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จากการวิจัยสู่ข้อเสนอแก้ไข 

พ.ร.บ.สหกรณ์

ภูมิ  จันทชุม

 ผลงานในแวดวงการวจิยักฎหมายสหกรณ์บ้านเรานัน้อาจจะหาได้ยากสกัหน่อย อาจจะด้วยลกัษณะ
ของเนือ้หาของกฎหมายสหกรณ์เองทีต้่องการผู้เชีย่วชาญทัง้กฎหมายและสหกรณ์ ท�าให้ผู้สนใจมไีม่มาก หรอื
อาจด้วยความทีเ่ป็นการวจิยัด้วยกไ็ด้ ดงันัน้ ในโอกาสที่ได้เขยีนบทความเกีย่วกบักฎหมายครัง้นี ้ผูเ้ขยีนจงึเลอืก
เอาเร่ืองราวในแวดวงนีม้าน�าเสนอครบั 

เล่าสู่กันฟังจากงานวิจัย....................................................................................
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ฅนสหกรณ� 61

 ผลงานในแวดวงการวจิยักฎหมาย
สหกรณ์บ้านเรานั้นอาจจะหาได้ยากสัก
หนอ่ย อาจจะด้วยลกัษณะของเนือ้หาของ
กฎหมายสหกรณ์เองทีต้่องการผู้เชีย่วชาญ
ทั้งกฎหมายและสหกรณ์ ท�าให้ผู้สนใจมีไม่
มาก หรอือาจด้วยความทีเ่ป็นการวจัิยด้วย
กไ็ด้ ดงันัน้ ในโอกาสทีไ่ด้เขยีนบทความเกีย่ว
กับกฎหมายครั้งนี้ ผู้เขียนจึงเลือกเอาเรื่อง
ราวในแวดวงนี้มาน�าเสนอครับ 

นับแต่พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 
๒๕๔๒ ใช้บังคับเป็นต้นมา เมื่อผนวกเอา
เหตกุารณ์ต่างๆ ทางกฎหมายเข้าด้วยแล้ว ผู้
เขยีนขออนญุาตน�าเสนอการวิจยับทบัญญตัิ
ใน พ.ร.บ. ดังกล่าว ๓ มาตรา เพ่ือเป็น
ตัวอย่างให้เห็นถึงมุมมองจากวงการนี้ต่อ
การสหกรณ์ในประเทศไทยครับ

มาตราแรกที่ขอกล่าวถึง คือ มาตรา 
๔๑ เป็นมาตราที่ว่าด้วยสมาชิกสมทบ แต่
จะเข้าใจมาตรานี้ คงหนีไม่พ้นมาตรา ๓๓
(๒) ที่ก�าหนดให้สหกรณ์ท่ีจะจดทะเบียน
ตามพระราชบัญญัติน้ีต้องมีสมาชิกเป็น
บุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ และ
มาตรา ๔๑ บัญญัติว่า

“ให้นายทะเบียนสหกรณ์ประกาศ
ก�าหนดประเภทของสหกรณ์ที่สามารถรับ
สมาชิกสมทบได้

คุณสมบัติ วิธีรับสมัคร และการขาด
จากสมาชิกภาพ ตลอดจนสิทธิและหน้าที่
ของสมาชิกสมทบ ให้เป็นไปตามที่ก�าหนด
ไว้ในข้อบังคับ

ห้ามมิให้สหกรณ์ให้สิทธิแก่สมาชิก
สมทบในการนับชื่อของสมาชิกสมทบเข้า
เป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การ

ออกเสียงในเรื่องใด ๆ หรือเป็นกรรมการ
ด�าเนินการ”

จากมาตรานี้ ท�าให้เมื่อวันที่ ๓ 
พฤศจกิายน ๒๕๔๒ มปีระกาศนายทะเบยีน
สหกรณ์ เรื่องก�าหนดประเภทของสหกรณ์
ที่สามารถรับสมาชิกสมทบได้ ก�าหนดให้
สหกรณ์ทุกประเภทรับสมาชิกสมทบได้

ต่อมาได้มคี�าสัง่ นายทะเบยีนสหกรณ์ ที่ 
๗๘๙/๒๕๕๒ ให้เพกิถอนการรบัจดทะเบยีน
ของสหกรณ์ทกุสหกรณ์ทีก่�าหนดคณุสมบตัิ
สมาชิกสมทบเป็นบุคคลธรรมดาไม่บรรลุ
นติภิาวะ หรอืคณะบคุคล หรอืนติบิคุคล อนั
เป็นผลมาจาก การตคีวามของคณะกรรมการ
กฤษฎกีา ตามหนังสอืที ่นร ๐๙๐๑/๑๓๓๒ 
ลงวนัที ่๓ ธนัวาคม ๒๕๕๑ และ ๐๙๐๑/๐๘๓๓ 
ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๒ ว่าสมาชิก
สมทบต้องอยู่ภายใต้ มาตรา ๓๓(๒) ด้วย

ค�าสัง่นีส้ร้างผลกระทบต่อสหกรณ์ทัว่
ประเทศ คอื (๑) ส่งให้สหกรณ์ในสถาบนัการ
ศกึษาไม่สามารถรบันกัเรยีน นสิติ นกัศกึษา 
ทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะเข้าเป็นสมาชกิสมทบได้ 
และ (๒) การระดมทนุของสหกรณ์เองด้วย 
โดยเฉพาะสหกรณ์ท่ีรบัฝากเงนิจากสมาชกิ
สมทบเพื่อการออมทั้งหลาย รายละเอียด
ของปัญหาเชื่อว่าแฟนๆ “ฅนสหกรณ์” คง
ทราบกันแน่นหนาดีอยู่แล้ว

คราวนีม้าทีข้่อเสนอในวงวชิาการกนั
บ้าง ล�าดับแรกขอกล่าวถึง นั่นคือ อาจารย์
เชิญ บ�ารุงวงศ์ ในบทความของท่านเมื่อ 
พ.ศ. ๒๕๔๔ เรื่อง “กฎหมายสหกรณ์ที่พึง
ประสงค์ : ข้อจ�ากัดของกฎหมายสหกรณ์
ปัจจุบันและแนวทางแก้ไข” ท่านเสนอถึง
แนวคิดของหลักการรับสมาชิกสมทบ โดย

ประสบการณ์ของกฎหมายต่างประเทศ
ก�าหนดให้มีสมาชิกสมทบในบางกรณี เช่น 
สหกรณ์การเกษตรท่ีสมาชิกจะต้องเป็น
เกษตรกรเท่านั้น โดยการเปิดโอกาสให้
บุคคลท่ีไม่ได้ปรกอบอาชีพเกษตรกรเป็น
อาชพีหลกั สามารถสมัครเป็นสมาชกิสมทบ
ได้ หรอื แต่สหกรณ์บางประเภทกไ็ม่จ�าเป็น
ต้องรับสมาชิกสมทบเลย และอาจารย์ยัง
ให้ข้อสังเกตถึงกฎหมายสหกรณ์สิงคโปร์
ที่ก�าหนดให้ผู้เยาว์ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้น
ไป เป็นสมาชิกของสหกรณ์ในโรงเรียนได้

รายงานฉบบัสดุท้ายโครงการศกึษาวิจัย
เพือ่ปรบัปรงุแก้ไขพระราชบญัญัตสิหกรณ์
พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยศูนย์วจิยัและให้ค�าปรกึษา 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ทีเ่หน็ความไม่ชดัเจนของบทบญัญัตดิงักล่าว
ในการส่งเสรอิดุมการณ์สหกรณ์ให้แก่เยาวชน 
จึงเสนอให้แก้ไขมาตรานี้เสียใหม่ ให้นาย
ทะเบียนสหกรณ์สามารถก�าหนดประเภท
สหกรณ์ที่สามารถรับบุคคลธรรมดาที่ยัง
ไม่บรรลนุติภิาวะเป็นสมาชกิสมทบได้ เพือ่
ปลกูฝังอดุมการณ์และหลกัการพืน้ฐานของ
สหกรณ์ให้แก่เด็กและเยาวชน 

ในส่วนของขบวนการสหกรณ์ สนันบิาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทยได้ยกร่างพระราช
บัญญัติสหกรณ์ใหม่ โดยก�าหนดคุณสมบัติ
ของบุคคลที่สามารถเป็นสมาชิกสมทบ
ของสหกรณ์ได้ มีทั้งบุคคลธรรมดาที่ยังไม่
บรรลนุติิภาวะ และนติบิคุคล (ประกอบกบั
คุณสมบัติเฉพาะ) 

นอกจากนี้ หากย้อนกลับไปเมื่อช่วง
สิงหาคม ๒๕๕๔ มีร่างพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ (ฉบับที่) พ.ศ. เข้าสู่สภาผู้แทน
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ราษฎร ๒ ร่างกฎหมาย ฉบับหนึ่งน�าโดย
คุณอลงกรณ์  พลบุตร และอีกฉบับหนึ่ง
น�าโดย ร้อยต�ารวจเอกนิติภูมิ  นวรัตน์ ซึ่ง
ต่างกเ็สนอให้สหกรณ์สามารถรบับคุคลซึง่
มคีณุสมบตัไิม่ครบถ้วนทีจ่ะเป็นสมาชกิตาม
มาตรา ๓๓ เป็นสมาชิกได้ตามระเบียบที่
สหกรณ์ก�าหนด

ผ่านจากมาตรา ๔๑ มาสูม่าตราต่อไป
ครับ มาตรา ๔๖ มาตรานี้เป็นเรื่องอ�านาจ
กระท�าการของสหกรณ์ครับ เนื่องจาก
พืน้ทีจ่�ากดั ขออนญุาตรวบตวับทไปในการ
อธิบายเลยครับ 

อาจารย์เชิญยงัให้ความเหน็ในบทความ
เดมิอกีว่าอ�านาจกระท�าการของสหกรณ์นัน้
มีจ�ากัดอยู่ตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
และไม่เท่าเทียมกับอ�านาจกระท�าการของ
นิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา ๖๖ ดังนี้ จึงเสนอให้แก้ไข
ใหม่ ใจความว่า “ให้สหกรณ์มีอ�านาจถือ
กรรมสทิธิใ์นทรพัย์สนิ ท�านติกิรรม ด�าเนนิ
คดีและและกระท�าการทุกสิ่งที่เป็นจ�าเพื่อ
ให้ส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์”

คุณเอื้ออารีย์  จิตต์ตรง ได้แสดง
ข้อเสนอไว้ในวิทยานิพนธ์เรื่อง ความเป็น
อิสระของสหกรณ์ภายใต้บทบัญญัติของ
รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๘๔(๙) เสนอให้แก้ไข พ.ร.บ. 
สหกรณ์ มาตรา ๔๖(๕) เป็น “รับฝากเงิน
จากสมาชกิและสหกรณ์อืน่” และ (๘) เป็น  
“ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน”เพื่อให้สหกรณ์มี
อสิระในการด�าเนนิงานโดยไม่ต้องขอความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อน

ส่วนรายงานฉบบัสดุท้ายฯ ของศนูย์วจิยั
และให้ค�าปรกึษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
ก็เสนอแก้ไขเพิ่มเติมมาตรานี้เช่นกัน โดย
เสนอให้การด�าเนินการตามมาตรดังกล่าว
ต้องค�านึงถึงความสอดคล้องกับประเภท
ของสหกรณ์ด้วย และให้เพิ่มอ�านาจให้แก่
นายทะเบียนสหกรณ์ในการยับยั้งการกระ

ท�าของสหกรณ์ที่ไม่สอดคล้องกับประเภท
ของสหกรณ์และอาจน�ามาซึง่ความเสียหาย
แก่สหกรณ์ได้ และหากสหกรณ์ไม่เหน็ด้วย
ก็สามารถอุทธรณ์ได้

องค์กรในขบวนการสหกรณ์อย่าง
สนันบิาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามร่างฯ 
ทีย่กมานัน้ เสนอให้ขยายฐานการออมและ
ลดการปฏบิตังิานโดยเพิม่เตมิ (๕) ว่า “ออก
บตัรเงนิฝากหรอืรบัฝากประเภทออมทรพัย์
หรอืประเภทประจ�าจากสมาชกิหรอืสหกรณ์
อื่นหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ หรือ
กองทนุส�ารองเลีย้งชพี หรือสหภาพแรงงาน 
ซึ่งสมาชิกขององค์กรนั้นๆ ไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ผู้รับฝากเงิน 
ท้ังน้ี ตามระเบยีบของสหกรณ์ท่ีได้รับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์”

มาถึงมาตราสุดท้ายที่จะชวนคุยกัน
ครับ มาตรา ๕๐ ลองอ่านตัวบทกันเลย
ครับ รับรองว่าต้องร้องอ๋อแน่ๆ ว่าผมเอา
มากล่าวถึงท�าไม

ให้สหกรณ์มคีณะกรรมการด�าเนนิการ
สหกรณ์ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ
หนึง่คนและกรรมการอืน่อกีไม่เกนิสบิสีค่น
ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก

คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ 
มีวาระอยู่ในต�าแหน่งคราวละสองปีนับแต่
วันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปี
นับแต่วันเลือกตั้ง ให้กรรมการด�าเนินการ
สหกรณ์ออกจากต�าแหน่งเป็นจ�านวนหนึ่ง
ในสองของกรรมการด�าเนินการสหกรณ์
ท้ังหมดโดยวธิจีบัฉลาก และให้ถือว่าเป็นการ
พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ

กรรมการด�าเนินการสหกรณ์ ซึ่งพ้น
จากต�าแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้ แต่
ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน

ในกรณีที่มีการเลือกตั้งกรรมการ
ด�าเนินการสหกรณ์แทนต�าแหน่งที่ว่าง ให้
กรรมการด�าเนินการสหกรณ์ที่ได้รับเลือก
ตั้งอยู่ในต�าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่

ของผู้ที่ตนแทน
ปัญหาหลักๆ ของมาตราน้ีที่คนใน

ขบวนการสหกรณ์ตัง้ข้อสงัเกตกนัมากคงหนี
ไม่พ้นวรรคสามครบั “กรรมการด�าเนนิการ
สหกรณ์ ซึง่พ้นจากต�าแหน่งอาจได้รบัเลอืก
ตัง้อกีได้ แต่ต้องไม่เกนิสองวาระตดิต่อกนั” 
เจตนารมณ์ของมาตรานีก้ต้็องการให้มกีาร
หมนุเวยีนกนัในระหว่างสมาชกิให้มีโอกาส
เข้ามาบริหารงานสหกรณ์อย่างทั่วถึง เปิด
โอกาสให้แนวคดิใหม่ได้มโีอกาสแสดงออก
ผ่านการบริหาร และในขณะเดียวกันก็
ป้องกันการผูกขาดอ�านาจนี้เดียวคนเพียง
คนเดียวหรือกลุ่ม จากเรื่องนี้เองก็เลยเกิด
ผลกระทบต่อสหกรณ์ทีม่สีมาชิกจ�านวนไม่
มาก หรอืหาคนทีม่คีวามรูค้วามสามารถใน
การบริหารได้น้อยครับ

ทนีีเ้รามาดกูนัว่าในแวดวงวิชาการเค้า
มข้ีอเสนอกนัอย่างไรบ้าง ตามรายงานฉบับ
สุดท้ายฯ ของศูนย์วิจัยและให้ค�าปรึกษา 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิเคราะห์ถึงความต่อเนื่องของการด�าเนิน
การสหกรณ์ว่าระยะเวลาท่ีกฎหมายก�าหนด
ไว้คือ 2 ปี น้อยส�าหรับการพัฒนางาน วาง
ระบบต่างๆ เพ่ือให้เกิดผล และระยะเวลาที่
น้อยนีเ้องส่งผลในทางข้อกงัวลเกีย่วการเต
รียมรับสมัครเป็นกรรมการในคราวต่อไป 
ดังนั้น จึงมีข้อเสนอสองประการ (๑) เพิ่ม
จ�านวนปีในการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ
ด�าเนนิการสหกรณ์เป็นคราวละ ๔ ปีนบัแต่
วันเลือกตั้ง และในวาระแรกเมื่อครบ ๒ ปี 
ให้กรรมการสหกรณ์ออกจากต�าแหน่งหนึง่
ในสองของกรรมการทัง้หมดโดยวธิกีารจบั
สลากและถอืเป็นการพ้นจากต�าแหน่งตาม
วาระ และ (๒) การก�าหนดข้อห้ามการด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์เกนิสอง
วาระตดิต่อกนัให้เป็นเรือ่งทีส่ามารถก�าหนด
กนัได้เองในข้อบงัคบัของสหกรณ์แต่ละแห่ง 
ตามหลกัประชาธปิไตย โดยพจิารณาเหตผุล
และความจ�าเป็นของแต่ละสหกรณ์
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วทิยานิพนธ์เรือ่ง ปัญหาและอุปสรรค
ทางกฎหมายในการด�าเนนิกจิกรรมสหกรณ์ 
: ศกึษากรณ ีการด�าเนนิกจิการของสหกรณ์
การเกษตร ของ คุณธนวินท์  งามวงศ์น้อย 
มหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติย์ เมือ่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ทีผ่่านมา วเิคราะห์ ๕๐ วรรคแรกแล้วมคีวาม
เห็นสรุปได้ว่า บทบัญญัติดังกล่าวแสดงให้
เห็นว่าคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์
จะมีสองส่วน คือ ประธานกรรมการหนึ่ง
คน กับ กรรมการอื่นไม่เกินสิบสี่คน หาก
ต�าแหน่งประธานว่างลง กจ็ะท�าให้ความเป็น
กรรมการด�าเนินการสหกรณ์สิ้นไป ไม่อาจ
ด�าเนนิการได้ตามวตัถปุระสงค์ของสหกรณ์ 
จงึเสนอให้สหกรณ์มคีณะกรรมการด�าเนนิ
การได้ไม่เกิน 15 คน มาจากการเลือกตั้ง
สมาชิกโดยที่ประชุมใหญ่ และให้ที่ประชุม
ใหญ่เลอืกตัง้ประธานหนึง่จากคณะกรรมการ
ที่ได้รับการเลือกตั้ง

มาดูฝ ั งสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทยทีย่กร่างพระราชบญัญตัสิหกรณ์ 

พ.ศ. ... ขึ้นบ้างครับ ตามมาตรา ๕๐ ของ
ร่างกฎหมายดงักล่าวได้ตดัถ้อยค�าทีว่่า “แต่
ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน” ออก และ
หากตามต่อไปยงัร่างพระราชบญัญตัสิหกรณ์ 
(ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... ที่ทั้งฝ่ายค้านน�าโดย 
คุณอลงกรณ์  พลบุตร และ ฝ่ายรัฐบาลน�า
โดย ร้อยต�ารวจเอกนิติภูมิ  นวรัตน์ ต่างก็
เสนอให้มกีารยกเลกิความในวรรคสามของ
มาตรา ๕๐ พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 
๒๕๔๒ ทั้งสิ้น 

จากความเคลื่อนไหวต่างๆ เกี่ยวกับ
การแก้กฎหมายสหกรณ์ด้วยข้อสนับสนุน
จากงานวิจัย สะท้อนให้เห็นสาระส�าคัญ
ร่วมกนัคอื ความมัน่คงในการด�าเนนิกจิการ
สหกรณ์ ตัวอย่างมาตราที่ผู้เขียนยกมานั้น 
แสดงให้เหน็ว่าข้อเสนอต่างๆ พยายามเพิม่
ความมั่นคงให้การสหกรณ์ทั้งสิ้น ทั้งความ
มัน่คงในเรือ่งสมาชกิ การด�าเนนิการทีต้่อง
เป็นอิสระและสอดคล้องกับประเภทของ
สหกรณ์ ความมัน่คงของผู้บรหิารหรอืผู้น�า

สหกรณ์ หรือความมัน่คงทางการเงนิ เป็นต้น 
ผู้เขียนได้เสนอความเห็นของฝ่าย

วิชาการในวงการสหกรณ์ไทยเช่ือว่าการ
แก้ไขหรือเพิ่มเติมกฎหมายจะเป็นหนทาง
ให้การสหกรณ์ในประเทศไทยดีขึ้น ก็นับ
ว่าน่าดใีจทีย่งัมคีวามพยายามวิเคราะห์เพือ่
พฒันากฎหมายสหกรณ์ในบ้านเราผ่านงาน
วิจัยอยู่ตลอด ส่วนทัศนะของผู้เขียนเอง ผู้
เขียนอยากเชิญชวนท่านผู้อ่านกลับมาหา
หลักการสหกรณ์ และ อุดมการณ์สหกรณ์ 
เพือ่ย�า้เป็นต้นทางของการคดิ และการลงมอื
แก้ปัญหาต่างๆ ในการสหกรณ์ 

หากเราไม่เริม่การแก้ปัญหาจากการ
ยดึถอื หลกัการสหกรณ์ และ อดุมการณ์สหกรณ์ 
การแก้ปัญหาสหกรณ์คงไม่ได้ผลลัพธ์ออก
มาเป็นสหกรณ์เป็นแน่แท้ครับ
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