื่องเดียวกันใหแตกตางกันออกไปไดจริงอยูนายทะเบียน
สหกรณอาจมีแบบขอบังคับ สหกรณประเภทตาง ๆ ไวใหสหกรณถือเปนแนวทางในการ
ก ําหนดหรือแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ และทั้งขอบังคับหรือขอแกไขเพิ่มเติมตองผานการรับจด
ทะเบยีนจากนายทะเบียนสหกรณเสียกอนก็ตาม ในทางปฏิบัติก็ยังเกิดความลักล่ันในมาตรฐาน
ของขอบังคับสหกรณตาง ๆ อยูไมนอย กฎหมายที่ดีจึงควรมีบทบัญญัติที่เปนหลักการพื้นฐาน
การสหกรณไวอยางครบถวน ทั้งนี้หลักการพื้นฐานไมใชวิธีปฏิบัติในรายละเอียด ซ่ึงเปนเรื่อง
ทีต่องกํ าหนดในขอบังคับ

บทบัญญัติหลักการพื้นฐานอีกประการหนึ่งซึ่งยังขาดหรือไมมีความชัดเจนใน
กฎหมายสหกรณไทย คือ หนาที่ของสหกรณในการใหการศึกษาฝกอบรมแกสมาชิก กรรมการ
ด ําเนนิการ และพนักงานของสหกรณ รวมทั้งการเผยแพรขอมูล ขาวสาร ความรูเกี่ยวกับ
สหกรณไปสูประชาชนทั่วไป ซ่ึงถือวาเปนบุคคลที่จะเปนสมาชิกสหกรณในอนาคต โดย
เฉพาะอยางยิ่งควรมีบทบัญญัติในกฎหมายสหกรณใหเปนหนาที่ของสหกรณขั้นปฐมที่จะตอง
ใหการศกึษาแกสมาชิกของตน เปนที่นายินดีวาหลายสหกรณมีขอบังคับกํ าหนดใหมีคณะ
กรรมการการศึกษา เพื่อใหการศึกษาและสงเสริมการศึกษาแกสมาชิก รวมทั้งจัดสรรกํ าไรสุทธิ
สวนหนึ่งไวเปนทุนการศึกษา      ฝกอบรม

 4.4  ขอจํ ากัดเกี่ยวกับอํ านาจกระทํ าการของสหกรณ

มาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 มีเนื้อหาสํ าคัญไมแตกตางกับ
มาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2511 กลาวคือไดบัญญัติเปนหลักการวา  “เพื่อ
ปฏิบตัใิหเปนไปตามวัตถุประสงคใหสหกรณมีอํ านาจกระทํ าการดังกลาวตอไปนี้ได…” ตาม
ดวยอนุมาตราซึ่งเปนรายละเอียดของอํ านาจกระทํ าการ 13 อนุมาตรา สํ าหรับ พรบ.สหกรณ
พ.ศ.2511 และ 9 อนุมาตราสํ าหรับ พรบ.สหกรณ พ.ศ. 2542



กฎหมายสหกรณที่พึงประสงค : เชิญ  บํ ารุงวงศ
ขอจํ ากัดของกฎหมายสหกรณปจจุบันและแนวทางแกไข

22

 อํ านาจกระทํ าการของสหกรณที่ไดบัญญัติไวในลักษณะเปนรายละเอียดเชนนี้มีผล
เสยีแกสหกรณเปนอันมาก ดังจะกลาวตอไปนี้

เปนการจ ํากัดอํ านาจของสหกรณ เพราะวาถึงแมกฎหมายไดกํ าหนดรายละเอียด
ของอํ านาจไวมากมายประการใดก็ยังนอยกวาอํ านาจของนิติบุคคลทั่วไปตามที่ไดบัญญัติไวใน
มาตรา 66 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ความวา “นิติบุคคลยอมมีสิทธิและหนาที่
ตามบทบญัญตัิแหงประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น ภายในขอบเขตแหงอํ านาจหนาที่หรือ
วตัถุประสงค ดังไดบัญญัติหรือกํ าหนดไวในกฎหมาย ขอบังคับหรือตราสารจัดตั้ง”

รายละเอียดอํ านาจกระทํ าการขอใดขอหนึ่งตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติ
สหกรณ พ.ศ. 2542 นั้น หากสหกรณไมไดกํ าหนดเปนวัตถุประสงคของสหกรณไวในขอ
บงัคบั สหกรณจะใชอํ านาจกระทํ าการขอนั้นไมได เพราะมาตรา 46 บญัญัติวา “เพื่อปฏิบัติให
เปนตามวัตถุประสงค ใหสหกรณมีอํ านาจกระทํ าการดังตอไปนี้ได…”

ตรงกนัขาม สหกรณจะกํ าหนดในขอบังคับใหมีวัตถุประสงคนอกเหนือจากที่
บญัญตัไิวใหเปนอํ านาจกระทํ าการในมาตรา 45 กไ็มได ดังกรณีตัวอยางการจัดตั้งบริษัท
สหประกนัชวีติ จํ ากัด ซ่ึงประชาชนไมมีสิทธิที่จะรวมกันดํ าเนินกิจการประกันชีวิตในรูป
สหกรณ เนือ่งจากกฎหมายการประกันชีวิตไดบัญญัติวา การดํ าเนินกิจการประกันชีวิตให
กระท ําไดในรูปบริษัทมหาชนเทานั้น การดํ าเนินกิจการธนาคารพาณิชยหรือธนาคารใด ๆ ก็
ตาม กฎหมายการธนาคารพาณิชยก็ไดบัญญัติไวทํ านองเดียวกัน คือ จะกระทํ าในรูปบริษัท
มหาชน และทั้งกฎหมายสหกรณก็ไมไดบัญญัติใหสหกรณมีอํ านาจดํ าเนินกิจการธนาคารหรือ
กจิการประกันชีวิตได

เพราะฉะนั้นจึงสมควรแกไขมาตรา 46 เสยีใหม มีใจความวา “ใหสหกรณมีอํ านาจ
ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน ทํ านิติกรรม ดํ าเนินคดีและกระทํ าการทุกสิ่งที่จํ าเปนเพื่อใหสํ าเร็จ
ตามวัตถุประสงคของสหกรณ” เหตุผลในการแกไขเชนนี้คือ

 การถือกรรมสิทธิในทรัพยสินตามอนุมาตรา (7) นั้น ยอมครอบคลุม
ถึงทรัพยสิทธิ์และสิทธิที่จะจัดการทรัพยสินอยางไรก็ไดภายใน
ขอบเขตกฎหมาย

 กระทํ าการตาง ๆ ตามอนุมาตราอื่น ๆ ของมาตรา 46 ถือวาเปนการทํ า
นิติกรรมหรือสัญญาทั้งสิ้น

 การด ําเนินคดีในศาลไมวาในทางแพง หรือปกครองมีกระบวนการ
พเิศษ จึงควรบัญญัติไว แมวาไมบัญญัติไวสหกรณก็มีอํ านาจดํ าเนิน
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คดีไดตามสิทธิอํ านาจในฐานะนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณชิยมาตรา 66 อยูแลว เชนเดียวกับการกระทํ าใหสํ าเร็จตาม
วตัถุประสงคที่ไดกํ าหนดไวในขอบังคับ

 คํ าวา อํ านาจกระทํ าการ กับคํ าวา วตัถุประสงค  จะไดไมเขาใจสับสน
ดงัเชน ปรากฏอยูในปจจุบัน สหกรณตองการจะมีอํ านาจกระทํ าการ
ขอใดตามมาตรา 46 กต็องนํ าความในขอนั้นมากํ าหนดเปนวัตถุ
ประสงคของสหกรณ โดยเฉพาะอยางยิ่งอนุมาตรา (2)  (3)  (4)  (6)
(7) และ (9) มฉิะนัน้จะไมมีอํ านาจกระทํ าการตามอนุมาตรานั้น ๆ

แทจริงวัตถุประสงคของสหกรณมีลักษณะแตกตางจากของหางหุนสวนบริษัท 
หรือองคการธุรกิจเอกชนรูปอื่น กลาวคือ วัตถุประสงคของสหกรณนั้นมีขอบเขตจํ ากัดภายใน
ความตองการอันจํ าเปนรวมกัน (common needs / felt needs) เชน วัตถุประสงคของสหกรณ
ออมทรัพย ไดแก การสงเสริมการออมทรัพย และการใหสินเชื่อแกสมาชิก ซ่ึงถือวาเปนวัตถุ
ประสงคหลักของสหกรณที่จะตองกํ าหนดใหชัดเจนในขอบังคับสวนการใหสวัสดิการหรือ
การสงเคราะหแกสมาชิกที่ดี การใหความชวยเหลือทางวิชาการก็ดีหรือการขอรับความชวย
เหลือทางวิชาการก็ดีตามอนุมาตรา (2) (3) และ (4) ของมาตรา 46 นัน้เปนสิทธิอํ านาจของ
สหกรณที่จะกระทํ าไดในฐานะนิติบุคคลซึ่งมีความมุงหมายทางสังคมอยูดวยตามธรรมชาติ
ของสหกรณ จึงไมจํ าเปนตองกํ าหนดขอความเหลานั้นไวในขอบังคับ หรือถาจะกํ าหนดไวก็
ถือวาเปนวัตถุประสงครอง

สวนวตัถุประสงคขององคการธุรกิจเอกชนรูปอื่น โดยเฉพาะหางหุนสวนบริษัท
นัน้มกัจะก ําหนดไวหลายประการตั้งแต “สากกระเบือถึงเรือรบ” ทั้งนี้เพราะองคการธุรกิจ
ประเภทนี้มีความมุงหมายเพื่อแสวงหากํ าไรจากบุคคลภายนอกมาแบงปนกันระหวางผูลงทุน
(investors) จงึตองก ําหนดวัตถุประสงคเผ่ือเหลือเผ่ือขาดไวหลายอยาง แมวาจะกระทํ าหรือไม
กระท ําการตามวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางก็ได วัตถุประสงคของหางหุน
สวนบริษัทจึงมีลักษณะเปนอเนกประสงคเสมอ

สหกรณกอ็าจกํ าหนดวัตถุประสงคหลักหลายอยางได ถาเปนความตองการอันจํ า
เปนรวมกันของสมาชิก และเรียกสหกรณเชนนั้นวา สหกรณอเนกประสงค (multi-purpose
cooperative)  เชน สหกรณการเกษตร สหกรณประมง สหกรณนิคม สหกรณชุมชน ฯลฯ สวน
สหกรณทีม่วีตัถุประสงคหลักอยางเดียว เรียกวา สหกรณเอกประสงค (single-purpose
cooperative)  สหกรณเอกประสงคอาจมีวัตถุประสงครองหลายอยางไดโดยไมทํ าใหสหกรณ
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นัน้เปนสหกรณอเนกประสงค เชน สหกรณออมทรัพยอาจใหสวสัดิการหรือการสงเคราะห
หรือใหความชวยเหลือแกสมาชิกไดโดยไมถือวาเปนสหกรณอเนกประสงค แตถาสหกรณออม
ทรัพยตองการทํ าธุรกิจบานจัดสรร รานคา หรือการตลาดใหแกสมาชิกดวย กิจการเหลานั้นเปน
วตัถุประสงคหลัก สหกรณออมทรัพยเชนนั้นจะตองเปลี่ยนประเภทสหกรณเปนสหกรณอเนก
ประสงค ดังเชนที่ปฏิบัติอยูในประเทศสิงคโปร

อนึ่ง เร่ืองอํ านาจกระทํ าการของสหกรณนี้กฎหมายสหกรณสิงคโปร พ.ศ.2522
มาตรา 11 บัญญัติวา “ใหสหกรณที่จดทะเบียนแลวมีฐานะเปนนิติบุคคล… มีอํ านาจถือ
กรรมสทิธิ์ในทรัพยสิน ทํ าสัญญา ดํ าเนินคดี และกระทํ าการทุกสิ่งที่จํ าเปนแกความมุงหมาย
ของการจัดตั้งสหกรณ”

 4.5  บทบัญญัติท่ีมีผลกระทบทางลบตอการพัฒนาสหกรณ

พรบ.สหกรณ พ.ศ.2542 มีบทบัญญัติหลายมาตราที่มีผลกระทบทางลบตอการ
พฒันาสหกรณและขบวนการสหกรณโดยรวม ในที่นี้จะไดกลาวถึงเฉพาะในประเด็นที่
สํ าคัญๆ เทานั้น ดังตอไปนี้

1. อํ านาจหนาที่ของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ (คพช.) บางขอ
 เจตนารมณของกฎหมายสหกรณของประเทศซึ่งยังอยูใน “ระบบสหกรณที่รัฐ
อุปถัมภ” เชน ประเทศไทยนี้คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ (กพช.) ถูกสรางขึ้นมา
เพือ่ใหมอํี านาจหนาที่เปนที่ปรึกษาระดับนโยบาย เกี่ยวกับการพัฒนาขบวนการสหกรณหรือ
ระบบ สหกรณของชาติ เปนกลไกทางกฎหมายอยางหนึ่งของรัฐบาล หรือเปนองคกรที่ปรึกษา
ดานนโยบายการพัฒนาสหกรณของรัฐบาล เพราะฉะนั้นโดยหลักการ กพช. จะมีอํ านาจหนาที่
ใหคํ าปรึกษา เสนอแนะ ประสานงาน และพิจารณรางนโยบายการพัฒนาสหกรณใหแกหรือ
เพือ่คณะ รัฐมนตรี กลาวโดยยองานของ คพช.คือใหคํ าปรึกษาแนะนํ า (advisory capacity) มิใช
บริหาร หรือมิใชมีอํ านาจบริหารเชนเดียวกับรัฐมนตรี ผูรักษาการตามกฎหมายสหกรณ หรือ
นายทะเบียนสหกรณ ซ่ึงเปนผูบริหารตามกฎหมายสหกรณ

อํ านาจหนาที่ของ คพช.ตามมาตรา 10(7) ทีว่า “มีอํ านาจหนาที่ตามที่บัญญัติ
ไวในพระราชบัญญัตินี้” ซ่ึงไดรวมถึงอํ านาจบริหารหลายประการ กระจายอยูในมาตราตาง ๆ
ของ พรบ.สหกรณ พ.ศ.2542 จึงขัดกับหลักการดังกลาวขางตน และเปนอุปสรรคแกการพัฒนา
ขบวนการสหกรณ โดยเฉพาะอยางยิ่งจะมีผลใหนายทะเบียนสหกรณและรัฐมนตรีซ่ึงเปนผู
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บริหารสูงสุดและผู รักษาการตามกฎหมายขาดความรับผิดชอบในการออกกฎกระทรวง
ระเบยีบหรือคํ าสั่ง หรือใหความเห็นชอบอนุมัติ อนุญาต เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมาย เพราะ
ทานทั้งสองอาจใช คพช. เปน “รมกันฝน” ใหแกตนเอง

ตวัอยาง อํ านาจหนาที่ คพช.ที่มีลักษณะเปนการบริหารซึ่งควรเปนของนาย
ทะเบียนสหกรณหรือรัฐมนตรี เชน

(1) การใหความเห็นชอบใหกระทรวงเกษตรและสหกรณฝาก (เงิน) ทุนกลาง
ของบรรดาสหกรณไมจํ ากัด ไวที่สถาบันการเงินอื่นใด นอกจากที่ไดกํ าหนด
ไวในกฎหมายสหกรณ (มาตรา 8)

(2) การใหความเห็นชอบแกระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกํ าหนดเรื่องการสั่ง 
ใหขาราชการเขาชวยเหลือในการจัดการของสหกรณที่จัดตั้งขึ้นยังไมเกิน 3 ป
หรือมีผลงานขาดทุนติดตอกันเกิน 2 ป (มาตรา 23)

(3) การใหสหกรณหรือผูมีสวนไดเสียอุทธรณคํ าสั่งของนายทะเบียนสหกรณตอ 
คพช. และถือวาคํ าวินิจฉัยของ คพช.เปนที่สุด (มาตรา 26, 38 ฯลฯ)

(4) การกํ าหนดอัตราคาบํ ารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยขั้นสูงสุดตาม
มาตรา 60

(5) การกํ าหนดสถาบันการเงินหรือลักษณะของการฝากเงินหรือการลงทุนที่ 
สหกรณจะฝากหรือลงทุนเงินของตนได นอกเหนือจากที่ไดบัญญัติไวใน
มาตรา 62(1) – (6) มาตรา 62(7)

 2.การกํ าหนดใหปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนนายทะเบียนสหกรณโดย
ตํ าแหนงตามมาตรา 15  เปนขอจ ํากัดในการบริหารการพัฒนาสหกรณนอกภาคเกษตร เพราะ
ปลัดกระทรวงฯ มีความรับผิดชอบในกิจการเกี่ยวกับเกษตรกรรม ตํ าแหนงนายทะเบียน
สหกรณของประเทศที่ยังอยูในระบบรัฐอุปถัมภสหกรณ ควรแตงตั้งผูบริหารสูงสุดในสวนราช
การสหกรณและตองเปนผูที่มีจิตใจรักงานสหกรณดวย เชนเดียวกับในประเทศอื่น ๆ
 3.อํ านาจของนายทะเบียนสหกรณในการออกระเบียบหรือคํ าสั่ง เพื่อใหมีการ
ปฏิบตัติามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 16(8))  เปนอํ านาจเบ็ดเสร็จที่นายทะเบียนฯ อาจใชตาม
อํ าเภอใจหรอืโดยรูเทาไมถึงการณได โดยเฉพาะกรณีที่นายทะเบียนไดรับแตงตั้งจากผูที่ไมมี
ความรูความสามารถ และประสบการณเกี่ยวกับงานสงเสริมและพัฒนาสหกรณ หรือผูไม
สันทดักรณใีนเรือ่งเหลานี้ การใหอํ านาจแกนายทะเบียนสหกรณ ใหกระทํ าการอื่นใดตามที่
พระราชบัญญัตินี้กํ าหนด หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมายตามมาตรา 16(9) ก็เปนอํ านาจ
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เบ็ดเสร็จและเปนอันตรายตอการที่สหกรณจะถูกแทรกแซงโดยอํ านาจรัฐจนเกินความจํ าเปน
ได
 4.  กองทุนพัฒนาสหกรณตามมาตรา 27-32  แทจริงไมจํ าเปนตองบัญญัติไวใน
กฎหมายสหกรณ สวนราชการสหกรณก็มีกองทุนสงเสริมสหกรณ ซ่ึงกอตั้งมาตั้งแตป 2483
และไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณเรื่อยมา การบริหารกองทุนนี้ก็สะดวกรวดเร็วและ
คลองตวัอยูแลว การที่มีบทบัญญัติเร่ืองกองทุนพัฒนาสหกรณไวเชนนี้เปนการแสดงใหโลกรู
วาระบบสหกรณในประเทศไทยยังอยูในระบบรัฐอุปถัมภ โดยไมแนนอนวาจะสิ้นสุดเมื่อใด
ทัง้ที่ระบบสหกรณของเราไดรับการสงเสริมมา 85 ปแลว อนึ่งการชวยเหลือทางการเงินของรัฐ
ทีเ่กนิความจ ําเปนจะมีผลเสียแกจิตวิญญาณทั้งของสมาชิก และสหกรณที่จะพึ่งตนเองหรือชวย
ตนเองจนถึงที่สุด เพราะสามารถขอความชวยเหลือจากรัฐบาลได ศ.เลดลอร ผูสอนวิชาการ
สหกรณในมหาวทิยาลัยหนึ่งในแคนาดาไดกลาวไวนานแลววา “การชวยเหลือของรัฐเปน
จมุพติแหงความตาย” สํ าหรับสหกรณ หมายถึงการชวยเหลือที่เกินความจํ าเปนและนานเกินไป
จนสหกรณเล้ียงไมโต
 5.  สมาชิกสมทบตามมาตรา 41  มาตรานี้มีผลเปนเชิงบังคับใหนายทะเบียนฯ ตอง
ออกประกาศกํ าหนดวาสหกรณประเภทใดบางที่สามารถรับสมาชิกสมทบได และบัดนี้นาย
ทะเบยีน ฯ ไดออกประกาศแลววาใหสหกรณทุกประเภทรับสมาชิกสมทบได นี่คือผลของการ
ทีน่ายทะเบยีนสหกรณมิใชผูสันทัดกรณีเร่ืองการสหกรณ แทจริงสหกรณในตางประเทศ เชน
ญ่ีปุนและเกาหลีใตซ่ึงกฎหมายใหรับสมาชิกสมทบไดนั้น เทาที่ทราบเฉพาะสหกรณในภาค
เกษตรซึง่สมาชิกทั้งหมดเปนเกษตรกร กฎหมายอนุญาตใหรับสมาชิกสมทบไดก็เพื่อผอน
คลายคุณสมบัติของสมาชิกที่วา ถาเปนสมาชิกธรรมดา (ordinary member) ตองเปนผูที่มีอาชีพ
หลักเกษตรกรรม คือ เปนเกษตรกรแทจริง (full-time farmers) แตในประเทศทั้งสองมี
พนกังานของบริษัท ผูประกอบอาชีพอิสระหรือขาราชการ ซ่ึงมีที่ดินวางเปลาอยูบางก็อาจทํ า
การเกษตรเล็ก ๆ นอย ๆ เปนอาชีพเสริม (part-time farmers) ซ่ึงเปนสมาชิกธรรมดาไมได แต
อยากจะสมคัรเปนสมาชิกสหกรณการเกษตรดวยเพื่อประโยชนบางอยาง เชน ในการซื้อวัสดุ
อุปกรณการเกษตร หรือการขายผลผลิตของตน และการไดรับขอมูลขาวสาร เอกสาร สาร
สนเทศตาง ๆ เทานั้น กฎหมายจึงบัญญัติใหบุคคลเชนนั้นสมัครเปนสมาชิกสมทบ (associate
member) ได แตไมใหมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ หรือเปนกรรมการดํ าเนิน
การ เพราะฉะนั้นโดยหลักการผูที่จะสมัครเปนสมาชิกสมทบไดตองเปนบุคคลที่ขาดคุณสมบัติ
ทีจ่ะเปนสมาชิกธรรมดาไดเทานั้น



กฎหมายสหกรณที่พึงประสงค : เชิญ  บํ ารุงวงศ
ขอจํ ากัดของกฎหมายสหกรณปจจุบันและแนวทางแกไข

27

 สํ าหรับสหกรณประกอบอื่น เชน สหกรณการคา สหกรณออมทรัพย หรือสหกรณ
บริการ ไมจํ าเปนแตอยางดที่จะอนุญาตใหรับสมาชิกสมทบ เพราะวาโดยปกติสหกรณรานคาก็
สามารถขายสินคาแกบุคคลทั่วไปก็ได เพื่อจูงใจใหเขาสมัครเปนสมาชิกเมื่อเขาพอใจ สหกรณ
บริการกม็ลัีกษณะเชนเดียวกัน สามารถใหบริการแกบุคคลอื่น ๆ นอกจากสมาชิกดวย แตใน
กรณสีหกรณออมทรัพย กฎหมายสหกรณของหลายประเทศอนุญาตใหสหกรณรับเงินฝากจาก
บคุคลภายนอกได แตจะกูยืมไมได หากยอมใหสหกรณออมทรัพยรับสมาชิกสมทบได จะทํ า
ใหบุคคลทั่วไปเหลานั้นไมสนใจที่จะสมัครเปนสมาชิกธรรมดาทั้ง ๆ ที่มีคุณสมบัติถูกตอง
สํ าหรับผูเยาวกฎหมายของสิงคโปรบัญญัติวา “ผูเยาวอายุตั้งแต 12 ปขึ้นไป เปนสมาชิก
สหกรณในโรงเรียนได”
 เพราะฉะนั้นการประกาศกํ าหนดใหสหกรณรานคาหรือสหกรณออมทรัพยรับ
สมาชกิสมทบไดอาจจะมีผลตอการเพิ่มจํ านวนสมาชิกสามัญของสหกรณเหลานั้นได
 6.  สันนบิาตสหกรณแหงประเทศไทยไมเปนสหกรณ  มผีลเสียอยางมหันตตอการ
พฒันาขบวนการสหกรณเพราะตามปกติ สสท.เปนองคการสูงสุด (apex organization) ของ
ขบวนการสหกรณ กฎหมายของประเทศตาง ๆ จึงบัญญัติใหเปนสหกรณขั้นสูงสุด ของ
บรรดาสหกรณทุกประเภทและทุกระดับ แตตองเปนโดยสมัครใจตามหลักการสหกรณขอ 1
การที่ สสท.ไมมีสภาพเปนสหกรณจึงไมไดรับการสงเสริมและพัฒนาจากสวนราชการสหกรณ
และนายทะเบียนสหกรณ สสท.ขึ้นตรงตอรัฐมนตรีผูรักษาการตามกฎหมาย แตในทางปฏิบัติ
รัฐมนตรีมีบทบาทนอยมากเกี่ยวกับสงเสริมและพัฒนา สสท.  สสท.จึงมีสภาพดังที่ปรากฏอยู
ในปจจบุนั กลาวคือ ออนแอ ขาดแคลนเงินทุน ขาดภาวะผูนํ า หรือเปนตัวแทนของขบวนการ
สหกรณในการติดตอหรือตอรองกับรัฐบาล สวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือกับองคการ
เอกชนอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และที่สํ าคัญคือขาดศักดิ์ศรีแหงความเปนผูนํ า
ของขบวนการสหกรณไทยในเวทีสหกรณโลกหรือในขบวนการสหกรณโลก จุดออนเหลานี้
สืบเนื่องมาจากความผิดพลาดของ พรบ.สหกรณ พ.ศ.2511 ที่มิไดบัญญัติให สสท.เปนสหกรณ
จดัตัง้ขึน้ตามหลักเกณฑและวิธีการสหกรณ และความผิดพลาดนี้ก็ไดถายทอดมายัง พรบ.
สหกรณ พ.ศ.2542 ในปจจุบันอีก
 7.  กลุมเกษตรกรที่จดทะเบียนแลวเปนนิติบุคคล  ท ําใหคํ าวา “กลุมเกษตรกร”
เปนค ําเฉพาะขึ้นมา และเกิดความสับสนแกผูใชคํ านี้วาหมายความถึงนิติบุคคล หรือเกษตรกร
หลายคนทีร่วมกันเรียกวา “กลุม” เชน กลุมคน เปนตน แทจริงกลุมเกษตรกรที่จดทะเบียนนี้มี
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ลักษณะเปน “สหกรณ” เพราะเปนองคการธุรกิจของเกษตรกรที่รวมกันดํ าเนินกิจการโดยการ
ชวยตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน แตเปนสหกรณที่ยังตองอาศัยการสงเสริมและการชวย
เหลือจากรฐัเปนพิเศษ ทั้งในดานอาชีพ และดานธุรกิจแบบสหกรณ สหกรณเชนนี้ในตาง
ประเทศถือวาเปน pre-cooperative (กลุมเตรยีมสหกรณ) แตละสหกรณตองมีระยะเวลาที่แน
นอนในการแปรสภาพเปน สหกรณเต็มตัว (full-fledged cooperatives)

การที่กลุมเกษตรกรและสหกรณภาคการเกษตรอยูภายใตการสงเสริมและพัฒนา
ของสวนราชการแตกตางกัน (กรมสงเสริมสหกรณ กรมสงเสริมการเกษตร ฯลฯ) โดยเฉพาะ
อยางยิง่ในดานการสหกรณทํ าใหเกิดสหกรณในภาคเกษตร 2 ระบบ ดังที่เปนอยูจึงเปนการยาก
ทีจ่ะผนกึก ําลังเกษตรกรทั้งประเทศใหอยูในระบบเดียวกันคือ สหกรณการเกษตรที่เขมแข็ง พึ่ง
ตนเองไดเปนอิสระ และสามารถเปนกลไกหรือเครื่องมือของรัฐในการพัฒนาการเกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติ   ส่ิงแวดลอม และในที่สุดระบบเศรษฐกิจของประเทศได
 พรบ.สหกรณ พ.ศ.2542 แทบจะไมไดแกไขปรับปรุง พรบ.สหกรณ พ.ศ.2511 แก
ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 140 เลย โดยเฉพาะอยางยิ่งไมมีการกํ าหนด
กรอบเวลาใหกลุมเกษตรกรแปรสภาพเปนสหกรณ เราจึงตองทนมีสหกรณการเกษตร 2 ระบบ
ตอไป

5. กฎหมายสหกรณท่ีพึงประสงค

กฎหมายสหกรณที่พึงประสงคสํ าหรับประเทศหนึ่ง ๆ ยอมตองขึ้นอยูกับสภาพ
ทางการเมือง  เศรษฐกิจและสังคมของประเทศนั้น ๆ เชน  ในกรณีประเทศที่ปกครองโดย
ระบอบประชาธิปไตยกับประเทศสังคมนิยมประชาธิปไตย  ประเทศที่พัฒนาแลวกับประเทศที่
ก ําลังพฒันาอาจมีกฎหมายสหกรณที่มีลักษณะแตกตางกัน  อยางไรก็ตามกฎหมายสหกรณของ
ทุกประเทศมีลักษณะที่เหมือนกันในเรื่องความสอดคลองกับหลักการสหกรณสากลที่องคกร
สัมพนัธภาพสหกรณระหวางประเทศ (ไอซีเอ) รับรอง  และในเรื่องลักษณะของการเปน
กฎหมายเพือ่การพัฒนา  แตประเด็นหลังนี้อาจไมจํ าเปนสํ าหรับประเทศที่พัฒนาแลว  ซ่ึง
กฎหมายสหกรณจะมีลักษณะเปนกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ของสหกรณ (Substantive
law) เปนสํ าคัญ  ไมมบีทบัญญัติวาดวยการสงเสริมและกํ ากับดูแลของรัฐบาลเวนแตการรับจด
ทะเบยีนและการเลิกสหกรณ  รวมทั้งการควบคุมดูแลใหสหกรณปฏิบัติตามกฎหมาย  ในตอน
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ที ่ 5 นีจ้ะไดพิจารณาลักษณะของกฎหมายสหกรณไทยที่พึงประสงคและเนื้อหาบางเรื่องที่ควร
บญัญัติไวในกฎหมาย

5.1 ลักษณะของกฎหมายสหกรณไทย

เนือ่งจากประเทศไทยยังเปนประเทศที่กํ าลังพัฒนา  แมวาไดนํ าระบบสหกรณเขา
มาใชเพื่อสงเสริมใหประชาชนรวมกลุมกันดํ าเนินวิสาหกิจบนพื้นฐานการชวยตนเองโดยการ
รวมมอืชวยเหลือกันตามหลักการสหกรณเปนเวลาถึง 85 ปแลว (นับถึง พ.ศ. 2542) ระบบ
สหกรณกย็งัไมอาจกลาวไดวาเปนระบบที่พึ่งตนเอง  ปกครองตนเอง  และเปนอิสระอยางแท
จริงจากการแทรกแซงของรัฐบาลโดยไมจํ าเปน  สาเหตุสํ าคัญสวนหนึ่งเนื่องมาจากลักษณะ
ของกฎหมายสหกรณที่ไมเหมาะสม  ซ่ึงเปนพฤติกรรมทางดานนิติบัญญัติของเราเอง  จึงควร
พจิารณาลักษณะของกฎหมายสหกรณที่เหมาะสมดังตอไปนี้

5.5.1 กฎหมายสหกรณเปนกฎหมายเพื่อการพัฒนา  โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนา
คุณภาพของคนและองคการเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเองและประชาธิปไตยของประชาชน  
เพราะฉะนัน้กฎหมายสหกรณจะตองมีลักษณะสํ าคัญ 2 ประการ คือ มีทิศทางและเปาหมายที่
ชัดเจนประการหนึ่ง  และมีโครงสรางและบทบัญญัติที่เหมาะสมอีกประการหนึ่ง

(1) ทศิทางและเปาหมายของกฎหมายหรือวัตถุประสงคดานนโยบายของ
กฎหมาย (Policy  objectives) ทีชั่ดเจนนัน้ตองกํ าหนดเปนแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐเกี่ยวกับ
การพฒันาสหกรณหรือขบวนการสหกรณวามีทิศทางและเปาหมายที่จะพัฒนา สหกรณใหเปน
องคการชวยตนเองทางเศรษฐกิจของประชาชนและเปนประชาธิปไตยอยางแทจริง  แนว
นโยบายของรัฐนี้ควรบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญของประเทศเพื่อแสดงใหเห็นวาเปนเจตนารมณ
ทางการเมืองสูงสุดของประชาชน  ดังเชนมาตรา 85 ของรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย  ที่
บญัญตัิวา “รัฐตองสงเสริม  สนับสนุนและคุมครองระบบสหกรณ”  บทบัญญัตินี้จะชัดเจนยิ่ง
ขึน้ถาไดเพิ่มเติมเปาหมายวา  เพื่อใหสหกรณเปนองคกรชวยตนเองทางเศรษฐกิจของประชา
ชนและเปนประชาธิปไตยอยางแทจริง

นอกจากนัน้  กฎหมายสหกรณก็ตองมีทิศทางและเปาหมายที่สอดรับกับแนว
นโยบายพืน้ฐานของรัฐที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ  เปนนโยบายของกฎหมายสหกรณวา…เพื่อ
สงเสรมิและพัฒนาสหกรณและขบวนการสหกรณใหเจริญเติบโต  เปนเครื่องมือในการพัฒนา
เศรษฐกิจ  สังคม  วฒันธรรมและความเปนธรรมในสังคม  บนพื้นฐานแหงการชวยตนเองและ
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การรวมมอืชวยเหลือกันของประชาชนตามหลักสหกรณ  นโยบายของกฎหมาย สหกรณนี้จะ
ปรากฏอยูในคํ าปรารภของกฎหมาย  หรือในหมายเหตุทายกฎหมาย  ซ่ึงแสดงไวเปนเหตุผล
ของการตรากฎหมายหรือการแกไขปรับปรุงกฎหมายก็ได  กฎหมายสหกรณไทย  ทั้งฉบับ
พ.ศ. 2511 และ พ.ศ. 2542  ดูเหมือนจะขาดนโยบายดังกลาว

(2) โครงสรางกฎหมายสหกรณที่เหมาะสมกับประเทศกํ าลังพัฒนา เชน
ประเทศไทยควรประกอบดวยหมวดหมูแหงบทบัญญัติที่ครอบคลุมถึงเรื่องการจัดตั้งและการ
ด ําเนนิงานของสหกรณ  รวมทั้งการกํ ากับแนะนํ าหรือการสงเสริมของรัฐอยางเปนระบบ  บท
บญัญตัติาง ๆ ในหมวดหรือสวนจะตองงายแกการศึกษา  การเรียนรูและการทํ าความเขาใจของ
บคุคลทัว่ไป  มิใชยุงยากซับซอนจนตองใหนักกฎหมายแปลความหมายหรือตีความโดยไมจํ า
เปน  โดยเฉพาะอยางยิ่งบทบัญญัติในหมวดที่วาดวยการสงเสริมและกํ ากับแนะนํ าของรัฐจะ
ตองยอมรับ  หลักการและเปาหมายของระบบสหกรณที่รัฐอุปถัมภวาเปนมาตรการชั่วคราวใน
ระยะทีข่บวนการสหกรณยังจํ าเปนตองพึ่งพาความชวยเหลือและการสนับสนุนจากรัฐ  ซ่ึงจะ
ตองสิน้สดุลงภายในระยะเวลาที่ไมนานจนเกินไป  มิใชมีอยูตลอดไป

เพราะฉะนั้นตองมีบทบัญญัติรองรับวาใหนายทะเบียนสหกรณหรือสวนราชการ 
สหกรณมอบหมายงานบางอยางเชนการสงเสริมแนะนํ า  การจัดตั้งสหกรณ  การดํ าเนินงาน
การใหการศึกษาอบรม  การตรวจสอบ ฯลฯ ใหแกองคการสูงสุดของขบวนการสหกรณเมื่อมี
ขดีความสามารถที่จะรับภารกิจนั้นได  การพัฒนาองคการสูงสุดเชนสันนิบาตสหกรณแหง
ประเทศไทย  ใหมีขีดความสามารถดังกลาว  จึงเปนสิ่งจํ าเปนที่จะตองกํ าหนดไวในกฎหมายส
หกรณอยางขัดแจง  เพื่อใหมีการปฏิบัติอยางจริงจังดวย

5.2 ระบบกฎหมายสหกรณ

ระบบกฎหมายสหกรณที่ใชอยูในประเทศตาง ๆ อาจจัดเขาอยูใน 2 ระบบ คือ
ระบบกฎหมายฉบับเดียว  และระบบกฎหมายหลายฉบับ  ประเทศไทย  มาเลเซีย  สิงคโปร
อินโดนเีซยี  และหลายประเทศในทวีปยุโรปใชกฎหมายสหกรณฉบับเดียวบังคับแกสหกรณ
ทกุประเภท  สวนประเทศสหรัฐอเมริกา  แคนาดา ญ่ีปุน และเกาหลีใต ใชกฎหมายสหกรณ
หลายฉบับบังคับแกสหกรณแตละประเภท
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ประเทศมาเลเซียแมวาจะจัดอยูในกลุมประเทศที่ใชระบบกฎหมายฉบับเดียว คือ
กฎหมายสหกรณ พ.ศ.2491 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2526) เปนหลัก  แตสํ าหรับสหกรณการเกษตร
ซ่ึงเรียกวา “องคกรการเกษตร” (farmers organization) และสหกรณประมงซึ่งเรียกวา “องคกร
ชาวประมง” (fisheries organization) อยูภายใตการสงเสริมและพัฒนาองคการอิสระ 2 องคกร
ตามลํ าดับ คือ “กรมองคการเกษตรกร” (Farmers’ Organization Authority) และ “กรม
พัฒนาการประมง” (Fisheries Development Authority)  อธิบดีกรมอิสระทั้ง 2 กรมเปนนาย
ทะเบยีนสหกรณประเภทอื่น ๆ ทุกประเภทภายใตกฎหมายสหกรณ พ.ศ. 2491 มีอธิบดีกรมการ
พฒันาสหกรณเปนนายทะเบียนทั่วไป สังกัดกระทรวงการพัฒนาชาติและชนบท (Ministry of
National and Rural Development)

ดังนั้นจึงเปนการยากที่จะชี้ชัดลงไปวาระบบกฎหมายใดดีกวาอีกระบบหนึ่งเวนแต
จะไดท ําการศึกษาวิจัยอยางดีแลววาระบบใดมีขอดี-ขอเสียอยางไร และเหมาะสมกับสถาน
การณทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวฒันธรรมของแตละประเทศในแตละยุคหรือสมัย
ระบบกฎหมายสหกรณทั้งสองมีขอดีและขอเสียโดยสรุปดังนี้

5.2.1 ระบบกฎหมายสหกรณฉบับเดียว
(1) ขอดี

- ใชกบัสหกรณทุกประเภทโดยมาตรฐานเดียวกัน
- ยืดหยุนในการบริหารเพราะใชบังคับโดยหนวยงานหรือสวนราชการ 

สหกรณแหงเดียว
- เอือ้ตอการรวมสหกรณทุกประเภทเปนระบบเดียวกัน (integrated

system)
- หากจํ าเปนอาจมีหมวดที่ว าบทบัญญัติพิเศษสํ าหรับสหกรณบาง

ประเภทในกฎหมายฉบับเดียวกัน เชนกฎหมายสหกรณของฟลิปส
พ.ศ.2532

 (2) ขอเสีย
- มกัจะมรีะเบียบ  คํ าสั่งและหนังสือเวียนของนายทะเบียนสหกรณ

หรือหนวยงานสงเสริมสหกรณเปนจํ านวนมาก
- บทบญัญตัิมีความหมายกลาง ๆ หรือกวางเกินไป อาจจะตองตีความ

บอย
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- เสี่ยงตอการออกกฎระเบียบตามอํ าเภอใจของหนวยงานสงเสริม 
สหกรณ

 5.2.2  ระบบกฎหมายสหกรณหลายฉบับ
(1) ขอดี

- ใชเฉพาะสํ าหรับสหกรณแตละประเภทโดยมีบทบัญญัติที่คอนขาง
ละเอียดครบถวน

- ไมจ ําเปนตองออกระเบียบคํ าสั่งหรือหนังสือเวียนมากนัก
- บทบญัญัติมีความชัดเจนไมจํ าเปนตองตีความมาก
- อาจแยกกฎหมายสํ าหรับสหกรณที่ยังอยูในความอุปถัมภของรัฐออก

จากกฎหมายที่ใชแกสหกรณที่พัฒนาแลวหรือสหกรณแท(genuine 
coops)

 (2) ขอเสีย
- มหีนวยงานหรือสวนราชการสหกรณหลายแหง  แตละแหงบริหาร

กฎหมายแตละฉบับ
- บทบัญญัติเร่ืองเดียวกันของกฎหมายแตละฉบับอาจเสี่ยงตอการใช

มาตรฐานไมเหมือนกัน
- คอนขางยุงยากในการรวมสหกรณทุกประเภทเปนระบบเดียวกัน

 5.3 เนื้อหาท่ีควรบัญญัติไวในกฎหมายสหกรณ

กฎหมายสหกรณที่พึงประสงคควรมีบทบัญญัติที่ครบถวนสมบูรณภายใตโครง
กฎหมายทีค่รอบคลุมตั้งแตการจัดตั้งและการจดทะเบียนสหกรณ  สิทธิและหนาที่ของ
สหกรณ  สิทธิหนาที่และความรับผิดชอบของสมาชิก  การจัดองคกรและการจัดการสหกรณ
ทรัพยสินและเงินทุนของสหกรณ ฯลฯ จนถึงการเลิกและการชํ าระบัญชีสหกรณ  และอํ านาจ
หนาทีข่องนายทะเบียนสหกรณ และหรือสวนราชการสงเสริมสหกรณ  เนื้อหาบางประการที่
สมควรบัญญัติไวในกฎหมาย อาจพิจารณาไดดังนี้

(1) หลักเกณฑการจัดตั้งและการจดทะเบียนสหกรณที่ใหหลักประกันวาสหกรณ
ตัง้ใหมจะเริ่มดํ าเนินงานไดโดยไมชักชา  และมีลูทางแหงความสํ าเร็จ

(2)  บริุมสิทธิ์ของสหกรณเหนือหุน  ผลประโยชนและสินฝากของสมาชิก
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(3)  การท ําสัญญากับสมาชิกโดยเฉพาะ  สํ าหรับสหกรณที่มีวัตถุประสงคในการ
จ ําหนายผลิตผลหรือผลิตภัณฑตาง ๆ ของสมาชิก

(4)  ขอจํ ากัดในการโอนหุนของสมาชิก
(5)  การโอนหุนหรือผลประโยชนอยางอื่นของสมาชิกเมื่อถึงแกกรรมหรือเปนผู

ไรความสามารถ
(6)  อํ านาจหนาที่และความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี
(7)  การหามมิใหสหกรณซ่ึงมีวัตถุประสงคในการใหเงินกูแกสมาชิก  รับบุคคล

อ่ืนซึง่เปนสมาชิกของสหกรณอ่ืนที่มีวัตถุประสงคคลายคลึงกัน เขาเปนสมาชิกในชวงเวลา
เดียวกัน

(8) หลักความรับผิดจํ ากัดตามจํ านวนประกัน (liability  limited by guarantee)
(9)  การไลสมาชิกออกจากสหกรณ
(10) อํ านาจหนาที่ของที่ประชุมใหญสามัญประจํ าป
(11) อํ านาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการดํ าเนินการ
(12)  คณุสมบัติของกรรมการดํ าเนินการ
(13)  ทนุกลางของบรรดาสหกรณ (central cooperative fund)  ตัง้ขึ้นจากการจัด

สรรกํ าไรสุทธิประจํ าปของสหกรณทุกสหกรณ  และบริหารโดยองคการสหกรณสูงสุด
(14)  บตัรโบนัสและหุนโบนัส
(15) นายทะเบยีนสหกรณมอบอํ านาจบางสวนหรือทั้งหมด (ภายในขอจํ ากัด)ให

องคการสหกรณสูงสุดดํ าเนินการ
(16) ใหนายทะเบียนสหกรณแจงขอบกพรองของสหกรณใหสหกรณและองคกร

ขั้นสูงของสหกรณทราบ

6. โครงการวิจัยท่ีจํ าเปนสํ าหรับการปฏิรูปหรือปรับปรุงกฎหมายสหกรณ

(1) จะปรบัปรุงโครงสรางและเนื้อหาของกฎหมายใหเหมาะสมไดอยางไร
(2) สันนบิาตสหกรณแหงประเทศไทยควรเปนสหกรณหรือไม
(3) ควรมบีทบัญญัติวาดวย “กลุมเตรียมสหกรณ” หรือ “องคการชวยตนเองทาง

เศรษฐกจิ” ไวในกฎหมายสหกรณฉบับเดียวกันหรือแยกไวในกฎหมายคนละฉบับ
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