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บทคัดยอ 
 
 วิทยานิพนธฉบับนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการ
ดําเนินกิจการสหกรณ โดยเฉพาะขบวนการสหกรณการเกษตร ซ่ึงถือเปนสหกรณท่ีมีความสําคัญ
และมีจํานวนสหกรณมากท่ีสุดในประเทศไทย รวมท้ังโครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 
ประชากรสวนใหญจะประกอบอาชีพทางดานการเกษตรกรรมเปนสําคัญ  
 ผลจากการศึกษาพบวาการดําเนินกิจการของสหกรณการเกษตรในประเทศไทยนั้น 
จะมีพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 เปนกฎหมายท่ีบังคับใชอยูในปจจุบัน แตบทบัญญัติของ
กฎหมายดังกลาวยังมีขอบกพรองบางประการ ทําใหการดําเนินกิจการของสหกรณการเกษตรไม
สามารถดําเนินกิจการไปไดตามวัตถุประสงคของสหกรณ ทําใหสมาชิกสหกรณไมไดรับบริการและ
ประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมอยางท่ีตองการได โดยสามารถแยกวิเคราะหปญหาได 2 ประการ คือ 
1. ปญหาเกี่ยวกับการชวยเหลือสมาชิกสหกรณการเกษตร จะประกอบดวย (1) ปญหาการจัดสรรทุน
เรือนหุนใหกับสมาชิกสหกรณการเกษตร (2) ปญหาการเช่ือมโยงเครือขายสหกรณการเกษตร และ  
2. ปญหาเกี่ยวกับการจัดตั้งและการบริหารกิจการสหกรณการเกษตร ประกอบดวย (1) ปญหาเกี่ยวกับ
การดําเนินการจัดตั้งสหกรณ (2) ปญหาเกี่ยวกับองคประกอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ  
(3) ปญหาเกี่ยวกับโครงสรางของกฎหมายสหกรณ (4) ปญหาเกี่ยวกับอํานาจกระทําการของสหกรณ  
(5) ปญหาการบริหารงานสหกรณการเกษตร 
 วิทยานิพนธนี้จึงเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาดังนี้ 1. ปญหาเกี่ยวกับการชวยเหลือสมาชิก
สหกรณการเกษตร คือ  (1) แกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติของกฎหมายโดยใหมีขอกําหนดในเรื่องของการ
จัดสรรเปนทุนเรือนหุนใหกับสมาชิกสหกรณการเกษตรเม่ือสหกรณมีกําไร (2) กําหนดใหมีการจัดตั้ง
หนวยงานกลางของสหกรณการเกษตรประจําขึ้นในแตละจังหวัดเพ่ือเช่ือมโยงเครือขายระหวาง
สหกรณการเกษตรระดับขั้นปฐมภูมิและกับชุมนุมสหกรณการเกษตรระดับจังหวัดเขาดวยกัน และ 
2. ปญหาเกี่ยวกับการจัดตั้งและการบริหารกิจการสหกรณการเกษตร คือ (1) กําหนดใหมีการจัดตั้ง
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เปนกลุมเตรียมสหกรณขึ้นเพ่ือทดลองดําเนินกิจการสหกรณใหมีความพรอม แลวจึงสามารถขอจด
ทะเบียนเปนสหกรณได (2) แกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัตใิหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณไม
เกิน 15 คน ซ่ึงท่ีประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก และใหท่ีประชุมใหญแตงตั้งประธานกรรมการขึ้น
หนึ่งคนโดยคัดเลือกจากคณะกรรมการท่ีไดรับเลือกตั้ง (3) แกไขปรับปรุงการจัดหมวดหมูแหง
บทบัญญัติตามโครงสรางกฎหมายสหกรณ ใหมีความเปนระบบ และเพ่ิมเติมบทบัญญัติท่ีเปนหลักการ
พ้ืนฐานของสหกรณตางๆ ใหครบถวนสมบูรณ (4) แกไขบทบัญญัติมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติ
สหกรณ พ.ศ. 2542 โดยมีสาระสําคัญกําหนดใหสหกรณมีอํานาจถือกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิน ทํานิติกรรม 
ดําเนินคดีและกระทําการทุกส่ิงท่ีจําเปนเพ่ือใหสําเร็จตามวัตถุประสงคของสหกรณ โดยการพิจารณา 
ใหความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ  
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ABSTRACT 
 

 This thesis aims to study the legal issues and obstacles in the operation of cooperatives, 
especially the procedure of agricultural cooperative which is an important cooperative and has the 
most cooperatives in Thailand. The thesis also includes the economic structure where most of the 
populations are engaged in agriculture. 

Studies have found that the operation of agricultural cooperatives in Thailand has 
been operated under the Cooperative Act B.E. 2542 (1999) as the applicable law until present. 
But such provisions have some drawbacks making the agricultural cooperatives operation cannot 
achieve their objectives. The cooperative members thus have not received the services and the 
socio-economic benefits. The problems can be categorized into 2 aspects: 1. Problem about helping  
the members of agricultural cooperatives comprising (1) on allocating capital stock to the members  
of agricultural cooperatives. (2) on connecting the agricultural cooperatives’ networks; and  
2. Problem about establishing and operating the agricultural cooperatives (1) on the establishment 
of cooperatives (2) issues regarding the composition of the board of the cooperative (3) the 
structure of the cooperatives (4) problems with cooperative authority (5) the administration of 
agricultural cooperatives. 

This thesis, therefore, proposes the solutions as follows: 1. Problem about helping the 
members of agricultural cooperatives comprising (1) amendment of the provisions of law by 
issuing the requirements of capital stock be allocated to members when the agricultural 
cooperatives are profitable. (2) requiring the establishment of a central unit of agricultural 
cooperatives in the province for network connectivity between the primary level agricultural 
cooperatives and the  provincial level agricultural cooperatives; and 2. Problem about establishing 
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and operating the agricultural cooperatives (1) a trial cooperative should be set up , if it has been 
proven successful then it can be registered as cooperative. (2) the provisions should be amended 
that the cooperative to have its Board of Directors which shall not exceed 15 people elected by 
the general meeting of the members as well as appointing a chairman be the elected directors.  
(3) the classification provisions of the cooperative law structure should be improved to be 
systematic, the provisions of the basic principles of the cooperatives should also be added and 
completed. (4)  the provisions of Section 46 of the Cooperative Act BE 2542 (1999) should be 
amended with the key message specifying the cooperatives to hold ownership over the properties, 
do the legal matters and legal proceedings, as well as any necessary things to achieve the 
objectives of the cooperatives under the consideration and with the approval of the Registrar of 
the Cooperatives. 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ระบบสหกรณเปนการดําเนินการของกลุมหรือชุมชนผูดอยโอกาสทางเศรษฐกิจ 
 เพ่ือชวยเหลือตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ในการท่ีจะแกไขปญหาความยากจน ความ
เดือดรอน ในการดํารงชีพและการประกอบอาชีพ ดวยความประหยัด ซ่ึงเปนวิธีการท่ีดีท่ีสุดวิธีการ
หนึ่งในการพัฒนาชนบทและชุมชน โดยระบบสหกรณไดรับการสถาปนาขึ้นในประเทศไทยตั้งแตป 
พ.ศ. 2459 และมีวิวัฒนาการเจริญเติบโตอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน ซ่ึงในปจจุบันนั้นสหกรณใน
ประเทศไทยมีท้ังหมด 7 ประเภท ตามลักษณะอาชีพหรือกิจการรวมกันของสมาชิก ไดแก สหกรณ
การเกษตร สหกรณประมง สหกรณนิคม สหกรณรานคา สหกรณบริการ สหกรณออมทรัพย และ
สหกรณเครดิตยูเนี่ยน และตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 กําหนดให “สหกรณ” หมายถึง 
คณะบุคคลซ่ึงรวมกันดําเนินกิจการเพ่ือประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคม โดยชวยตนเองและ
ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และไดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้  เพราะฉะนั้น สหกรณจึงเปน 
นิติบุคคลซ่ึงมีขึ้นดวยอาศัยอํานาจแหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 

โดยการศึกษาวิจัยนี้ จะศึกษาเฉพาะปญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการดําเนิน
กิจการเฉพาะสหกรณภาคการเกษตร เทานั้น เนื่องจากสหกรณการเกษตรเปนองคการท่ีผูประกอบ
อาชีพทางการเกษตรรวมกันจัดตั้งขึ้นและจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตอนายทะเบียนสหกรณตาม
กฎหมายวาดวยสหกรณ โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือใหสมาชิกดําเนินกิจการรวมกันและชวยเหลือซ่ึงกัน
และกัน เพ่ือแกไขความเดือดรอนในการประกอบอาชีพของสมาชิกใหดีขึ้น และถือวาเปนประเภท
สหกรณท่ีมีความสําคัญและมีจํานวนมากท่ีสุดในประเทศไทย โดยโครงสรางทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยประชากรสวนใหญประกอบอาชีพทางดานการเกษตรกรรมเปนสําคัญ แตจากการศึกษา
พบวาการดําเนินกิจการของสหกรณการเกษตร ยังมีปญหาทางกฎหมายท่ีอาจทําใหการดําเนินกิจการ
ของสหกรณการเกษตรไมสามารถดําเนินกิจการไปไดตามวัตถุประสงคในการดําเนินกิจการของ
สหกรณนั้นๆ และสมาชิกสหกรณไมไดรับบริการ และประโยชนเทาท่ีควร ดังนี้   
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1. ปญหาเกี่ยวกับการชวยเหลือสมาชิกสหกรณการเกษตร คือ 
(1)  ปญหาการจัดสรรทุนเรือนหุนใหกับสมาชิกสหกรณการเกษตร ท่ีกฎหมายไมมี

ขอกําหนดในเรื่องของการจัดสรรเปนทุนเรือนหุนใหกับสมาชิกเม่ือสหกรณมีการจัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําป 

(2) ปญหาการเช่ือมโยงเครือขายสหกรณการเกษตร ท่ีปจจุ บันยังไมมีหนวยงาน 
กลางทําหนาท่ีคอยใหคําแนะนํา อบรมทางวิชาการ อํานวยความสะดวกในการติดตอประสานงานระหวาง
สหกรณการเกษตรโดยเฉพาะเช่ือมโยงเขาดวยกัน  

2.  ปญหาเกี่ยวกับการจัดตั้งและการบริหารกิจการสหกรณการเกษตร คือ 
     (1) ปญหาเกี่ยวกับการดําเนินการจัดตั้งสหกรณ โดยกฎหมายมิไดมีบทบัญญัตกิําหนดให

มีการจัดตั้งเปนกลุมเตรยีมสหกรณขึ้นกอนเพ่ือทดลองดําเนินกิจการสหกรณใหมีความพรอม ความ
ชํานาญแลวจึงขอจดทะเบียนเปนสหกรณขึ้นในภายหลัง 

(2)  ปญหาเกี่ยวกับองคประกอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ โดยจากการท่ี
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 50 วรรค 1 กําหนดใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ ประกอบดวยประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการอ่ืนอีกไมเกินสิบส่ีคนซ่ึงท่ีประชุม
ใหญเลือกตั้งจากสมาชิก จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาว องคประกอบของคณะกรรมการดาํเนนิการ
สหกรณมีสองสวน สวนท่ีหนึ่ง คือ “ประธานกรรมการ”  ซ่ึงมีเพียงหนึ่งคน สวนท่ีสองคือ “กรรมการ
อ่ืน” ซ่ึงมีไดไมเกินสิบส่ีคน ดังนั้น เม่ือใดท่ีตําแหนงประธานกรรมการวางลง ไมวาจะเปนเพราะเหตุ
ใดๆ จะมีผลทําใหความเปนคณะกรรมการดําเนินการสหกรณหมดส้ินไป ไมสามารถดําเนินกิจการ
ของสหกรณไดตามวัตถุประสงค เพราะขาดองคประกอบในความเปนคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณตามท่ีกฎหมายกําหนดไว และสงผลกระทบตอการดําเนินกิจการของสหกรณโดยตรง 

(3)  ปญหาเกี่ยวกับโครงสรางของกฎหมายสหกรณ โดยการจัดหมวดหมูแหงบทบัญญัติ
ของกฎหมายสหกรณในประเทศไทยนั้น ยังไมเปนระบบ และไมเรียงลําดับหมวดหมู ทําใหเปนเรือ่งท่ียาก
แกการศึกษา และทําความเขาใจสําหรับสมาชิกสหกรณการเกษตร รวมท้ังยังไมมีบทบัญญัติท่ีถือเปน
หลักการพ้ืนฐานสําคัญของสหกรณ เชน เรื่องของ การศึกษาอบรม และสารสนเทศ เปนตน 

(4)  ปญหาเกี่ยวกับอํานาจกระทําการของสหกรณ ท่ีกฎหมายกําหนดใหสหกรณมีอํานาจ
กระทําการไวตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 46 (1) – (9) แตการท่ีไดกําหนดอํานาจกระทํา
การของสหกรณไวในลักษณะเปนรายละเอียดเชนนี้จะมีผลเสียมากกวาท่ีจะเปนผลดี เพราะจะถือเปนการ
จํากัดอํานาจในการดําเนินกิจการของสหกรณ  
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(5) ปญหาการบริหารงานสหกรณการเกษตร ท่ีเกิดจากการขาดประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ              

           
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

 1.  เพ่ือศึกษาหลักการ วิวัฒนาการ และความเปนมาของกฎหมายสหกรณ 
 2.  เพ่ือศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินกิจการของกระบวนการสหกรณ

การเกษตรของประเทศไทยเปรียบเทียบกับตางประเทศ 
 3.  เพ่ือศึกษาวิเคราะหถึงปญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ

การเกษตร 
 4.  เพ่ือศึกษาหาแนวทางและมาตรการทางกฎหมายในการดําเนินกิจการของสหกรณการเกษตร

ในประเทศไทยไดอยางเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ 
 
1.3 สมมติฐานของการศึกษา 
                การศึกษาวิจัยเ พ่ือทําวิทยานิพนธนี้  มีสมมติฐาน ดังนี้คือ การดําเนินกิจการของ
กระบวนการสหกรณการเกษตรในประเทศไทยมีการพัฒนาขึ้นมาเปนลําดับจากในอดีตจนถึงปจจบัุน 
แตเนื่องดวยกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินกิจการของสหกรณนัน้ มีบทบัญญัติทางกฎหมายท่ียังมี
ปญหาท้ังในเรื่องของการชวยเหลือสมาชิกสหกรณการเกษตร การจัดตั้งและการบริหารกิจการของ
สหกรณการเกษตร เปนเหตุใหการดําเนินกิจการของสหกรณนั้นไมสามารถดําเนินกิจการไดตาม
วัตถุประสงคของสหกรณการเกษตรนั้นๆ อยางแทจริง ดังนั้น จึงจําเปนท่ีจะตองหาแนวทาง หรือ
มาตรการทางกฎหมาย ในการแกไข ปรับปรุง เพ่ือใหสหกรณการเกษตรมีความเขมแข็ง ม่ันคง 
กาวหนา อยางมีประสิทธิภาพ และใหเกิดประโยชนสูงสุดกลับคืนสูสมาชิกสหกรณการเกษตร 
 
1.4 ขอบเขตของการศึกษา 
      ศึกษาวิเคราะหถึงปญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของ
กระบวนการสหกรณการเกษตร ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง รวมท้ังตามกฎหมายในตางประเทศท่ีเกี่ยวของ  
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1.5 วิธดีําเนินการศึกษา 
        ดําเนินการศึกษาวิจัยโดยใชวิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) กลาวคือศึกษา
คนควาวิเคราะหขอมูลจากตําราบทกฎหมาย หนังสือคําอธิบายกฎหมายคําพิพากษา ของศาลฎีกา หลัก
กฎหมายของตางประเทศ วิทยานิพนธบทความทางวิชาการจากส่ิงพิมพ ขาว อินเตอรเน็ตท่ีเกี่ยวของ  
โดยนํามาศึกษาวิเคราะหและเรียบเรียงอยางเปนระบบ เพ่ือใหไดขอสรุปและขอเสนอแนะเปน
แนวทางในการคนควา 
 
1.6  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1.  ทําใหทราบถึงหลักการ และวิวัฒนาการ ความเปนมาของกฎหมายสหกรณ 
2.  ทําใหทราบถึงมาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินกิจการของกระบวนการ

สหกรณการเกษตรของประเทศไทยเปรียบเทียบกับตางประเทศ 
3.  ทําใหทราบถึงปญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสหกรณการเกษตร 
4.  ทําใหสามารถเสนอแนะแนวทางและมาตรการทางกฎหมายในการดําเนินกิจการของสหกรณ

การเกษตรในประเทศไทยไดอยางเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ 
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บทท่ี 2 

      หลักการ วิวัฒนาการ ความหมาย และความเปนมาของ 
สหกรณการเกษตร 

 
 ในบทนี้จะไดกลาวถึงความหมาย แนวคิด หลักการ อุดมการณ วิธีการ และประเภทของ
สหกรณ วิวัฒนาการของกฎหมายสหกรณในประเทศไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน รวมถึงความ
เปนมาและความสําคัญของสหกรณการเกษตร ตลอดจนโครงสรางสหกรณการเกษตร และการดาํเนนิ
ธุรกิจของสหกรณการเกษตรในประเทศไทย 
 
2.1 วิวัฒนาการ ความเปนมาของสหกรณ 

2.1.1  ความหมายของสหกรณ (Cooperatives) 
ความหมายของคําวา “สหกรณ” นั้น ไดมีนักวิชาการมากมาย ใหความหมาย หรือ 

คํานิยามตางๆกัน ท้ังนี้อันเนื่องมาจากในแตละชุมชน หรือแตละประเทศ จะสงเสริมเนนหนักใหมี
สหกรณรูปหนึ่งรูปใด ตามสภาพปญหาและความจําเปนหรือความตองการของประชาชนสวนใหญ
ของประเทศ 
 คําวา “สหกรณ” มาจากคําภาษาสันสกฤต 2 คํา คือ “สห” ซ่ึงแปลวา “รวมกัน” และ “กรณ” 
ซ่ึงแปลวา “การกระทํา” เม่ือรวมศัพทท้ังสองเขาดวยกัน จึงแปลวา “การกระทํารวมกัน” หรือ “การ
รวมมือกันทํางาน”  
 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542  ใหความหมายของสหกรณ หมายถึง 
องคการทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีสมาชิกรวมกันจัดตั้งขึ้น ดวยการลงหุนรวมกัน จัดการรวมกันใน
การผลิต การจําหนายสินคา หรือบริการตามความตองการ หรือผลประโยชนอยางเดียวกันของบรรดา
สมาชิก สมาชิกแตละคนมีสิทธ์ิออกเสียงไดหนึ่งเสียง ในการบริหารสหกรณ โดยไมขึ้นกับจํานวนหุน
ท่ีถืออยู  
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  สําหรับผูเช่ียวชาญทางดานสหกรณของตางประเทศและประเทศไทย ไดพยายามอธิบาย
คําวาสหกรณในรูปลักษณะตางๆ กัน ซ่ึงคํานิยามเหลานี้อาจชวยเพ่ิมความเขาใจและทําใหมีแงคิด
กวางขวางยิ่งขึ้น1 
 เปอรซี เรดฟอรน (Perey Redfern) นักสหกรณชาวอังกฤษ “สมาคมสหกรณก็คือชุมนุม
ชนซ่ึงรวมงานกันโดยใจสมัคร และโดยยึดวิธีการประชาธิปไตยเปนหลัก เพ่ือเสนอส่ิงของและการรับ
ใชใหแกสมาชิกหรือเพ่ือใหสมาชิกผลิตส่ิงของไวขาย หรือเพ่ือขายส่ิงของท่ีสมาชิกผลิตขึ้น หรือเพ่ือ
จะหาทุนใหสมาชิก หรือเพ่ือรวมวัตถุประสงคท้ังปวงใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และในขณะเดียวกัน
นั้นเพ่ือเฉล่ียผลไดตามวิธีซ่ึงสมาชิกไดตกลงกันวาเปนวิธีท่ียุตธิรรมสําหรับตางคนและคนท้ังหมด”  

1) ชารลส จี๊ด (Charles Gide) นักสหกรณและนักเศรษฐศาสตรของฝรั่งเศสเปนผูหนึ่งท่ี
ใหความชวยเหลือการสหกรณในดานวิชาการเปนอันมาก ใหความหมายไวส้ันๆ วา “สหกรณ คือ 
สมาคมท่ีมุงกําจัดเสียซ่ึงกําไร” ท้ังนี้ เพราะทานเห็นวาความยุงยากท้ังหลายท่ีบังเกิดขึ้นในโลกนี้  
มีผลสืบเนื่องมาจากการแสวงหาผลกําไรดวยขอหนึ่ง และสหกรณสามารถขจัดขอยุงยากนั้นได 

2) ตาลมาคี (SS. Talmaki) นักสหกรณชาวอินเดีย “สหกรณ คือ วิธีการจัดงานชนิดหนึ่ง ซ่ึง
บุคคลหลายคนรวมกันโดยใจสมัครตามหลักแหงความเสมอภาค เพ่ือสงเสริมผลประโยชนในทาง
เศรษฐกิจโดยวิธีสุจริต”  

3) ดร.เฟร (G. R. Fay) ใหคําจํากัดความไวในหนังสือ Co-operation at home and abroad 
โดยกลาวถึงวิธีการในแงเศรษฐกิจและสังคมวา “สมาคมสหกรณเปนผูท่ีรวมคนดวยความมุงหมายใน
ลักษณะหุนสวนการคา ซ่ึงจัดในหมูผูมีทรัพยนอย และวางวิธีการโนมไปในทางมิใหบังเกิดความเห็น
แกประโยชนสวนตัว โดยวางเง่ือนไขไววา สมาชิกจะไดรับประโยชนแบงตามสวนแหงกิจการงานท่ี
กระทํากับสมาคม”2  

4) กรมหม่ืนพิทยาลงกรณ ผูกอตั้งสหกรณและทรงดํารงตําแหนงนายทะเบียนสหกรณ
คนแรกของไทย ประทานคําแปลคําอธิบายวา “สหกรณ” ของนายฮิวเบอรต คัลเวอรต (Hubert 
Calvert) ผูเคยดํารงตําแหนงนายทะเบียนสหกรณของประเทศอินเดียวา “สหกรณเปนวิธีจัดการรูป
หนึ่ง ซ่ึงบุคคลหลายคนเขารวมกันโดยความสมัครใจของตนเองในฐานะท่ีเปนมนุษย โดยความมีสิทธิ
เสมอหนากันหมดเพ่ือบํารุงตนเองใหเกิดความจําเริญในทางทรัพย”  
 
 

                                                
1  สุริยะ เจียมประชานรากร. (2533). การสหกรณ. หนา 14-15.  
2  เริงศักด์ิ สูทกวาทิน. (2528). คูมือการสอนวิชาการสหกรณในโรงเรียน.  หนา 3-4.  
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5) พระประกาศสหกรณ ไดกลาวไวในหนังสือ “หลักของสหกรณและการจัดการ
สหกรณในประเทศไทย” ดังนี้ “การสหกรณเปนวิธีการประกอบเศรษฐกิจแบบหนึ่งท่ีบุคคลผูออนแอ
ในทางเศรษฐกิจรวมแรง รวมปญหาและรวมทุนกัน จัดตั้งขึ้นโดยความสมัครใจ ตามหลักการชวยตัวเอง 
การชวยซ่ึงกันและกัน และการประหยัด เพ่ือใหเกิดความเจริญในทางเศรษฐกิจและสังคม”  

ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ใหความหมายของสหกรณ หมายความวา คณะ
บุคคลซ่ึงรวมกันดําเนินกิจการเพ่ือประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคม โดยชวยตนเองและชวยเหลือซ่ึง
กันและกัน และไดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี3้ 

 ความหมายโดยสรุป จากนิยามและคําจํากัดความดังกลาวขางตนท้ังหมดพอท่ีจะสรุป
ความหมายของคําวา “สหกรณ” ไดวา “สหกรณ” คือ องคการธุรกิจแบบหนึ่งท่ีจัดตั้งและดําเนินการ
โดยกลุมบุคคลผูมีความประสงคอยางเดียวกัน ในอันท่ีจะขจดัปญหาความเดือดรอนทางดานเศรษฐกจิ
และสังคมในหมูสมาชิก หรือดําเนินธุรกิจรวมกันโดยถือความสมัครใจ หลักประชาธิปไตย หลักความ
ยุติธรรม หลักการศึกษา และหลักการชวยเหลือตัวเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  

2.1.2   วิวัฒนาการกฎหมายสหกรณในประเทศไทย   
  2.1.2.1  พระราชบัญญัติสมาคมเพ่ิมเติม พ.ศ. 2459 

รัฐบาลมีความคิดริเริ่มจะนําวิธีการสหกรณมาใชแกปญหาเศรษฐกิจของคนยากจน โดย
จะจัดตั้งสหกรณหาทุนแบบไรฟไฟเซน และประสงคจะใหสหกรณไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคล จึง
ไดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสมาคม พ.ศ. 2457 เพ่ือใชจดทะเบียนสหกรณเปนนิติบุคคลแบบไม
จํากัดสินใช คือสมาชิกทุกคนตองรับผิดชอบหนี้สินของสหกรณรวมกัน รัฐบาลไดทดลองจัดตั้ง
สหกรณหาทุนรูปนี้อยูเปนระยะเวลา 12 ป และเห็นวาสหกรณดําเนินงานไดผลควรขยายการจัดตั้งให
กวางขวาง แตพระราชบัญญัติสมาคมเพ่ิมเติม พ.ศ. 2459 มีสาระสําคัญเพียงรับจดทะเบียนเทานั้นไมมี
บทบัญญัติท่ีจะสงเสริม ควบคุม ตรวจสอบการดําเนินงานของสหกรณ จึงควรจะมีกฎหมายเฉพาะ
สําหรับสหกรณเพ่ือพัฒนาการสหกรณใหเจริญกาวหนาและเกิดประโยชนกับสมาชิกตอไป4 

ตามพระราชบัญญัติสมาคมเพ่ิมเติม พ.ศ. 2459 นั้น จะมีบทบัญญัติเพียงเทาท่ีจําเปน
สําหรับบังคับใชแกสหกรณหาทุนเปนการช่ัวคราวในระหวางทดลองซ่ึงมีลักษณะท่ัวไปโดยสรุปได
ดังตอไปนี ้

1) มีบทบัญญัติใหสภาพนิติบุคคลแกสหกรณโดยกําหนดใหกรมพาณิชยและสถิติ
พยากรณเปนพนักงานเจาหนาท่ีในการจดทะเบียน ตลอดจนใหอํานาจกรมพาณิชยและสถิติพยากรณ
                                                

3  พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542, มาตรา 4. 
4  มานิตย กมลเวชช. ( 2546). ประมวลสาระชุดวิชาความรูท่ัวไปเกี่ยวกับการสหกรณ หนวยท่ี 8-15. หนา 

277. 
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ในการตรวจตราควบคุมสหกรณท่ีจดทะเบียนไว โดยเฉพาะมีบัญญัติเกี่ยวกับความรับผิดของสมาชิก
ท่ีออกจากสหกรณวา ตองรับผิดในหนี้สินของสหกรณตอไปอีกสองปนับแตวันออก สวนการจัดการ
เลิกสหกรณนั้น ใหนําบทบัญญัตติามความในพระราชบัญญัติสมาคม พ.ศ. 2547 มาใชโดยอนุโลม 

2) มิไดมีบทบัญญัติเรื่องลักษณะสมาคมท่ีจะจดทะเบียนสหกรณ แตในพระราชปรารภมี
ขอความวา “ทรงพระราชดําริวา สหกรณ คือ สมาคมชนิดท่ีราษฎรผูทําการเพาะปลูกและหากินดวยการทํา
ของขายรวมกันตั้งขึ้น เพ่ือยังความจําเริญใหเกิดแกหมูดวยวิธีรวมกําลังกันทําการบํารุงตนเอง และ
ประหยัดการใชจายแตท่ีพอควร มิใชตั้งขึ้นเพ่ือจะหากําไรมาจําแนกในหมูสมาชิกนั้น สมาคมชนิดนี้
สมควรจะอยูในความตรวจตราของกรมพาณิชยและสถิติพยากรณ ในกระทรวงพระคลังมหาสมบัต”ิ 

3) ไมมีบทบัญญัติวาดวยการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนสหกรณ 
แสดงวาสหกรณไดรบัเอกสิทธ์ิพิเศษกวาสมาคมท่ัวไป ซ่ึงตองเสียคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียน
ดังกลาว โดยพระราชบัญญัติสมาคมเพ่ิมเติม พ.ศ. 2459 นั้น มุงหมายใชสําหรับสหกรณหาทุนแบบ
ไรฟไฟเซน ในระยะทดลองเทานั้น ขอความยังไมพอแกการขยายการจัดสหกรณใหแผกวางออกไป 
เม่ือการสหกรณในระยะทดลองไดผลนาพอใจ สมควรจะขยาย การจัดสหกรณใหกวางขวางและ
กาวหนา จึงจําเปนตองมีกฎหมายสหกรณโดยเฉพาะ 

 2.1.2.2  พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.  2471 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติท่ีคอนขางสมบูรณและเปดโอกาสใหจัดตั้งสหกรณประเภท

ตางๆ ท้ังชนิดจํากัดสินใช และไมจํากัดสินใช รวมท้ังการจัดตั้งชุมนุมสหกรณ อีกท้ังมีการกําหนด
อํานาจนายทะเบียนสหกรณการตรวจบัญชี การตรวจตราควบคุมการดําเนินงาน และการเลิกสหกรณ 
จึงเปนกฎหมายสหกรณท่ีเหมาะสมกับการสหกรณในยุคแรก โดยเฉพาะพระราชบัญญัติแกไข
เพ่ิมเติมอีก 3 ฉบับ การแกไขเม่ือป พ.ศ. 2476 รัฐบาลไดยกเวนคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียน
ท่ีดิน และการแกไขเม่ือป พ.ศ. 2477 ไดวางรากฐานความม่ันคงทางการเงินใหกับสหกรณ คือ กําหนดการ
จัดสรรกําไรสุทธิรอยละเกาสิบเพ่ือเปนทุนสํารองและเงินสํารองนี้เพ่ือใชไถถอนหนี้ท่ีถึงกําหนดชําระ
เงินเปนการสรางความม่ันใจใหกับเจาหนี้ของสหกรณ รอยละหาสมทบเปนทุนสหกรณกลาง และ
สวนท่ีเหลืออีกรอยละหาสมทบทุนสาธารณะของสหกรณเพ่ือเปนสาธารณูปโภคของทองท่ี 

กฎหมายฉบับนี้บังคับใชอยูเปนระยะเวลานาน จํานวน 34 ป ตั้งแตกอนสมัยสงครามโลก
ครั้งท่ี 1 จนกระท่ังส้ินสงครามโลกในครั้งท่ี 2 จุดออนของการจัดตั้งสหกรณในยุคนั้นคือ สหกรณมี
ขนาดเล็ก สวนใหญจัดตั้งในระดับตําบล ดําเนินธุรกิจแบบเอกประสงคและปริมาณธุรกิจมีนอย เม่ือ 
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ภาวะเศรษฐกิจของประเทศเปล่ียนแปลงไปตามภาวะเศรษฐกิจของโลก สหกรณมีความจําเปนตอง
ปรับปรุงการดําเนินงานใหสามารถแขงขันกับองคกรธุรกิจอ่ืน 

พระราชบัญญัติสหกรณแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2476 โดยรัฐบาลในยุคสมัยนั้นไดพิจารณา
เห็นวาสหกรณเทาท่ีจัดตั้งมาแลวท้ังหมดยังคงเปนสหกรณหาทุน จึงควรไดรับการยกเวนคาธรรมเนียม
การโอน แกทะเบียนท่ีดิน รวมท้ังคาธรรมเนียมการทําบริคณหสัญญาเกี่ยวกับท่ีดิน เพ่ืออํานวยความ
สะดวกในการจัดหลักประกันเงินกูของสมาชิกสหกรณ 

พระราชบัญญัติสหกรณแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2477 ไดกําหนดใหสหกรณจําหนายกําไรสุทธิ
ตามกฎเกณฑดังตอไปนี ้

(1) หักเงินกําไรสุทธิไวรอยละเกาสิบเพ่ือเปนทุนสํารอง และเงินทุนสํารองนี้จะจําหนาย
เพ่ือประโยชนอยางใดๆ ไมได นอกจากไถถอนเงินกูซ่ึงจะถึงกําหนดชําระเงินสํารองนี้ใหอยูในความ
ควบคุมดูแลของกรมสหกรณ 

(2) หักเงินกําไรสุทธิไวรอยละหาเพ่ือจายเขาสมทบเปนทุนสหกรณกลางของกรม
สหกรณ และใหกรมสหกรณเปนผูรักษาเพ่ือถอนชําระหนี้สินลนพนตัวของสหกรณนั้นๆ แกเจาหนี้
ได โดยไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลังกอน 

(3) หักเงินกําไรสุทธิไวรอยละหาเพ่ือสมทบทุนสาธารณะของสหกรณ เพ่ือใชในกิจการ
อันเปนสาธารณูปโภคในทองท่ี การเบิกจายเงินนี้จะตองไดรับอนุญาตจากนายทะเบียนเปนรายๆไป 
และในป พ.ศ. 2477 ไดมีการใชบังคบัพระราชบัญญัติสหกรณ แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2477(ฉบับท่ี 2) ยกเลิก
ความในมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติสหกรณแกไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2476 ท่ีวา “ถามีการโอนแกทะเบียน
ซ่ึงสหกรณเปนผูถอนก็ดี หรือเปนผูรับโอนก็ดี ทานใหเวนการเรียกคาธรรมเนียมประทับตราประจํา
ตําแหนง 

ถาการโอนเชนวานี้ทําท่ีอําเภอ ก็ใหงดเวนการเรียกคาธรรมเนียมการทําบริคณหสัญญา 
และคาธรรมเนียมสลักหลัง เปล่ียนแกขอความในสัญญา” และใหใชความตอไปนี้แทน คือ ถา
สหกรณเกี่ยวของในกิจการใดซ่ึงกฎหมายกําหนดใหลงทะเบียนสําหรับการไดมา การจําหนาย การ
ยกขึ้นเปนขอตอสูหรือการยึดหนวงซ่ึงกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย การลงทะเบียนเชนวานั้นให
ไดรับการยกเวน ไมตองเสียคาธรรมเนียมถาไมมีทะเบียนบรรดาพิธีการซ่ึงกฎหมายกําหนดใหทําท่ี
ท่ีวาการอําเภอเพ่ือประโยชนอยางเดียวกันนั้นไดใหรับยกเวนจากการเสียคาธรรมเนียมเชนกัน 

นอกจากนี้มีกฎกระทรวงเกษตราธิการ ประกาศเม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 อาศัยอํานาจ
ตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2471 กําหนดใหสหกรณจัดการเงินของสหกรณไดดังนี ้
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(ก) ฝากในสหกรณอ่ืน หรือในธนาคารเพ่ือการสหกรณ 
(ข) ฝากในธนาคารใดโดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 
(ค) ซ้ือหลักทรัพยของรัฐบาลไทย 
(ง) ซ้ือหุนหรือหลักทรัพยของสหกรณอ่ืนหรือของธนาคารเพ่ือการสหกรณ 
(จ) ซ้ือหุนในบริษัทจํากัดท่ีประกอบธุรกิจอันยังความสะดวกหรือสงเสริมความเจริญให

บังเกิดแกกิจการของสหกรณหรือสมาชิกแหงสหกรณนั้น โดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ 

     2.1.2.3  พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2511 
 รัฐบาลไดดําเนินการทดลองจัดสหกรณแบบอเนกประสงคดําเนินธุรกิจครบวงจร คือ 
ธุรกิจสินเช่ือ ธุรกิจการซ้ือ ธุรกิจการขาย และธุรกิจบริการ และใหสหกรณมีแดนดําเนินงานท้ังอําเภอ 
การทดลองปรากฏวาไดผลดีควรมีการสงเสริมและแกไขปรับปรุงสหกรณท่ีดําเนินงานแบบเอก
ประสงคใหสามารถดําเนินธุรกิจแบบอเนกประสงค จึงมีการตราบทบัญญัติใหม พระราชบัญญตัสิหกรณ 
พ.ศ. 2511 และบทบัญญัติใหมของกฎหมายนี้ คือ สวนท่ี 4 การควบสหกรณเขากัน ไดแก การท่ีสหกรณ
ตั้งแตสองสหกรณควบเขาเปนสหกรณเดียวกันได และมีการกําหนดวิธีการควบเขาดวยกัน และหมวด 6 
สันติบาตสหกรณแหงประเทศไทย 

การควบสหกรณไดเริ่มดําเนินการระหวางป พ.ศ. 2511 ถึง พ.ศ. 2514 โดยการรวมสหกรณหา
ทุนไมจํากัดสินใชท่ีอยูในอําเภอเดียวกันจัดตั้งใหมเปนสหกรณการเกษตร จํากัด มีการดําเนินงาน
ท้ังหมดของอําเภอและดําเนินธุรกิจอเนกประสงค จํานวนสหกรณหาทุนประมาณ 10,000 แหง ไดรวมเปน
สหกรณการเกษตร 400 สหกรณ หรือในอัตราสวน 25 ตอ 1 และตอมาไดมีการขยายการจัดตั้งสหกรณ
การเกษตรจนครบทุกอําเภอ หรืออยางนอยอําเภอละหนึ่งสหกรณ  

โดยพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2511 ใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันท่ีประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป (มาตรา 2) เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันท่ี 19 มิถุนายน พ.ศ.2511 จึงมีผล
ใชบังคับตั้งแตวันท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2511 เปนตนมา 

 เม่ือไดมีการประกาศใชพระราชบัญญตัิสหกรณ พ.ศ. 2511 แลว จึงมีผลยกเลิกกฎหมาย
ตางๆ (มาตรา 3)  ดังตอไปนี ้

1) พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2471 
2) พระราชบัญญัติสหกรณ แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2476 
3) พระราชบัญญัติสหกรณ แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2477 
4) พระราชบัญญัติสหกรณ แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2477 (ฉบับท่ี 2) 
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การยกเลิกพระราชบัญญัติดังกลาวไมกระทบกระเทือนตอสภาพนิติบุคคลของสหกรณ  
ชุมนุมสหกรณหรือสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ซ่ึงไดจดทะเบียนอยูกอนวันท่ีพระราชบัญญัติ
สหกรณพุทธศักราช 2511 ใชบังคับ เพราะมีบทเฉพาะกาลมาตรา 119 (1) (3) และ (7) ใหสหกรณ
เหลานี้เปนสหกรณตามพระราชบัญญัตินี้ดวย 

    2.1.2.4  พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 
กฎหมายนี้ไดมีบทบัญญัติใหมหลายประการ คือ คณะกรรมการดําเนินการ ซ่ึงตาม

โครงสรางการบริหารงานของสหกรณ คณะกรรมการดําเนินการคือหัวใจสําคัญและการกําหนด
จํานวนไมเกิน 15 คน อยูในวาระครั้งละ 2 ป ไมเกิน 2 วาระติดตอกัน และกําหนดคุณสมบัติตองหามของ
กรรมการ อาจนับวาเปนจุดเริ่มท่ีจะพัฒนากรรมการใหมีคุณภาพเพ่ือจะไดรับเลือกใหมหลังเวนวรรค 
1 ป และการเวนวรรคเปดโอกาสสรางผูนําใหมในขบวนการสหกรณซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนา
และการเจริญอยางม่ันคงอยางตอเนื่องของสหกรณ  
 ประเด็นท่ีนาสนใจ คือ การเพ่ิมโอกาสในการฝากหรือลงทุนของสหกรณไดกวางขวาง 
โดยเฉพาะขอบัญญัติท่ีกําหนดวา “เงินของสหกรณอาจฝากหรือลงทุนอยางอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด” ชวยใหสหกรณสามารถบริหารการเงินทันกับการเปล่ียนแปลง
ไดตลอดเวลา 

สรุปไดวากฎหมายสหกรณเปนกฎหมายสงเสริมและมีฉบับเดียวใชกับสหกรณทุก
ประเภท บทบัญญัติตางๆ จึงกําหนดหลักการใหญตามแนวทางสหกรณ สวนรายละเอียดใหกําหนด
ในขอบังคับตามความเหมาะสมกับแตละสหกรณ หรือตามคํา ส่ังนายทะเบียนสหกรณหรือ
กฎกระทรวง กฎหมายไดกําหนดอํานาจนายทะเบียนไวคอนขางกวางขวาง ซ่ึงมีท้ังจุดแข็งและจุดออน
ขึ้นอยูกับผูใชอํานาจนายทะเบียนสหกรณ ถาผูใชเปนคนดีมีคุณธรรมและเขาใจการสงเสริมสหกรณก็
เปนจุดแข็ง ถาผูใชหลงในอํานาจและยึดความคิดเห็นของตนเองก็เปนจุดออน อยางไรก็ตามกฎหมาย
สหกรณแตละฉบับมีความเหมาะสมกับการจัดและสงเสริมสหกรณตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม
ของแตละยุค เม่ือสภาพเศรษฐกิจและสังคมเปล่ียนแปลงรัฐบาลไดมีการแกไขเพ่ิมเติมหรือปรับปรุง
กฎหมายสหกรณใหมใหเหมาะสมทันกับเหตุการณเสมอ จึงกลาวไดวาความเปนมา และวิวัฒนาการ
ของกฎหมายสหกรณตั้งแตในอดีตเปนตนมานั้นไดมีการพัฒนาคูขนานไปพรอมๆกับการพัฒนา
สหกรณในประเทศไทย5 

 
 
 

 
                                                

5  แหลงเดิม. หนา  279. 
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2.1.3  เแนวความคิดเกี่ยวกับสหกรณ  
  แนวคิดเกี่ยวกับสหกรณ อาจแบงออกไดเปน 4 แนวคิดดวยกัน ไดแก6 

1) สหกรณมีฐานะเปนขบวนการสหกรณ (Cooperative Movement)  แนวคิดเชนนี้
เกิดขึน้เปนครั้งแรกกอนมีแนวคิดอ่ืนๆ ขบวนการสหกรณตองการนํามาสูการปฏิบัติในสังคมอยาง
สันติ ผูนําขบวนการสหกรณตามแนวคิดนี้คนแรก คือ โรเบิรต โอเวน (Robert Owen) ปรัชญาทาง
สังคมของโรเบิรต โอเวน มีสาระสําคัญวา มนุษยจะดีหรือเลว อยูท่ีส่ิงแวดลอม (Environmental 
Determinism) ปจจัยท่ีทําใหเกิดส่ิงแวดลอมท่ีเลวคือ การแขงขัน (Competition) ถาเราสามารถขจัด
การแขงขันในสังคมได และใหทุกคนยึดหลัก ความรวมมือกัน (Cooperation) แทน จะทําใหสังคม
มนุษยเกิดความผาสุกอยางแนนอน  

นักสหกรณท่ีมีแนวคิดนี้ ไดแก ชารล ฟูริเอร (Charles Fourier) เปนชาวฝรั่งเศส และยังมีคน
อ่ืนๆ อีกมาก สังคมท่ีมีลักษณะท่ีเปนยูโทเปย (Utopia) ดังกลาวนี้ บัดนี้ไดพิสูจนตนเองแลววา ไมมี
ทางเปนไปไดเลย ถาประชาชนไมใหความรวมมือ เฉพาะแนวคิดเทานั้นท่ียังคงอยู ถากลาวถึงสหกรณ
ในลักษณะของอุดมการณอยางหนึ่งแลว จะเห็นวาไดรับการเผยแพรออกไปมากพอสมควร เชน การ
หวานพืชสหกรณในบังคลาเทศ และศรีลังกา เปนตน เหตุท่ีเปนเชนนี้เพราะประเทศในโลกท่ีสามนั้น 
เห็นวาการจัดตั้งสหกรณเปนทางสายกลางระหวางลัทธิทุนนิยม และลัทธิคอมมิวนิสตนัน้เอง 

2) สหกรณมีฐานะเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาชุมชน 
แนวคิดเชนนี้เกิดมาจากความคิดท่ีวา การรวมกันทํางานนั้นจะตองดีกวาใหตางคนตางทํา 

สหกรณตามแนวความคิดในขอนี้ตองการสรางความรูสึกรวมกันของชุมชนเพ่ือผลในดานการพัฒนา 
เพ่ือจะสามารถเปนสหกรณไดนั้น กิจกรรมของชุมชนจะตองมีเนื้อหาหลักในเชิงธุรกิจ และสามารถ
รวมกลุมกันอยางเปนทางการไดในท่ีสุด รูปแบบทางธุรกิจอาจมีไดหลายอยาง แลวแตวาประชาชนใน
ชุมชนนั้นตองการอะไร เชน ธนาคารออมสินของหมูบาน ซ่ึงอาจเทียบไดกับเครดิตยูเนี่ยน (Credit 
Union) สมาคมผูใชน้ําชลประทาน (Water Users’ Association) ศูนยแลกเปล่ียนเครื่องจักรกลในทาง
เกษตร (Farm Machinery Center) หรือ การรวมกันขายพืชผลเกษตร เปนตน หรืออาจกลาวไดวา
กิจกรรมอะไรก็ไดท่ีประชาชนมารวมมือกัน เพ่ือผลประโยชนของทุกคน สหกรณตามแนวคิดนี้ริเริ่ม
โดยผูปกครอง อาณานิคมของอังกฤษ โดยเฉพาะในอินเดีย เอกสารของอินเดียในสมัยกอนกลาวถึง 
“Better Living Cooperatives” ไวเปนอยางมาก 

3) สหกรณในฐานะท่ีเปนองคการธุรกิจ (Business Enterprise)  
 ขบวนการสหกรณสวนใหญมักจบลงดวยการเปน องคการธุรกิจ ประเภทหนึ่งท่ีไมมี
ความสําคัญอะไรในทางการเมือง ขบวนการสหกรณไมสามารถสรางความใฝฝนใหเปนจริงได ไดแก 
                                                

6  ประพันธ เศวตนันทน. ( 2538 ). เศรษฐศาสตรสหกรณ. หนา 5 - 8. 
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การมีโลกสหกรณ ซ่ึงประชาชนทุกคนอยูในกลไกเศรษฐกิจท่ีตางคนตางชวยเหลือกัน ไมมีการ
แขงขันอยางเอาเปนเอาตายเหมือนเชนทุกวันนี้ ท่ีสําคัญไมมีการทําลายทรัพยากรธรรมชาติอยางเชน
ทุกวันนี้ ทําไมจึงทําใหความฝนเปนจริงไปไมได เปนเพราะรัฐบาลไมใหความรวมมือหรืออยางไร 
จากตัวอยางท่ีเราจะไดศึกษาตอไปจะเห็นวาขบวนการสหกรณลมเหลวจากความโลภความมักไดของ
สมาชิกเปนสวนใหญ ในเม่ือสมาชิกสหกรณไมมีวิญญาณสหกรณ จึงไมอาจหนีพนจากอิทธิพลของ
พอคาเอกชนได ในฐานะท่ีเปนองคการธุรกิจ ในเศรษฐกิจท่ีอาศัยการตลาดเปนตัวจัดสรรทรัพยากร
การผลิต สมาชิกสหกรณมีภาระตองรวมมือกันทําธุรกิจ ครั้งแรกอาจเริ่มจากกิจกรรมเดียว และเม่ือ
ประสบความสําเร็จจึงคอยๆ ดําเนินกิจกรรมอ่ืนๆ ตอไป นาเสียดายท่ีวา แมในฐานะท่ีเปนองคการ
ธุรกิจประเภทหนึ่งนั้น ในบางครั้งก็ยังถูกอิทธิพลของนายทุนเขาครอบครองกิจการไดโดยการแอบ
แฝงใชช่ือสหกรณ และทําใหไดรับผลประโยชนทางธุรกิจยิ่งกวาเดิมดวยซํ้าไป ธุรกิจสหกรณท่ี
เอกชนนิยมเขามาแอบแฝงมักเปนสหกรณในเมือง เชน สหกรณบริการตางๆ ในรูปตางๆ อาทิเชน 
สหกรณรถแท็กซ่ี เปนตน  

4) สหกรณมีฐานะเปนเครื่องมือของนโยบายเศรษฐกจิของรัฐบาล 
สหกรณในแนวทางนี้ แตกตางไปจาก 3 แนวทางแรก นัน้ คือ องคการสหกรณทําหนาท่ีใน

การแกปญหาใหแกคนอ่ืน ไมไดทําหนาท่ีแกปญหาใหแกสมาชิกสหกรณ ตัวอยางเชน รัฐบาลมี
ความคิดวา การเพ่ิมผลผลิตการเกษตรจะเปนไปได จะตองเพ่ิมวงเงินกูใหแกเกษตรกร แตการใหเงินกู
แกเกษตรกรจํานวนมากๆ นั้น ยอมเปนการเส่ียงภัยมากเกินไป และธนาคารพาณิชยไมอาจดําเนินการ
ได อีกท้ังยังเปนไปไมไดท่ีจะทําใหหนวยราชการดําเนินการติดตอกับเกษตรกรโดยตรง การกาํหนดให
สหกรณเปนองคการรองรับนโยบายจึงมีความเหมาะสมมากกวา ในประเด็นนี้ การจัดตั้งสหกรณจงึไมใช
ความตองการของเกษตรกรโดยตรง เพราะเกษตรกรอาจตองการเงินกูมากกวาการเปนสมาชิกสหกรณ 
หรือแมเกษตรกรไมตองการเงินกู รัฐบาลก็ตองพยายามชักจูงแกมบังคับใหเกษตรกรเปนสมาชิกให
มากท่ีสุด เพ่ือทําใหนโยบายทางเศรษฐกิจในระยะส้ันบรรลุเปาหมายใหไดนั่นเอง 

2.1.4  หลักการ อุดมการ และวิธีการสหกรณ  
 1)  หลักการสหกรณ7   

หลักการสหกรณ คือ แนวทางท่ีสหกรณยึดถือปฏิบัติเพ่ือใหคุณคาของสหกรณเกิดผล 
เปนรูปธรรม ซ่ึงประกอบดวยหลักการท่ีสําคัญรวม 7 ประการ กลาวคือ  

 
 

                                                
7  กรมสงเสริมสหกรณ สํานักนายทะเบียนและกฎหมาย. หลักการ อุดมการณ  วิธีการสหกรณ. สืบคนเม่ือ 

26 มกราคม 2555, จาก  http://webhost.cpd.go.th/rlo/principles.html   
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หลักการท่ี 1 การเปนสมาชิกโดยสมัครใจและเปดกวาง  
          สหกรณเปนองคการแหงความสมัครใจ เปดรับบุคคลท่ัวไปท่ีสามารถใชบริการสหกรณได
และเต็มใจจะรับผิดชอบในฐานะสมาชิก เขาเปนสมาชิกโดยปราศจากการกีดกันทางเพศ ฐานะทาง
สังคม เช้ือชาติ การเมือง หรือศาสนา  

หลักการท่ี 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย  
         สหกรณเปนองคการประชาธิปไตยท่ีมีการควบคุมโดยสมาชิก ซ่ึงมีสวนรวมอยางแข็งขัน 
ในการกําหนดนโยบายและการตัดสินใจ บุรุษและสตรีท่ีไดรับการเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญใหเปน
ผูแทนสมาชิก ตองรับผิดชอบตอสมาชิก ในสหกรณขั้นปฐมสมาชิกมีสิทธ์ิในการออกเสียงเทาเทียม
กัน ( สมาชิกหนึ่งคนหนึ่งเสียง )  

หลักการท่ี 3 การมีสวนรวมทางเศรษฐกิจของสมาชิก  
         สมาชิกมีสวนรวมในการลงทุน (ซ้ือหุน) ในสหกรณของตนเองอยางเสมอภาคกัน และมี
สวนในการควบคุมการใชเงินทุนของสหกรณตามแนวทางประชาธิปไตย ทุนของสหกรณอยางนอยๆ 
สวนหนึ่งตองเปนทรัพยสินสวนรวมของสหกรณ โดยปกติสมาชิกจะไดรบัผลตอบแทน (ถามี) ในอัตรา
ท่ีจํากัดตามเงินลงทุน (หุน) ท่ีกําหนดเปนเง่ือนไขของการเขาเปนสมาชิก สมาชิกสามารถจัดสรรเงิน
สวนเกินของสหกรณเพ่ือวัตถุประสงคอยางหนึ่งหรือทุกอยางตามขอบังคับ ดังนี้  

(1)  เพ่ือการพัฒนาสหกรณโดยอาจกันไวเปนทุนสํารองซ่ึงอยางนอยๆ จะตองมีสวนหนึ่ง
ท่ีนํามาแบงปนกันไมได  

(2)  เพ่ือตอบแทนแกสมาชิกตามสัดสวนของปริมาณธุรกิจท่ีสมาชิกไดทํากับสหกรณ  
(3)  เพ่ือสนับสนุนกจิกรรมตางๆ ท่ีมวลสมาชิกเห็นชอบ  
หลักการท่ี 4 การปกครองตนเองและความเปนอิสระ  

          สหกรณเปนองคการท่ีพ่ึงพาตนเองและปกครองตนเอง โดยการควบคุมของมวลสมาชิก หาก
สหกรณจะตองมีขอตกลงผูกพันกับองคการอ่ืนใด ซ่ึงรวมถึงหนวยงานของรัฐบาลดวย หรือจะตองเพ่ิม
เงินลงทุน โดยอาศัยแหลงเงินทุนจากภายนอกสหกรณ สหกรณจะตองกระทําการดังกลาวภายใต
เง่ือนไขท่ีม่ันใจไดวามวลสมาชิกจะยังคงธํารงไวซ่ึงอํานาจในการควบคุมสหกรณตามแนวทาง
ประชาธิปไตย และสหกรณยังคงดํารงความเปนอิสระ 

หลักการท่ี 5 การศึกษา ฝกอบรม และสารสนเทศ  
สหกรณพึงใหการศึกษาและการฝกอบรมแกสมาชิก ผูแทนสมาชิกท่ีไดรับการเลือกตั้ง 

ผูจัดการและเจาหนาท่ีสหกรณ เพ่ือใหบุคลากรเหลานี้สามารถมีสวนชวยพัฒนาสหกรณของตนเองได
อยางมีประสิทธิผล และพึงใหขาวสารแกสาธารณชนโดยเฉพาะอยางยิ่งเยาวชนและบรรดาผูนําทาง
ความคิดในเรื่องคุณลักษณะและคุณประโยชนของสหกรณ 
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หลักการท่ี 6 การรวมมือระหวางสหกรณ  
สหกรณจะสามารถใหบริการแกสมาชิกไดอยางมีประสิทธิผลสูงสุด และเสริมสรางความ

เขมแข็งใหแกขบวนการสหกรณได โดยรวมมือกันในระดับทองถ่ิน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และ
ระดับนานาชาติ 

หลักการท่ี 7 การเอ้ืออาทรตอชุมชน (Concern for Community) 
สหกรณพึงดําเนินกิจการตางๆ เพ่ือการพัฒนาชุมชนใหมีความเจริญยั่งยืนตามนโยบายท่ี

มวลสมาชิกเห็นชอบ  
  2)  อุดมการณสหกรณ 

การสหกรณนั้นไดถือกําเนิดมาจากความเดือดรอนทางดานเศรษฐกิจ และสังคมของ
มนุษยอันเนื่องจากการขาดความรู และขาดแคลนทุนทรัพยในการประกอบอาชีพ ตลอดจนถูกเอารัด
เอาเปรียบจากพอคาคนกลาง ซ่ึงตอมาไดมีผูคนพบวาการสหกรณเปนวิธีท่ีดีท่ีสุดท่ีจะแกปญหาความ
ทุกขยาก และสรางความอยูดีกินดีใหแกมนุษยในสังคมได โดยอาศัยการรวมมือกัน การชวยเหลือตนเอง
และชวยเหลือซ่ึงกันละกันเปนหลักในการดําเนินงาน8 

  ดังนั้น อุดมการณของสหกรณ คือ ความเช่ือม่ันรวมกันท่ีวาจะใหสหกรณไปสูความกิน
ดีอยูดี มีความเปนธรรม และเกิดสันติสุขในสังคม 

  อุดมการณของสหกรณ และหลักการของสหกรณ จะมีความหมายแตกตางกัน กลาวคือ 
หลักการสหกรณจะใชกับองคการสหกรณ แตถาตองการใหองคการสหกรณนั้นดําเนินกิจการให
ประสบความสําเร็จ ก็ควรจะตองปฏิบัติตามหลักการสหกรณ สวนอุดมการณสหกรณนั้นจะใชกบัท้ังตวั
สมาชิกสหกรณ และองคการสหกรณ แมองคการสหกรณจะมีผูบริหารท่ีมีประสบการณนอย แตอาจ
ประสบความสําเร็จได ถาบรรดาสมาชิกเปนคนดี มีอุดมการณสหกรณ สหกรณจะสามารถเขมแขง็ และ
มีประสิทธิภาพอยางยิ่ง 

   อุดมการณสหกรณ มีดังตอไปนี9้ 
 (1)  การเปนผูให หมายถึงการท่ีจะทําใหสหกรณนั้นสามารถพัฒนาขึ้นไดอยางประสบ

ความสําเร็จนั้น สมาชิกจะตองชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ไมเห็นแกประโยชนสวนตัว  
 (2) น้ําใจทางสหกรณ กลาวคือ การท่ีสมาชิกสหกรณเกิดความรูสึกวาถาสมาชิกตองการ

ชวยเหลือตัวเองใหมีฐานะท่ีดียิ่งขึ้น จําเปนตองเขาไปรวมมือกับสมาชิกอ่ืนๆ เพ่ือใหเกิดพลังทาง
เศรษฐกิจ ดังนั้น น้ําใจทางสหกรณ คือ การชวยเหลือตนเองโดยการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เพราะลําพัง

                                                
8  สมัย รื่นสุข. (2528).  การสหกรณ.  หนา 35. 
9  ประพันธ เศวตนันทน. เลมเดิม. หนา  57 – 61. 
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คนเดียวนั้นยอมไมสามารถแกปญหา ทางดานเศรษฐกิจ และสังคมได ความมีน้ําใจทางสหกรณจึงถือ
เปนอุดมการณขั้นพ้ืนฐาน อันสําคัญยิ่งของขบวนการสหกรณ 

 (3)  ความซ่ือสัตย และความจงรักภักดี คือ เม่ือมีการจัดตั้งสหกรณแลว สมาชิกท้ังมวล
จะตองมีภาระผูกพันท่ีจะตองติดตอธุรกิจกับสหกรณใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได ในกรณีท่ีเปน
สหกรณเครดิต สมาชิกตองไมเปนคนเหนียวหนี้โดยไมจําเปน ตองเขาใจวา ถาตนไมยอมรับชําระเงินกู
คืนใหแกสหกรณแลว สมาชิกคนอ่ืนๆ ท่ีกําลังเดือดรอนจะเสียโอกาสท่ีจะไดรับเงินกูไปหมุนเวียน
ตอไป  

 (4)  การใหบริการแกสมาชิกสหกรณ ถือเปนเปาหมายสูงสุดของสหกรณ เพราะสหกรณเปน
ของสมาชิก ดําเนินการโดยสมาชิก และเพ่ือสมาชิก 

 (5)  การไมแสวงหากําไรสูงสุด คือ การดําเนินการสหกรณ จะตองไมมุงแสวงหากําไร
สูงสุดเปนหลักในการบริหารงานสหกรณ ดังนั้น หนาท่ีของสหกรณ คือ การจัดหาสินคาเครื่องอุปโภค
บริโภคมาจําหนายแกสมาชิกในราคายอมเยา หรือ ถาเปนการใหกู ก็ควรกําหนดอัตราดอกเบ้ียเงินกูใหต่ํา
ท่ีสุด เปนตน 

 (6)  สมาชิกสหกรณมีจิตใจท่ีเปนประชาธิปไตย คือ สหกรณถือเปนสถาบันท่ีมีความเปน
ประชาธิปไตยมากท่ีสุดแหงหนึ่ง จะเห็นไดวา หลักสหกรณอนุญาตใหสมาชิกแตละคนมีสิทธ์ิออก
เสียงไดเพียงเสียงเดียว ไมวาบุคคลนั้นจะมีทุนเรือนหุนในสหกรณมากหรือนอยเพียงใดก็ตาม ท้ังนี้ 
เพ่ือปองกันมิใหสหกรณตกเปนเครื่องมือแสวงหาประโยชนของนายทุนคนใดคนหนึ่ง ท่ีแฝงตัวเขามา
เปนสมาชิกสหกรณ และสําหรับสมาชิกสหกรณเองจําเปนตองเปนบุคคลท่ีมีจิตใจเปนประชาธิปไตย 
ยอมรับฟงความคิดเห็นของเพ่ือนสมาชิก ทําใจใหเปดกวาง ยอมเสียสละ ผลประโยชนสวนตนใหแก
เพ่ือนสมาชิกอ่ืนๆดวยความเต็มใจ 

 (7)  สมาชิกมีภาระผูกพันตองรับรูปญหาของสหกรณ กลาวคือ เม่ือสหกรณมีการประชุม
ใหญ สมาชิกทุกคนจะตองเขาประชุม เพ่ือพิจารณาปญหาสหกรณ และรับรูในกิจการตางๆ ของสหกรณ
ดวยตนเอง จะมอบหมายใหสมาชิกคนอ่ืนออกเสียงแทนไมได การรับรูปญหาในสหกรณจะทําใหเกิด
ความรูสึกผูกพันกับเพ่ือนสมาชิก เกิดความรูสึกเปนเจาของรวมกัน การไดรับรูปญหาของเพ่ือน
สมาชิกเปนจุดเริ่มตนแหงการรวมมือกัน โดยไมจําเปนตองอาศัยความชวยเหลือจากภายนอก ความเปน
อิสระในการปกครองตนเองจึงเกิดขึ้นในท่ีสุด 
 3)  วิธีการสหกรณ 

วิธีการสหกรณหรือวิธีปฏิบัติของสหกรณ (Cooperative Practices) ไดแก เทคนิคในการ
นําหลักการสหกรณมาประยุกตใชในทางปฏิบัติ เพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของสหกรณ ซ่ึง
จะนําไปสูการอยูดีกินดี ความเปนธรรมทางสังคมและสันติสุขของมนุษยตามอุดมการณสหกรณ 
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หลักการสหกรณยอมสะทอนออกมาในรูปของกฎหมายสหกรณ กฎ ระเบียบ และขอบังคับสหกรณ 
ซ่ึงสหกรณใชเปนกรอบหรือแนวทางในการดําเนินงาน  

2.1.5   ประเภทของสหกรณในประเทศไทย 
 ปจจุบันมีการแบงประเภทสหกรณในประเทศไทยออกเปน 7 ประเภท ตามท่ีกฎกระทรวง 

ไดกําหนดประเภทของสหกรณท่ีจะรับจดทะเบียนพ.ศ. 2548 ซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติ
สหกรณ พ.ศ. 2542 ดังนี้10  

1) สหกรณการเกษตร ไดแก สหกรณท่ีมีหนาท่ีในการจัดหา และใหบริการแกสมาชิกใน
ดานการผลิตการเกษตร เชน การจัดหาเงินทุน วัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณตางๆ มาจําหนายใหสมาชิก
ในราคาถูก การรวบรวมผลิตผลออกจําหนาย และการแปรรูปผลิตผลออกจําหนายใหไดราคาดีดวย  

2) สหกรณการประมง ไดแก สหกรณท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวกับการสงเสริม และประกอบอาชีพ
ดานการประมง ซ่ึงรวมถึงการจัดหาเงินทุน และอุปกรณเกี่ยวกับการประมงมาจําหนายใหแกสมาชิก 
และการจัดการดานการตลาดเพ่ือใหสามารถจําหนายปลา หรือผลผลิตใหไดราคาดีดวย 

3) สหกรณนิคม ไดแก สหกรณท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวกับการจัดหาหรือจัดสรรท่ีดิน ใหแก
สมาชิกในการประกอบอาชีพ และอํานวยความสะดวกในการประกอบอาชีพใหแกสมาชิก เชน  
การจัดหาเงินทุน อุปกรณการผลิต และเครื่องมือการผลิตมาจําหนาย ตลอดจนการจัดหาน้ํา และการ
จัดการดานการตลาดใหอีกดวย  

4) สหกรณรานคา หรือสหกรณผูบริโภคนี้มีหนาท่ีในการจัดหาสินคาหรือเครื่องอุปโภค
บริโภคมาจําหนายใหแกสมาชิก สวนมากหรือเกือบจะท้ังหมดเปนสหกรณท่ีตั้งอยูในเมือง หรือใน
ยานชุมชน 

5) สหกรณบริการ ไดแก สหกรณท่ีมีหนาท่ีในการจัดหาและใหบริการแกสมาชิกในดาน
ตางๆ นอกเหนือไปจากสหกรณในรูปแบบอ่ืนๆ เชน สหกรณการไฟฟา สหกรณเคหสถาน สหกรณ
บริการขายผลิตภัณฑ และสหกรณบริการเดินรถแท็กซ่ี 

6) สหกรณออมทรัพย ไดแก สหกรณท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวกับการรับฝากเงิน และจัดหาเงินทุน
ใหสมาชิกกูยืมไปใชจายในเวลาจําเปน ซ่ึงเกือบจะท้ังหมดเปนสหกรณท่ีจัดอยูในหมูผูมีรายไดประจํา 
โดยเฉพาะในวงการราชการ ไดแก สหกรณออมทรัพยครู สหกรณออมทรัพยตํารวจ สหกรณออม
ทรัพยขาราชการ และสหกรณออมทรัพยอ่ืนๆ  

7) สหกรณเครดิตยูเนี่ยน ไดแกสหกรณท่ีจัดตั้งขึ้นในหมูประชาชนทุกสาขาอาชีพ ซ่ึงมี
ภูมิลําเนาหรือประกอบอาชีพหลักหรือมีวงสัมพันธอยางหนึ่งอยางใดอยูในเขตทองท่ีดําเนินงานของ
สหกรณท่ีจัดตั้งขึ้น และบุคคลเหลานั้น มีความปรารถนาจะชวยเหลือซ่ึงกันและกัน โดยวิธีการนําเงิน
                                                

10  เริงศักด์ิ สูทกวาทิน. เลมเดิม. หนา 68. 
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ของตนเองมาสะสมไวเปนกองทุน สมาชิกทุกๆ คนจะตองสะสมเงินตามความสามารถของตนเอง
เปนประจําและสมํ่าเสมอตามท่ีสหกรณกําหนด กองทุนท่ีสมาชิกชวยกันสะสมนี้ก็จะมีเงินมากขึ้น
สามารถจะใหสมาชิกท่ีมีความจําเปนและเดือดรอนทางดานการเงิน กูยืมไปบําบัดปญหาและความ
เดือดรอนเหลานั้น พรอมกับการชําระคืนเงินกูของสมาชิกแตละคน ก็จะสะสมเงินของตนไปในคราว
เดียวกันดวย เงินกูก็จะหมดไป ในขณะท่ีเงินสะสมก็มีมากขึ้น สหกรณเครดิตยูเนี่ยนจึงเปนสหกรณท่ี
มุงหวังในการใหสมาชิกชวยตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน บริหารโดยสมาชิกและการทํากิจการ 
ทุกอยาง เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดกับสมาชิก11 

2.1.6   เปรียบเทียบระหวางสหกรณกับองคกรธุรกิจรูปแบบอ่ืน 
         สหกรณกับองคกรธุรกิจรูปแบบอ่ืน มีลักษณะคลายกันในขอท่ีมีการรวมทุนและมีการ
ประกอบธุรกิจซ้ือ – ขาย  โดยมีหลักการท่ีแตกตางกันหลายประการ  ดังตอไปนี ้

  1)  สหกรณกับหางหุนสวน บรษิัทจํากัด 
 (1)  วัตถุประสงค  

 การรวมกันเปนสหกรณมีความมุงหมายเพ่ือตองการใหบริการแกสมาชิกสหกรณเปน
สําคัญ สวนบรษิัทจํากัดและหางหุนสวนรวบรวมผูถือหุนจัดตั้งขึ้น เพ่ือทําการคากับบุคคลภายนอก  
               (2)  ลักษณะการรวม  

สหกรณเปนองคกรของผูมีกําลังทรัพยนอย ไมอาจถือเอาทุนเปนหลักในการรวมได 
สหกรณถือวาการรวมคนเปนหลักสําคัญ และเพ่ือใหกลุมคนท่ีรวมกันมีกําลังเขมแข็ง สหกรณจึงตอง
มีการกําหนดและคัดเลือกลักษณะตลอดจนคุณสมบัติของสมาชิกท่ีจะเขารวมในสหกรณ สวนใน
บริษัทจํากัดและหางหุนสวนนั้นถือหลักการรวมทุนเปนสําคัญ บุคคลท่ีมีเงินสามารถเขาถือหุนของ
บริษัทได ไมเลือกวาบุคคลนั้นจะมีลักษณะนิสัยอยางไรหรืออยูใกลไกลเพียงใด การรวมกันใน
สหกรณเปนการรวมของผูท่ีออนแอในทางทรัพยใหมีกําลังเขมแข็งขึ้น เพ่ือมิใหถูกเอารัดเอาเปรียบ 
สวนการรวมกันของบริษัทจํากัด หรือหางหุนสวนเปนการรวมผูท่ีมีกําลังทรัพยอยูแลว ใหมีกําลัง
เขมแข็งยิ่งขึ้น เพ่ือทําการคาหากําไร 
 (3)  หุนและมูลคาหุน  

หุนของสหกรณไมมีกฎหมายบังคับวาจะตองกําหนดจํานวนทุนเรือนหุนไวกอนท่ีจะจด
ทะเบียนเปนสหกรณ ดังนั้น สหกรณจึงมีหุนท่ีจะจําหนายใหแกสมาชิกใหมอยูเสมอ ราคาหุนของ 
สหกรณจะคงท่ี มูลคาหุนของสหกรณ จะกําหนดไวคอนขางต่ําเพ่ือเปดโอกาสใหผูมีกําลังทรัพยนอย
เขาเปนสมาชิกได สําหรับหุนของบริษัทจํากัด กฎหมายบังคับใหตองกําหนดจํานวนทุนเรือนหุน และ
                                                

11  กรมสงเสริมสหกรณ สํานักนายทะเบียนและกฎหมาย. ประเภทสหกรณ. สืบคนเม่ือ 26 มกราคม 2555, 
จาก http://webhost.cpd.go.th/rlo/creditunion.html  
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ตองมีผูจองหุนไวครบจํานวนกอนขอจดทะเบียนตั้งขึ้นเปนบริษัทดวยเหตุนี้ถากิจกรรมของบริษัท
สามารถจายเงินปนผลไดสูง ก็มีผูตองการซ้ือหุนของบริษัทจึงอาจขึ้นลงไดเหมือนสินคาอยางหนึ่ง 
นอกจากนี้มูลคาหุนของบริษัทมักกําหนดไวสูงเพ่ือใหเงินทุนตามจํานวนท่ีตองการโดยคนถือหุนจะมี
จํานวนมากหรือนอยไมถือเปนขอสําคัญ 
 (4)  การควบคุมและการออกเสียง  

สหกรณถือหลักการรวมคนจึงใหความเคารพตอสิทธิของบุคคลเปนสําคัญ ดวยเหตุนี้
สมาชิกของสหกรณทุกคนไมวาจะถือหุนมากหรือนอยยอมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใหสหกรณได
คนละหนึ่งเสียงเหมือนกันหมดยกเวนผูแทนสหกรณในระดับชุมนุมสหกรณอาจใหมีเสียงเพ่ิมขึน้ตาม
ระบบสัดสวน ตามท่ีกําหนดในขอบังคับของชุมนุมสหกรณนั้นก็ได (มาตรา 106) และสมาชิกตองมา
ใชสิทธิออกเสียงดวยตนเอง จะมอบใหบุคคลอ่ืนมาออกเสียงแทนไมได ดังนั้นอํานาจในสหกรณจึง
ตกอยูกับเสียงขางมากของสมาชิก สวนบริษัทจํากัด และหางหุนสวน ซ่ึงถือหลักการรวมทุนจึงให
ความเคารพในเงินทุนคาหุนเปนสําคัญ โดยการใหสิทธิออกเสียงตามจํานวนหุนท่ีถือ และยังสามารถ
มอบใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาออกเสียงแทนได อํานาจในบริษัทจึงตกอยูกับผูถือหุนมาก กลาวคือทุน
มีบทบาทในการประชุมดวยนั่นเอง 
 (5)  การแบงกําไร  

จากการท่ีสมาชิกทําธุรกิจซ้ือขายกับสหกรณจึงทําใหเกิดกําไรหรือเงินสวนเกินขึ้น ดังนั้น
การแบงกําไรของสหกรณจึงเทากับการจายคือสวนท่ีสหกรณรับเกินใหสมาชิกในรูปการจายเงินเฉล่ียคนื 
ตามสวนแหงปริมาณธุรกิจท่ีสมาชิกทํากับสหกรณและจํานวนหุนท่ีถือ สําหรับบริษัทจํากัดจะทําการ
ติดตอซ้ือขายกับบุคคลภายนอกสมาชิกบริษัทลงทุนถือหุนในบริษัทจํากัด หรือหางหุนสวนจํากัด  
จึงถือหลักการแบงเงินปนผลตามหุนท่ีถือ ไมไดคํานึงถึงวาผูถือหุนจะมีการติดตอซ้ือขายกับบริษัท
หรือไม 

2)  สหกรณกับรัฐวิสาหกจิ 
การดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ จะดําเนินการโดยรัฐบาลหรือในนามของรัฐบาลไมใช

กิจกรรมของเอกชน งานของรัฐวิสาหกิจสวนใหญจะเกี่ยวกับเรื่องสาธารณูปโภค เชน การรถไฟ การ
ส่ือสารไปรษณียโทรเลข โทรศัพท เปนตน กิจการเหลานี้มุงในดานใหสวัสดิการแกประชาชน สวน
สหกรณนั้นเปนของสมาชิกดําเนินธุรกิจ เพ่ือตองการจะชวยแกปญหาท่ีเกิดขึ้นแกสมาชิก 

3)  สหกรณกับองคกรการกุศล 
องคกรการกุศลมีจุดมุงหมายเพ่ือสงเคราะหผูยากจนหรือทุพพลภาพใหพนจากความ

ยากลําบาก เปนการชวยเหลือจากภายนอก ไมใชเปนการสงเสริมใหชวยตนเอง จึงอาจจะทําใหผูไดรบัการ

DPU



20 
 
สงเคราะหมีลักษณะนิสัยออนแอลงไปอีก สวนสหกรณนั้นจะสงเสริมใหสมาชิกมีลักษณะนิสัยเขมแข็ง 
นอกจากนี้ประโยชนท่ีไดรับจากสหกรณยอมถาวรกวาการชวยเหลือขององคกรการกุศล 

4)  สหกรณกับสหภาพแรงงาน 
ในสภาพแรงงานบรรดาลูกจางจะรวมกันโดยมีจุดมุงหมายท่ีจะใหเกิดกําลังเปนปกแผน 

เพ่ือตอรองกับนายจางในเรื่องผลประโยชนของการทํางานหรือสวัสดิการของลูกจาง บางครั้งอาจใช
วิธีการรุนแรงเพ่ือบังคับใหนายจางปฏิบัติตามท่ีลูกจางเรียกรอง สําหรับการรวมมือกันแบบสหกรณ
นั้นสมาชิกจะรวมมือกันจัดการประกอบการขึ้น แลวสมาชิกก็อาศัยบริการนั้นใหเปนประโยชนแก
อาชีพหรือการครองชีพของสมาชิกรวมกัน การทํางานของสหกรณเปนวิธีการท่ีไมกอความเดือดรอน
หรือเรียกรองใหใครชวยแตจะติดตอกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับธุรกิจซ้ือขายตามปกต ิ

 5)  สหกรณกับสโมสร 
สหกรณเปนธุรกิจท่ีจัดตั้งขึ้นเพ่ือใหการรับใชสมาชิก สมาชิกทุกคนจะตองชวยเหลือ

ตนเอง และชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เพ่ือยกระดับฐานะความเปนอยูของตนเองและของหมูสมาชิกให
ดีขึ้น สวนสโมสรไมใชธุรกิจ แตมีวัตถุประสงคเพ่ือใหความบันเทิงเริงรมยหรือใหความหยอนใจแก
สมาชิก การประกอบธุรกิจจะเปนวัตถุประสงคลําดับรอง เชนอาจจะจําหนายสินคาแกสมาชิกในราคา
ไมแพงได เปนตน 

6)  สหกรณกับสมาคม 
สหกรณกับสมาคมมีลักษณะคลายคลึงกันมาก แตสมาคมจะมีลักษณะท่ีเปนเรื่องของการ

กุศล โดยสมาคมสวนใหญจะหารายไดเพ่ือบริจาคเปนการกุศล เชน การสรางโรงพยาบาล หรือสราง
ถนน เปนตน สวนสหกรณเปนธุรกิจท่ีไมมีวัตถุประสงคเพ่ือหารายไดมาบริจาคเปนการกุศล แตเปน
ธุรกิจท่ีตองชวยเหลือ และใหบริการแกสมาชิกดวยกัน12 

 
2.2  สหกรณการเกษตร 
       2.2.1  ความหมาย และความสําคัญของสหกรณการเกษตร 

สหกรณการเกษตร คือ องคการท่ีผูประกอบอาชีพทางการเกษตรรวมกันจัดตั้งขึ้นและจด
ทะเบียนเปนนิติบุคคลตอนายทะเบียนสหกรณตามกฎหมายวาดวยสหกรณ โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือให
สมาชิกดําเนินกิจการรวมกันและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เพ่ือแกไขความเดือดรอนในการประกอบ
อาชีพของสมาชิกใหดีขึ้น13 โดยมีหลักเกณฑท่ีนายทะเบียนสหกรณจะรับจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ
                                                

12  นรินทรพร จุลมนต. ( 2531). เอกสารการสอน ชุดวิชา 92116 ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับสหกรณ เลมท่ี 1  
หนวยท่ี 1-7.  หนา 132. 

13  สมเกียรติ ฉายโชน. ( 2540). การสหกรณ.  หนา 67. 
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การเกษตรโดยท่ัวไป ประกอบดวยเหตุผลสามประการ ดังนี้ ประการท่ีหนึ่ง คือเกษตรกรมีความ
เดือดรอน และตองการรวมกันจัดตั้งสหกรณเพ่ือชวยตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ประการท่ี
สอง มีจํานวนเกษตรกรมากเพียงพอท่ีจะดําเนินธุรกิจได และมีแนวโนมท่ีจะขยายธุรกิจเม่ือได
ดําเนินการจัดตั้งไปแลว และประการท่ีสาม สหกรณจะตองดําเนินงานอยางจริงจัง และดําเนินงาน
ตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวในขอบังคับ เพ่ือผลประโยชนของมวลสมาชิก14  
 ความสําคัญของสหกรณการเกษตร 

 1)  สหกรณการเกษตรกับการพัฒนาเศรษฐกิจ   
ความสําคัญของสหกรณการเกษตร ซ่ึงเปนองคกรชวยดําเนินธุรกรรมทางดานเศรษฐกิจ

แทนสมาชิก  มีหนาท่ีและบทบาทสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจท้ังชุมชนและประเทศชาติ  ดังนี1้5 
(1) สหกรณการเกษตรเปนสถาบันการเงินของเกษตรกร โดยจะทําหนาท่ีเปนตวักลางใน

การจัดหาปจจัยการผลิตตางๆ และท่ีสําคัญคือปจจัยดานเงินทุน สหกรณจะจัดหาเงินทุนโดยการรับ
ออมเงินฝากจากสมาชิกและกูยืมเงินหรือสินเช่ือจากสถาบันการเงินและเพ่ือใหสมาชิกไดกูยืมไป
ลงทุนในการประกอบอาชีพทางเกษตร เนื่องจากสมาชิกสวนใหญของสหกรณการเกษตรในประเทศ
กําลังพัฒนามีฐานะทางเศรษฐกิจไมดี มีรายไดนอยกวารายจาย  และมีหนี้สินมาก  ทําใหขาดเงินทุน
ในการประกอบอาชีพซ่ึงเปนปจจัยสําคัญของการผลิต  ทําใหไมสามารถขยายการผลิตและเพ่ิม
ผลผลิตของเกษตรกร เม่ือสมาชิกไดสินเช่ือการเกษตรจากสหกรณ จึงเปนการชวยใหเกษตรกรมี
เงินทุนในการผลิต ไดกูยืมเงินในอัตราดอกเบ้ียท่ีถูกตองตามกฎหมาย  ไมตองไปกูยืมจากแหลงเงินกูนอก
ระบบ  เชน พอคาคนกลาง เจาของท่ีดิน นายทุนเงินกู ซ่ึงคิดดอกเบ้ียในอัตราท่ีสูง นอกจากนี้ยังชวย
ใหสมาชิกไดปลดหนี้สินเดิมใหกับเกษตรกรดวย และยังเปนสถาบันสงเสริมการออมเงินของสมาชิก
ในรูปของการถือหุนกับสหกรณ  ยังทําหนาท่ีเปนสถาบันรับฝากเงินจากสมาชิก ท้ังเงินฝากออมทรัพย 
และเงินฝากประจํา 

สําหรับประเทศท่ีพัฒนาแลวสหกรณการเกษตรจะเปนแหลงเงินทุนหรือเปนสถาบัน
การเงินของสมาชิกท่ีเขมแข็ง ทําหนาท่ีเปนสถาบันการเงินเต็มรูปแบบ เปนสถาบันการออมเงินของ
สมาชิก เปนแหลงเงินทุนของเกษตรกรไดเปนอยางดี และสามารถทําธุรกรรมทางการเงิน มีการ
ดําเนินงานและมีฐานะม่ันคงเทียบเทาธนาคารพาณิชยท่ัวไป เชน ธนาคารของสหกรณในประเทศ
ญี่ปุน  เปนตน 

                                                
14  แหลงเดิม. หนา 70. 
15  สงเสริม หอมกลิ่น. ( 2546). ประมวลสาระชุดวิชาความรูท่ัวไปเกี่ยวกับการสหกรณ หนวยท่ี 8-15. หนา 

9-10. 
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(2)  สหกรณการเกษตรจะทําหนาท่ีดานการตลาด คือ ทําหนาท่ีดานการขายและการซ้ือ
ท้ังปจจัยการผลิตและผลผลิต โดยจะเปนตัวกลางในการรวบรวมผลิตผลทางการเกษตรจากสมาชิกหรือ
การใหสมาชิกมาขายผลิตผลกับสหกรณ  หรือเรียกวาการรวมการขาย และสหกรณจะจัดหาตลาด
ใหแกสมาชิกไดขายผลผลิตในราคาท่ียุติธรรม การรวบรวมผลิตผลของสมาชิกเปนจํานวนมากนี้จะ
ชวยทําใหมีอํานาจตอรองทางการตลาดมากขึ้น การซ้ือครั้งละจํานวนมากๆจะสะดวกตอการขนสง
และประหยัดคาใชจายในการดําเนินงานและคาขนสง และจะเปนผลดีตอสมาชิกท่ีมีผลผลิตแลวไดมี
ตลาดขายแนนอน นอกจากการจัดหาตลาดทองถ่ินใหแกสมาชิกแลว  สหกรณการเกษตรยังมีโอกาสใน
การจัดหาตลาดในเมืองหรือในระดับชาติหรือตลาดกลางสินคาทางการเกษตรใหแกสมาชิกอีกดวย  
 จึงทําใหชวยแกปญหาในการท่ีสมาชิกถูกกดราคาผลิตผลจากพอคาทองถ่ินได 

นอกจากนั้นสหกรณการเกษตรประเภทสหกรณอเนกประสงคท่ีทําหนาท่ีหลายดาน  
จะทําหนาท่ี การตลาดดานการซ้ือหรือการรวมซ้ือ สหกรณการเกษตรจะจัดซ้ือปจจัยการผลิต เชน 
วัสดุอุปกรณทางการเกษตร ปุย ยาปราบศัตรูพืช หรือสินคาอุปโภคท่ีจําเปนจํานวนมากมาจําหนาย
ใหแก สมาชิกหรือการรวมซ้ือ ทําใหซ้ือไดในราคาต่ํากวาท่ีสมาชิกเคยซ้ือดวยตนเอง จึงชวยลดตนทุน
การผลิต ทําใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมมากขึ้น 

(3)  สหกรณการเกษตรมีหนาท่ีดานบริการแกสมาชิกเกษตรกรไดในหลายๆ ดาน เชน 
การแนะนําสงเสริมการผลิตท่ีเหมาะสมกับทองถ่ินหรือฤดูกาล การใหบริการสูบน้ําแกสมาชิก  การ
ใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตร หรือทําการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรของสมาชิกเพ่ือเพ่ิมมูลคา
ของสินคาท่ีการเกษตรมากขึ้น เปนตน สําหรับประเทศท่ีพัฒนาแลวสหกรณการเกษตรสามารถขยาย
บริการการเกษตรสมาชิกไดอยางกวางขวาง นอกจากท่ีกลาวขางตน ยังมีธุรกิจประกันภัย และธุรกิจ
บริการอ่ืนๆ  

 บทบาทของสหกรณการเกษตรท่ีทําหนาท่ีท้ังการทําหนาท่ีเปนสถาบันการเงิน หนาท่ี
การตลาด และหนาท่ีบริการ เพ่ือใหสมาชิกเกษตรกรมีแหลงเงินทุน มีแหลงเงินออม มีตลาดผลิตผลท่ี
ผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร และการบริการอ่ืนๆ เพ่ือใหสมาชิกสหกรณและครอบครัวมี
รายไดเพ่ิมมากขึ้น และยังเปนการกระจายรายได ซ่ึงเปนผลทําใหมีการพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนา
ประเทศชาต ิ

         2)  สหกรณการเกษตรกับการพัฒนาสังคมและชุมชน   
สหกรณการเกษตรมีจุดมุงหมายเพ่ือประโยชนท้ังทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีจะสรางความ

กินดีอยูดีใหแกสมาชิก ทําใหสมาชิกชวยเหลือตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันละกัน ซ่ึงเปนทางหนึ่งใน
การพัฒนาสังคมและชุมชนของประเทศชาติ เพราะนอกจากสหกรณการเกษตรจะสรางความเจริญ
ทางดานวัสดุเพ่ืออํานวยบริการทางการเกษตร เชน ถนน คลองสงน้ํา สหกรณการเกษตรยังมุงสราง
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ความเจริญทางดานวัฒนธรรม และศีลธรรมอันดีในหมูสมาชิกอีกดวย กลาวไดวาสหกรณการเกษตร
เปนสถาบันชุมชนท่ีมีดําเนินการมานานแลวสถาบันหนึ่ง และมีขอบเขตของการดําเนินงานกวางขวาง 
เปนศูนยกลางในการแลกเปล่ียนและเผยแพรขาวสารทางการเกษตรและขาวสารอ่ืนๆ เปนศูนยกลาง
ในการพบปะสังสรรค รวมถึงแลกเปล่ียนความรูรวมกันในหมูสมาชิกสหกรณ ตลอดจนเปนศูนยกลาง 
ในการใหการศึกษา อภิปรายเพ่ือแกปญหาและแลกเปล่ียนความคิดเห็นในดานเศรษฐกิจและดาน
สังคมอ่ืนๆ ดังนี ้

 (1)  ดานการพัฒนาการปกครองในชุมชน สหกรณการเกษตรเปนองคการธุรกิจรูปหนึ่งท่ี
เกิดจากการรวมตัวของสมาชิกซ่ึงประกอบอาชีพทางการเกษตรโดยความเสมอภาค เปนธรรมและ
ความสมดุลทางสังคม ซ่ึงการรวมตัวกันนั้นเพ่ือใหสามารถ ชวยเหลือตัวเองได สรางสมาชิกใหเกิด
ความมีระเบียบวินัย ความมีประชาธิปไตยในการปกครองตนเอง คือการดําเนินการในลักษณะ
ประชาธิปไตย มีการประชุมอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและใหมีการออกเสียงไดหนึ่งคนหนึ่ง
เสียง เพราะสหกรณการเกษตรมีจุดประสงคเพ่ือพัฒนาใหสมาชิกมีความอยูดีกินดีใหประชาชนหรือ
สมาชิกไดรับการพัฒนาสามารถรวมกลุมชวยเหลือบานเมืองได สามารถชวยลดชองวางระหวางคน
รวยกับคนจน  มีสวนชวยใหประเทศชาติมีความม่ันคง ทําใหเศรษฐกิจดีขึ้นทําใหสังคมมีความรวมมือ
และมีความสามารถท่ีจะสรางความสุขใหกับตนเองและชุมชนไดโดยการประกอบอาชีพท่ีสุจริต   
มีความเปนอยูท่ีดีและปลอดภัย ซ่ึงเปนผลดีตอการปกครอง 

(2)  ดานการพัฒนาการศึกษาในชุมชน หนาท่ีโดยตรงอยางหนึ่งของสหกรณการเกษตร คือ 
การใหการศึกษาอบรมแกสมาชิกของสหกรณและประชาชนโดยท่ัวไป การใหการศึกษาถือวาเปน
งานท่ีสําคัญมากของการพัฒนางานสหกรณ การรวมคนมีความสําคัญยิ่งกวาการรวมทุน ดังนั้นการท่ี
จะทําใหสหกรณเจริญกาวหนาจึงจําเปนตองพัฒนาคนโดยการใหการศึกษา และมีการพัฒนาอาชีพ  
อันจะทําใหสมาชิกมีรายไดสูงขึ้น มีความอยูดีกินด ีสามารถดําเนินธุรกิจกับสหกรณไดมากขึ้น ทําให
สหกรณเจริญเติบโตอันจะมีผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนไดทางหนึ่ง 

(3)  ดานการพัฒนาอาชีพ และความเปนอยูของสมาชิก นอกจากสหกรณการเกษตรจะมีสวน
ในการพัฒนาการปกครองพัฒนาการศึกษาดังกลาวขางตนแลว สหกรณการเกษตรยังทําหนาท่ีในการ
พัฒนาอาชีพสงเสริมอาชีพของสมาชิกเพ่ือใหการประกอบอาชีพของสมาชิกเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ เชน แนะนําสงเสริมอาชีพ  จัดหาแหลงน้ํา หรือส่ิงอํานวยประโยชนในการผลิตผลทางการ
เกษตรของสมาชิกดวย  
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  2.2.2  ความเปนมาของสหกรณการเกษตร  
1)  ความเปนมาของสหกรณการเกษตรในตางประเทศ  

  สหกรณการเกษตรแหงแรกของโลก ซ่ึงถือเปนจุดเริ่มตนของขบวนการสหกรณ
การเกษตรในปจจุบัน คือ สหกรณเครดิตแบบไรฟไฟเซน ซ่ึงจัดตั้งขึ้นในป ค.ศ.1862 ท่ีเมืองอันเฮา
เซน (Anhausen) ในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ตอมาสหกรณประเภทนี้ไดขยายตัวในกลุมเกษตรกร
ออกไปเรื่อยๆ จนถึงระหวางป ค.ศ.1872-1876 ไดมีการจัดตั้งสถาบันกองทุนกลางในภูมิภาคตางๆ ซ่ึง
ตอมาไดกอตั้งสถาบันกลางระดับชาติขึ้นแตอยูในรูปของบริษัทรวมทุน (Joint-Stock Company) ซ่ึง
ภายหลังเรียกวา ธนาคารไรฟไฟเซนเยอรมนี (Raiffeisen German Bank) สวนในกลุมของสหกรณเองในป 
ค.ศ. 1877 ไดรวมกันตั้งสหภาพชนบทขึ้น และในป ค.ศ. 1833 ไดกอตั้งสหภาพสหกรณการเกษตรแหง
เยอรมนีขึ้น ถึงกระนั้น ในระยะตอมาท้ังสองสหภาพสหกรณไดควบหรือรวมเขาดวยกัน สําหรับ
สหกรณการเกษตรรูปแบบอ่ืนๆไดกอตั้งขึ้นหลังจากสหกรณเครดิตในประเทศเยอรมนี เชน สหกรณ
การตลาด สหกรณการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณการเกษตร เปนตน โดยสหกรณการตลาดและสหกรณการ
จัดซ้ือวัสดุการเกษตร เปนท่ีแพรหลายในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และในทวีปยุโรป สําหรับ
ในประเทศเยอรมนี ในป ค.ศ. 1872 ไดจัดตั้งสหกรณการจัดซ้ือวัสดุการเกษตรท่ีเมืองฟรีดเบอรก 
(Friedberg) ในมณฑลเฮลส (Hesse) ตอมาสหกรณประเภทนี้ไดขยายตัวอยางรวดเร็ว และมีองคการ
กลางของสหกรณท้ังในภูมิภาคและระดับชาติซ่ึงในป ค.ศ. 1897 ไดกอตั้งเปนสหภาพการซ้ือวัสดุ
การเกษตรเยอรมนี (Supply Union of German Agriculturists) และไดขยายไปท่ัวโลก 

ในปจจุบัน ประเทศท่ีมีสหกรณการเกษตรเจริญกาวหนา และแพรหลายไดแก ประเทศ
เดนมารก ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศญี่ปุน เปนตน แตความกาวหนาสหกรณการเกษตรใน
ประเทศตางๆ ดังกลาวมีลักษณะแตกตางกัน ในประเทศเดนมารก สหกรณการเกษตรท่ีเจริญกาวหนาจะ
อยูในรูปของสหกรณแปรรูปผลิตผลการเกษตรท่ีสําคัญคือ สหกรณนมเนยและสหกรณทําหมูเบคอน 
สวนสหกรณในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น สหกรณภาคการเกษตรท่ีมีความเจริญกาวหนา เชน สหกรณ
การตลาด และสหกรณการซ้ือวัสดุอุปกรณการเกษตร สําหรับในประเทศญี่ปุน สหกรณการเกษตรจะ
ดําเนินธุรกิจแบบอเนกประสงคหรือทําธุรกิจหลายๆดาน ซ่ึงจัดไดวาเปนสหกรณอีกรูปแบบหนึ่งท่ีสําคญั
และเปนท่ีแพรหลาย โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศกําลังพัฒนารวมถึงประเทศไทย 

2) ความเปนมาของสหกรณการเกษตรในประเทศไทย 
โครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศไทยประชากรสวนใหญประกอบอาชีพทางดานการ

เกษตรกรรมเปนหลัก แตเดิมนั้นเศรษฐกิจของประเทศเปนลักษณะพ่ึงตัวเอง ประชาชนบริโภคขาว
เปนอาหารหลัก ขาวจงึเปนพืชหลักของประเทศท่ีปลูกกันอยางแพรหลายทุกภาคของประเทศ ชาวนา
ไทยปลูกขาวเพ่ือการบริโภคภายในครอบครัวเปนสวนใหญ จะมีสวนเหลือหรือสวนเกินไวสําหรับ
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แลกเปล่ียนส่ิงของท่ีตนเองผลิตไมได เม่ือประเทศมีการติดตอคาขายกับตางประเทศ นับแตมี
สนธิสัญญาเบาวริ่งในป พ.ศ. 2398 เปนตนมาโครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศไดเปล่ียนแปลง
จากการผลิตเพ่ือบริโภคเปนการผลิตเพ่ือการคากันมากขึ้น ทําใหเกษตรกรมีความตองการเงินทุน
สําหรับการผลิตขาวใหไดจํานวนมากเพ่ือคาขายสรางฐานะและความเปนอยูใหดีขึ้นแตสถาบัน
การเงินท่ีจะใหเงินทุนในสมัยนั้นยังไมมีแพรหลาย เกษตรกรจําเปนตองอาศัยเงินทุนจากพอคา คหบดี
หรือเจาของท่ีดิน ดวยการกูยืมเงิน ซ่ึงตองเสียดอกเบ้ียในอัตราท่ีสูง เสียเปรียบเจาหนี้ในการทําสัญญา
กูและการสงคืนเงินกู เนื่องจากเกษตรกรมีการศึกษานอย ประกอบการทํานาในบางปประสบภัย
ธรรมชาต ิไดผลผลิตไมเพียงพอกับเงินลงทุนหรือราคาต่ํา จึงทําใหฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว
ตกต่ํา มีหนี้สินเพ่ิมมากขึ้น บางรายถึงกับถูกเจาหนี้ยึดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน เกษตรกรชาวนาสวนใหญตก
อยูในฐานะลําบากเพราะไมสามารถแกไขฐานะความเปนอยูใหดีขึ้น รัฐบาลตั้งแตปลายสมัยรัชกาลท่ี 
5 จึงคิดจะแกไขภาวะทางเศรษฐกิจของชาวนาใหดีขึ้นหลายวิธี จนกระท่ัง นายเบอรนารด ฮันเตอร 
(Bernard Hunter) หัวหนาธนาคารแหงเมืองมัทราส ประเทศอินเดียเขามาสํารวจแนะนําแนวคิดให
จัดตั้งสมาคมโดยมีประชาชนรวมกันจัดตั้งขึ้นเพ่ือทําการชวยเหลือซ่ึงกันและกันเรียกวา Cooperative 
โดยพระราชวรวงศเธอกรมหม่ืนพิทยาลงกรณทรงบัญญัติศัพทภาษาไทยสําหรับใชกับการจัดตั้งช่ือ
องคกรลักษณะดังกลาววา “สหกรณ”  เพ่ือเปนหลักประกันความม่ันคงท่ีจะค้ําประกันการกูยืมเงินจาก
บริษัท แบงคสยามกัมมาจลทุน จํากัด มาใหสมาชิกกูยืมตอไป จึงเปนมูลเหตุท่ีสําคัญทําใหกระทรวง
พระคลังมหาสมบัติเกิดความคิดท่ีจะนําวิธีการสหกรณเขามาใชในประเทศไทย เพ่ือแกภาวะความ
เปนอยูของชาวนาท่ีไดรับความเดือดรอนและไดเลือกสหกรณแบบไรฟไฟเซน (Raiffeisen) ของ
ประเทศเยอรมนี ซ่ึงเหมาะสมตอการชวยเหลือชาวนาขนาดเล็กอยางยิ่ง สหกรณแบบนี้มีลักษณะการ
ดําเนินภายในทองท่ีจํากัด สมาชิกมีบานเรือนใกลเคียงกัน มีความสนิทสนมกลมเกลียว และควบคุม
ซ่ึงกันและกันไดเปนการขจัดปญหาท่ีวาชาวนาท่ีกูยืมแลวจะท้ิงท่ีดินหรือหลบหนี เพราะสมาชิกทุก
คนจะรับผิดชอบในหนี้สินของสหกรณรวมกันและแทนกันไดโดยไมจํากัด และรัฐบาลไดทดลอง
จัดตั้งสหกรณประเภทหาทุนไรฟไฟเซน ในประเทศไทยเม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2459 กรมพาณิชย
และสถิติพยากรณ โดยมีพระราชวรวงศกรมหม่ืนพิทยาลงกรณเปนอธิบดีและดํารงตําแหนงนาย
ทะเบียนสหกรณไดรับจดทะเบียนสหกรณช่ือ “สหกรณวัดจันทร  ไมจํากัดสินใช” ตั้งอยูท่ีตําบลวัด
จันทร อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก16  เปนสหกรณการเกษตรชนิดไมจํากัด มีขนาดเล็กใน
ระดับหมูบานตั้งขึ้นในหมูเกษตรกรท่ีมีรายไดต่ําและมีหนี้สินมาก ในการจัดตั้งครั้งแรกมีสมาชิก
จํานวน 16 คน มีทุนดําเนินงาน จํานวน 3,080 บาท จากคาธรรมเนียมแรกเขา 80 บาท และเปนทุนจากการ
กูธนาคารสยามกัมมาจล หรือ ธนาคารไทยพาณิชยในปจจุบัน เปนจํานวน 3,000 บาท 
                                                

16  แหลงเดิม . หนา 13 
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2.2.3 ประเภท และโครงสรางสหกรณการเกษตร 
            1) ประเภทของสหกรณการเกษตร                                                                                         

การแบงประเภทของสหกรณ ซ่ึงรวมถึงสหกรณการเกษตรอาจแบงไดหลายวิธีตามแนวคิด
ของนักวิชาการสหกรณหลายทาน เชน แบงตามกลุมบุคคลท่ีสหกรณบริการ แบงตามอาณาเขตการ
ใหบริการ แบงตามหนาท่ีใหบริการ แบงตามขนาดของสหกรณ แบงตามหนาท่ีหลักหรือกิจกรรมทาง
ธุรกิจ เปนตน แตเพ่ือความสะดวกในการศึกษาและสอดคลองกับวิวัฒนาการของขบวนการสหกรณใน
ประเทศไทย จะแบงสหกรณการเกษตรออกเปน 2 ประเภท คือ สหกรณการเกษตรเอกประสงค และ
สหกรณการเกษตรอเนกประสงค ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้

 (1) สหกรณการเกษตรเอกประสงค โดยสหกรณประเภทนี ้คอืสหกรณรูปตาง  ๆท่ีดําเนนิ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจเพียงอยางใดอยางหนึ่ง เทานัน้ ไดแกสหกรณรูปตางๆ ดังนี ้

 (ก) สหกรณเครดิตเพ่ือผลิตการเกษตร เปนสหกรณท่ีจัดตั้งขึ้นเพ่ือใหบริการสินเช่ือแก
สมาชิกท่ีเปนเกษตร สหกรณประเภทนี้นักวิชาการหลายคนจัดอยูในประเภทสหกรณบริการ      

 (ข) สหกรณการตลาด หรือท่ีเรียกวา สหกรณการขาย คือ สหกรณท่ีดําเนินกิจกรรม
การตลาดผลิตผลทางการเกษตรใหกับเกษตรกรท่ีเปนสมาชิกในฐานะผูผลิต 

 (ค) สหกรณการจัดซ้ือวัสดุการเกษตร คือสหกรณท่ีทําหนาท่ีจัดหาวัสดุหรือปจจัยการ
ผลิตทางการเกษตรใหกับเกษตรกรท่ีเปนสมาชิก 

 (ง) สหกรณบริการการเกษตร คือสหกรณท่ีทําหนาท่ีเพียงอยางใดอยางหนึ่งเพ่ือใหบริการ
ในการผลิตและการตลาดผลิตผลการเกษตรแกเกษตรกรท่ีเปนสมาชิกโดยสหกรณนี้อาจอยูในรูป
ตางๆ เชนสหกรณบํารุงท่ีดิน สหกรณเชาท่ีดิน และสหกรณการเชาซ้ือท่ีดิน เปนตน      

 (2)  สหกรณการเกษตรอเนกประสงค โดยสหกรณประเภทนี้เปนสหกรณท่ีจัดตั้งขึ้นโดย
มีจุดมุงหมายในการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมใหกับเกษตรกรท่ีเปนสมาชิกในฐานะผูผลิต โดยการ
จัดการบริการเพ่ือสนองความตองการของสมาชิกในหลายๆดาน เชน ดานสินเช่ือ ดานการผลิต ดาน
การตลาด ดานบริการและสวัสดิการอ่ืนๆ เปนตน อยางไรก็ตาม สหกรณอเนกประสงค ท่ีจัดตั้งอยูใน
ประเทศตางๆ อาจแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ 

 (ก) สหกรณการเกษตรอเนกประสงคท่ัวไป เปนสหกรณการเกษตรท่ีจะทําหนาท่ี
อเนกประสงคและในขอบังคบัของสหกรณประเภทนี้สวนใหญจะอนุญาตใหเฉพาะเกษตรกรเทานั้น
ท่ีสมัครเขาเปนสมาชิกของสหกรณได สหกรณลักษณะนี้มีการดําเนินงานอยูในประเทศ ญี่ปุน 
ประเทศเกาหลี และประเทศไทย เปนตน   
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 (ข)  สหกรณอเนกประสงคของชุมชน เปนสหกรณท่ีจะทําหนาท่ีอเนกประสงคของชุมชน 
โดยในขอบังคับอนุญาตใหทุกครอบครัวในชุมชนท่ีจัดตั้งสหกรณไมวามีอาชีพใด ยกเวน พอคาหรือ
บุคคลอาชีพอ่ืนท่ีมีผลประโยชนขัดแยงกับสหกรณ สมัครเขาเปนสมาชิก สหกรณลักษณะนี้เปนไป
ตามแนวความคิดของไรฟไฟเซน ท่ีมีความตองการใหสหกรณในหมูบานหนึ่งๆ เปนศูนยกลางในการ
ดํารงชีวิตของชุมชน และสหกรณควรเนนการดําเนินกิจกรรมหลายดาน เพ่ือพิทักษผลประโยชนของ
บุคคลตางๆ ในชุมชน สหกรณอเนกประสงคของชุมชนมีการดําเนินงานอยูในประเทศอินเดีย และ
ประเทศศรีลังกา เปนตน 

สหกรณอเนกประสงคท้ังสองประเภท ถึงแมในเรื่องคุณสมบัติของสมาชิกจะแตกตางกัน
แตหนาท่ีใหบริการแกสมาชิกจะมีลักษณะเหมือนกัน คือ การใหสินเช่ือ การตลาดผลิตผลการเกษตร 
การจัดหาวัสดุ ปจจัยการผลิตทางการเกษตรท่ีจําเปน การจัดหาสินคาอุปโภค บริโภค การแนะนํา
สงเสริมทางการเกษตร การแนะนําเพ่ือปรับปรุงบานเรือน การประกันภัย การจัดสันทนาการและ
สงเสริมวัฒนธรรมในหมูสมาชิก เปนตน การจัดการบริการเพ่ือสนองความตองการของสมาชิกใน
หลายๆ ดานทําใหสมาชิกสหกรณมีฐานะความเปนอยูท่ีดีขึ้น และในบางประเทศท่ีขบวนการสหกรณ
มีความเขมแขง็พอ สหกรณประเภทนี้ไดขยายขอบเขตการใหบริการแกสมาชิกครอบคลุมดานตางๆ 
กวางขวางยิ่งขึ้น เชน ไฟฟา ประปา เปนตน 

สหกรณการเกษตรในประเทศท่ีพัฒนาแลว เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา 
และประเทศในแถบยุโรปตะวันตก ขบวนการสหกรณการเกษตรเนนการดําเนินธุรกิจแบบเอก
ประสงค ท้ังนี้ เนื่องจากประเทศดังกลาว การผลิตทางการเกษตรมีขนาดใหญในลักษณะของ
อุตสาหกรรมการเกษตร และประกอบกับโครงสรางตลาดผลิตผล ตลาดปจจัยการผลิต และตลาด
การเงิน ท้ังในระดับทองถ่ินและระดับประเทศแยกออกจากกัน สหกรณดําเนินงานเฉพาะอยางจึงมี
ความไดเปรียบ ลักษณะดังกลาวจึงทําใหสหกรณการเกษตรในประเทศพัฒนาแลวเนนการดําเนินงาน
เฉพาะอยาง และจัดโครงสรางสหกรณใหเอ้ืออํานวยตอการตัดสินใจดําเนินงานของฝายจัดการ 
เพ่ือใหสามารถแขงขันกับธุรกิจประเภทอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สหกรณการเกษตรในประเทศกําลังพัฒนา ซ่ึงโครงสรางทางเศรษฐกิจยงัไมสมบูรณลักษณะ
โครงสรางของตลาดโดยเฉพาะอยางยิ่งตลาดในระดับทองถ่ินจะพบวา การประกอบธุรกิจของเอกชน
ท่ัวไปสวนใหญมุงทําธุรกิจหลายดาน ท้ังดานสินเช่ือเกษตร การขายปจจัยการผลิต การขายสินคา
อุปโภคบริโภค และการรับซ้ือผลิตผลจากเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมปริมาณของธุรกิจ ตลอดจนการสราง
ความผูกพันกับเกษตรกร ท้ังนี้เพราะเกษตรกรในประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญการศึกษาต่ํา ธุรกิจ
ฟารมมีขนาดเล็ก มีรายไดต่ํา และมีหนี้สินมากลักษณะดังกลาวทําใหเกษตรกรมีปญหาหลายดาน 
เกษตรกรจึงมีความตองการท่ีจะไดรับบริการหลายๆดานใหครบวงจร  ดังนั้นในประเทศท่ีกําลัง
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พัฒนาสวนใหญจึงเนนการจัดตั้งสหกรณท่ีดําเนินธุรกิจแบบอเนกประสงคเปนหลัก แนวความคิดนี้
ในสมัยของไรฟไฟเซน ไดมีการผสมผสานหนาท่ีการจัดหาปจจัยการผลิตและการตลาดผลิตผลเขาไป
ในการดําเนินงานของสหกรณเครดิต ทําใหสหกรณการเกษตรท่ีดําเนินธุรกิจแบบอเนกประสงคจะ
กลาววาเปน สหกรณแบบไรฟไฟเซน (Raiffeisen Type) 

สหกรณในประเทศท่ีกําลังพัฒนาหลายประเทศ แมสหกรณการเกษตรอเนกประสงคมีความ
เหมาะสมท่ีจะแกไขปญหาเศรษฐกิจและสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ แตสหกรณประเภทนี้ไมได
เปนหลักประกันท่ีแนนอนวา ถาจัดตั้งและดําเนินงานแลวจะประสบความสําเร็จเสมอไป การท่ีสังคม
ใดสังคมหนึ่ง หรือ ประเทศใดประเทศหนึ่ง จะเลือกใชสหกรณประเภทใดควรจะคํานึงถึงส่ิงตางๆ 
ประกอบดวย เชน ความจําเปนของสมาชิกหรือธุรกิจของสมาชิกวามีความตองการอยางไรและมีปญหา
ในเรื่องใดบาง ความจําเปนดานความชํานาญเฉพาะอยาง โครงสรางทางเศรษฐกิจและขั้นตอนการพัฒนา
ในสวนท่ีเกี่ยวเนื่องกัน ความสามารถดานการบริหารจัดการท่ีมีอยู และขอกําหนดของกฎหมาย 
ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมท้ังเง่ือนไขตางๆ ในสังคม เปนตน 

2)  โครงสรางสหกรณการเกษตรในประเทศไทย 
โครงสรางสหกรณการเกษตรในประเทศไทยจะมี 2 โครงสราง ดังนี้17  

  (1) โครงสรางการจัดองคกรและการดําเนินธุรกิจของสหกรณการเกษตรไทย เปน
โครงสรางการบริหารและการดําเนินธุรกิจของสหกรณ  โครงสรางการจัดองคกรและการดําเนินธุรกิจ
ของสหกรณการเกษตรไทย ซ่ึงโครงสรางองคกรและการดําเนินธุรกิจของสหกรณการเกษตรไทย เริม่
จากสมาชิกรวมตัวกันเปนกลุมสมาชิกระดับตําบล หรือหมูบาน หรือสมาชิกรายบุคคลรวมตัวกัน
ประชุมใหญจัดตั้งเปนสหกรณ  มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือเปนผูแทนสมาชิกในการ
บริหารจัดการธุรกิจของสหกรณ และเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการมาตรวจสอบแนะนําการดําเนินงานของ
คณะกรรมการ และในคณะกรรมการดําเนินการ จะประกอบดวยคณะกรรมการอํานวยการ
คณะอนุกรรมการเงินกู  คณะอนุกรรมการศึกษาหรือคณะอนุกรรมการอ่ืนๆ เพ่ือแบงภาระหนาท่ีของ
คณะกรรมการดําเนินการท้ังชุด และใหการดําเนินงานสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และคณะกรรมการ
ดําเนินการจะมอบหมายหนาท่ีการปฏิบัติงานหนาท่ีประจําวันใหผูจัดการ และเจาหนาท่ีสหกรณเปนผู
ดําเนินธุรกิจกับสมาชิกและบุคคลทีเกี่ยวของ ซ่ึงธุรกิจของสหกรณการเกษตรไทย ไดแก ธุรกิจสินเช่ือ  
ธุรกิจการตลาด ธุรกิจบริการ ธุรกิจสงเสริมการเกษตร ธุรกิจการแปรรูป ธุรกิจสวัสดิการอ่ืนๆ ซ่ึงใน
แตละธุรกิจจะมีหนาท่ีผูรับผิดชอบการดําเนินธุรกิจนั้น นอกจากนั้นสหกรณการเกษตรยังจะตองมี
เจาหนาท่ีการเงินและบัญชีของสหกรณควบคุมดูแลการเงินและจัดทํารายงานของสหกรณดวย  

                                                
17 แหลงเดิม . หนา 23 -25  
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(2)  โครงสรางความสัมพันธระหวางองคกรสหกรณการเกษตรไทย เปนโครงสราง
ความสัมพันธระหวางองคกรสหกรณการเกษตรไทยหรือโครงสรางของขบวนการสหกรณการเกษตร
ไทย ซ่ึงจะเริ่มตนจากสมาชิกรายบุคคลระดับหมูบานหรือระดับตําบล รวมตัวกันจัดตั้งเปนสหกรณ
การเกษตรระดับอําเภอ เชน สหกรณการเกษตรอําเภอตางๆ ท่ัวประเทศ สหกรณการเกษตรในระดับ
อําเภอจะรวมตัวจัดตั้งเปนชุมนุมสหกรณการเกษตรระดับจังหวัด และชุมนุมสหกรณระดับจังหวัด
รวมตัวกันจัดตั้งเปนชุมนุมสหกรณการเกษตรระดับประเทศ หรือสหกรณในระดับอําเภออาจเปน
สมาชิกโดยตรงชุมนุมสหกรณระดับประเทศได ท้ังนี้เพ่ือใหการรวมตัวการดําเนินธุรกิจของสหกรณ
มีความเขมแข็งขึ้น และโดยมีสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยเปนองคกรท่ีสงเสริมกิจการสหกรณ
ทุกประเภทท่ัวประเทศในดานการศึกษาอบรมทางดานสหกรณและการทําธุรกิจของสหกรณท่ัวไปให
มีความเจริญกาวหนาซ่ึงไมใชรูปแบบองคกรธุรกิจ  แตสันนิบาตสหกรณนั้นจะไมใชองคกรท่ีทํา
ธุรกิจเหมือนธุรกิจของสหกรณ 

2.2.4 การดําเนนิธุรกิจสหกรณการเกษตรในประเทศไทย 
 การดําเนินธุรกิจของสหกรณการเกษตรเพ่ือใหสมาชิกดําเนินกิจการรวมกันและ

ชวยเหลือซ่ึงกันและกันเพ่ือใหเกิดประโยชนแกสมาชิกท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม เปนการแกไข
ปญหาความเดือดรอนในการประกอบอาชีพ และชวยยกฐานะความเปนอยูของสมาชิกใหดีกวาเดิม 
สหกรณการเกษตรในประเทศไทยมีการดําเนินธุรกิจเชนเดียวกับสหกรณการเกษตรท่ัวไปตามท่ีกลาว
แลวในตอนตนแตจะเรียกธุรกิจท่ีแตกตางกันไป โดยสหกรณการเกษตรไทยยังแบงเปนสหกรณ
การเกษตรยอยตามลักษณะและวัตถุประสงคของการดําเนินงานแตละสหกรณ ดังนี้   

1) ธุรกิจของสหกรณการเกษตรไทยท่ัวไป 
ธุรกิจท่ีสําคัญของสหกรณการเกษตรไทยท่ัวไปท่ีสําคัญ ไดแก ธุรกิจดานการเงิน ธุรกิจ

ดานการซ้ือ ธุรกิจดานการตลาด ธุรกิจดานการบริการ ธุรกิจดานการสงเสริมการเกษตรและธุรกิจดาน
อ่ืนๆ ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี ้

 (1)  ธุรกิจดานการเงิน สหกรณการเกษตรท่ัวไปจะดําเนินธุรกิจดานการเงินท้ังในดานการ
จัดหาเงินทุนใหกับสมาชิกกูยืม และการสงเสริมการออมเงิน ธุรกิจดานการเงินจึงแบงเปน  
2 ประเภท คือ ธุรกิจดานสินเช่ือและธุรกิจดานการรับเงินฝาก ดังรายละเอียดตอไปนี้  

ธุรกิจดานสินเช่ือ ธุรกิจดานสินเช่ือหรือธุรกิจดานการใหกูยืมเงินเพ่ือใชในการเกษตรของ
สมาชิก ความมุงหมายของการใหเงินกูยืมหรือใหสินเช่ือทางการเกษตรแตเดิมนั้น เพ่ือชวยเหลือ
เกษตรกรขนาดเล็กใหนําไปชําระหนี้สินเดิม และการไถถอนท่ีดินท่ีหลุดเปนกรรมสิทธ์ิของเจาหนี้ แต
ในปจจุบันเปนการใหสินเช่ือท่ีสนับสนุนและแกไขปญหาการเกษตรและเพ่ิมผลผลิตและรายไดของ
เกษตรกร ความจําเปนตองการใชเงินทุนเพ่ือจัดหาทรัพยสิน เชน ท่ีดิน โรงเรือน ฉาง โรงสี หรืออุปกรณ 
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เครื่องมือเครื่องใช เครื่องจักรกล เปนตน และตองการเงินทุนเพ่ือใชในการดําเนินการผลิตตามฤดกูาล เชน 
คาซ้ือพันธุพืช ปุย ยาปราบศัตรูพืช คาแรงงาน เปนตน  

ธุรกิจการรับเงินฝาก สหกรณการเกษตรจะรับเงินฝากจากสมาชิกท้ังในรูปของเงินฝาก
ออมทรัพย เงินฝากประจํา และเงินฝากรูปอ่ืน เชนเดียวกับสถาบันการเงินท่ัวไป โดยสหกรณจะจาย
ดอกเบ้ียเงินฝากใหกับสมาชิกในอัตราท่ีเปนธรรม เพ่ือเปนการสงเสริมใหสมาชิกรูจักการออมทรัพย
และเปนการระดมเงินทุนของสหกรณอีกทางหนึ่งดวย ตัวอยางเชน เงินฝากออมทรัพย สหกรณจะรับ
เงินฝากจากสมาชิกอยางนอยครั้งไมต่ํากวา 10 บาท หรือตามท่ีสหกรณจะกําหนด ฝาก หรือ ถอนเงิน
เม่ือไรก็ได สหกรณคิดดอกเบ้ียใหเปนรายวัน เงินฝากประจํา 12 เดือน สหกรณจะรับเงินฝากจาก
สมาชิกอยางนอยครั้งไมต่ํากวา 100 บาท ตามท่ีสหกรณจะกําหนดจะถอนเงินไดเม่ือครบกําหนด สหกรณ
คิดดอกเบ้ียใหเม่ือครบกําหนด ถาถอนกอนกําหนดอาจจะคิดดอกเบ้ียในอัตราท่ีต่ํากวาท่ีกําหนดให 
 เปนตน  

 (2)  ธุรกิจการซ้ือ ธุรกิจการซ้ือหรือการจัดหาส่ิงของท่ีจําเปนมาจําหนายแกสมาชิก เปน
หนาท่ีสําคัญหนึ่งในการเพ่ิมรายไดของสมาชิก เนื่องจากราคาสินคาในชนบท ไมวาจะเปนปจจัยการ
ผลิตหรือสินคาอุปโภคบริโภค รวมท้ังบริการตางๆ มักจะมีราคาสูงกวาในเมือง การท่ีสหกรณ
การเกษตรจัดหาสินคาและส่ิงของจําเปนมาจําหนายใหแกสมาชิก ทําใหลดตนทุนการผลิตใหแก
สมาชิก และเม่ือสหกรณมีกําไรจากการจัดหาสินคามาหรือปจจัยการผลิตจําหนายเฉล่ียคืนใหกับ
สมาชิกอยางเปนธรรม การทําธุรกิจการซ้ือของสหกรณนี้สวนใหญมิไดดําเนินการแบบรานคาท่ัวไป
เพียงแตหนาท่ีจัดหาเครื่องมือเครื่องใชในการทําการเกษตร เชนเครื่องสูบน้ํา รถไถขนาดเล็ก ปุย ยา
ปราบศัตรูพืช ฯลฯ  

 (3)  ธุรกิจการตลาด ธุรกิจการตลาดหรือธุรกิจการขายหรือการรวบรวมผลิตผลของสมาชิก
ไปจัดการขายวัตถุประสงคของธุรกิจนี้ตองการเพ่ิมรายไดของสมาชิกโดยวิธีรวมกันขายผลิตผล
การเกษตรท่ีสมาชิกผลิตไดเปนเพ่ิมอํานาจตอรอง สหกรณสามารถขายผลิตผลไดในราคายุติธรรม 
และทําใหผลิตผลมีราคาเพ่ิมขึ้นเปนการสรางระบบการตลาดอยางมีเหตุผล สหกรณการเกษตรจะทํา
หนาท่ีดําเนินการตลาดท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ ทําหนาท่ีตอรองดานตลาดใหแกสมาชิก ทําหนาท่ีดาน
การตลาดท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสม และทําหนาท่ีเปนแหลงขอมูลเพ่ือใหสมาชิกสามารถ
ตัดสินใจวาควรจะผลิตอะไร ปริมาณเทาใดและขายในเวลาใดจึงจะใหผลตอบแทนสูง   

ธุรกิจการตลาดเปนปญหาสําคัญของสหกรณการเกษตรเชนกัน เนื่องจากสมาชิกอยู
กระจัดกระจาย และยากตอการรวบรวมผลิตผล นอกจากนั้นสมาชิกแตละรายยังมีผลิตผลจํานวนนอย 
อยางไรก็ตามสหกรณการเกษตรจําเปนตองทําหนาท่ีการตลาด เพราะจะชวยใหเกษตรกรผูเปนสมาชิก
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สามารถรักษามูลคาสวนเกินไวไดและยังไดรับผลประโยชนจากเงินเฉล่ียคืนดวย เปนการเพ่ิมรายได
ของสมาชิกสหกรณทางหนึ่ง 

(4)  ธุรกิจบริการและการปรับปรุงบํารุงท่ีดิน ธุรกิจบริการและปรับปรุงบํารุงท่ีดิน เปน
ธุรกิจท่ีสําคัญท่ีตองจัดบริการแกสมาชิก เพ่ือประโยชนแกสมาชิก การบริการสหกรณมีวัตถุประสงคท่ีจะ
จัดใหมีเครื่องมือ เครื่องจักรกล เกี่ยวกับผลิตทางการเกษตร หรือเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมในครอบครัว 
หรือจัดใหมีโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือการแปรรูปผลิตผล หรือผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพท่ีตลาดตองการ 
สําหรับไวบริการหรืออํานวยความสะดวกใหแกสมาชิกในการประกอบอาชีพการเกษตร    

(5)  การใหการศึกษาอบรม การใหการศึกษาอบรมไมไดเปนธุรกิจของสหกรณ แตเปน
ส่ิงจําเปนท่ีสุดของสหกรณ เพราะการใหการศึกษาอบรมอยางสมํ่าเสมอแกบุคคลในขบวนการ
สหกรณ ไดแก สมาชิก คณะกรรมการ ผูจัดการ เจาหนาท่ีฝายตางๆ ของสหกรณจะชวยใหผู ท่ี
เกี่ยวของนั้นๆ ทราบถึงอํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบของตนตามหลักและวิธีการของสหกรณ 
และวิธีการบริหารจัดการและการดําเนินธุรกิจ ซ่ึงจะชวยในการประกอบธุรกิจของสหกรณใหเปนไป
ดวยดีและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงถือเปนการพัฒนาคนในสหกรณและบํารุงรักษาคนท่ีดีมีคุณภาพใน
สหกรณ เพ่ือใหสามารถดําเนินธุรกิจสหกรณไดประสบความสําเร็จ18   

โดยท่ีกลาวมาท้ังหมดนี้ จะเห็นไดวาสหกรณการเกษตร เปนนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 โดยเปนการรวมตัวของผูประกอบอาชีพทางการเกษตร เพ่ือ
ดําเนินกิจการรวมกันและชวยเหลือซ่ึงกันและกันของสมาชิกอันท่ีจะแกไขปญหาความยากจน ความ
เดือดรอน ในการดํารงชีพและการประกอบอาชีพ ซ่ึงเปนวิธีการท่ีดีท่ีสุดวิธีการหนึ่งในการพัฒนา
ชนบทและชุมชน ซ่ึงถือเปนจุดเริ่มตนท่ีสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทย 
โดยโครงสรางของสหกรณการเกษตรในประเทศไทย จะเริ่มตนจากสมาชิกรายบุคคลระดับหมูบาน
หรือระดับตําบล รวมตัวกันจัดตั้งเปนสหกรณการเกษตรระดับอําเภอ และสหกรณการเกษตรในระดบั
อําเภอจะรวมตัวจัดตั้งเปนชุมนุมสหกรณการเกษตรระดับจังหวัด และชุมนุมสหกรณการเกษตรใน
ระดับจังหวัดจะรวมตัวกันจัดตั้งเปนชุมนุมสหกรณการเกษตรระดับประเทศ   

 
 
 
 
 
 

 

                                                
18  แหลงเดิม . หนา  45 

DPU



 
 

                       บทท่ี 3 
          มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินกิจการสหกรณการเกษตร 
                          ของประเทศไทยเปรียบเทียบกับตางประเทศ 
 

ในการดําเนินกิจการตางๆ ของสหกรณการเกษตรนั้น สหกรณจะตองดําเนินงานโดยปฏิบัติ
ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของไดกําหนดไว เพ่ือเปนหลักเกณฑ และแนวทางใหสหกรณการเกษตรและ
สมาชิกสหกรณไดยึดถือปฏิบัติ เพราะฉะนั้นในบทนี้จะกลาวถึงมาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการ
ดําเนินกิจการสหกรณการเกษตรของประเทศไทยเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายในการดําเนิน
กิจการสหกรณในตางประเทศท่ีมีขบวนการสหกรณเปนสถาบันท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนาเศษรฐ
กิจและสังคมของประเทศในการแกไขปญหาในการประกอบอาชีพ และชวยเพ่ิมระดับความเปนอยู
ของสมาชิกสหกรณใหดีขึ้นไดแก สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ประเทศเกาหลี ประเทศสิงคโปร 
ประเทศจีน และประเทศญี่ปุน 

 
3.1   มาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัการดาํเนนิกิจการสหกรณการเกษตรในประเทศไทย 

3.1.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2550  
    รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซ่ึงเปนกฎหมายสูงสุด วาดวย  การจัด

ระเบียบการปกครองราชอาณาจักรไทย โดยไดมีบทบัญญัติกําหนดใหการสหกรณเปนแนวทางหนึ่ง
ในการใหเสรีภาพในการรวมกลุม ท่ีมีความเปนอิสระในการดําเนินการทางเศรษฐกิจ ตามความใน 
มาตรา 64 ท่ีกําหนดวา “บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม สหภาพ สหพันธ สหกรณ กลุม
เกษตรกร องคการเอกชน องคการพัฒนาเอกชน หรือหมูคณะอ่ืน 

 ขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐยอมมีเสรีภาพในการรวมกลุมเชนเดียวกับบุคคลท่ัวไป  
แตท้ังนี้ตองไมกระทบประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผนดินและความตอเนื่องในการจัดทํา
บริการสาธารณะ ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งและวรรคสองจะกระทํามิได เวนแต โดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพ่ือคุมครองประโยชนสวนรวมของประชาชน หรือเพ่ือรักษาความสงบ
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เรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือเพ่ือปองกันมิใหเกิดมีการผูกขาดและตัดตอนในทาง
เศรษฐกิจ”19 

จากบทบัญญัติดังกลาวแหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดกําหนด 
ใหสิทธิแกบุคคลในการรวมตัวกันจัดตั้งสหกรณขึ้นดวยความสมัครใจ เพ่ือการบรรลุเปาหมาย 
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมรวมกัน และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  
ยังบัญญัติใหรัฐจะตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานเศรษฐกิจ ดังตอไปนี้20 คือ มาตรา 84 (8) โดย
กําหนดใหรัฐตองคุมครองและรักษาผลประโยชนของเกษตรกรในการผลิต และการตลาด สงเสริมให
สินคาเกษตรไดรับผลตอบแทนสูงสุด รวมท้ังสงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกรในรูปของสภา
เกษตรกรเพ่ือวางแผนการเกษตรและรักษาผลประโยชนรวมกันของเกษตรกรและ มาตรา 84 (9)  
สงเสริม สนับสนุน และคุมครองระบบสหกรณใหเปนอิสระ และการรวมกลุมการประกอบอาชีพ
หรือวิชาชีพตลอดท้ังการรวมกลุมของประชาชนเพ่ือดําเนินกิจการดานเศรษฐกิจ ดังนั้น การกําหนด
นโยบายตางๆ ดานเศรษฐกิจของรัฐจะตองสนับสนุนใหสถาบันสหกรณ รวมท้ังการรวมกลุมของ
เกษตรกรมีการแพรขยาย มีความม่ันคง มีความกาวหนา และดําเนินกจิกรรมภายใตระบบและวิธีการ
สหกรณ เพ่ือเปนองคกรหลักของหมูสมาชิก และสรางความม่ันคงในการกินดี อยูดี และมีความม่ันคง
ในการประกอบอาชีพ  ภายใตการดํารงชีวิตในวิถีสหกรณ และเปนแนวทางท่ีสําคัญในการพัฒนา
ประเทศ 

3.1.2  พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 
1)  การจัดตั้งสหกรณ 
การจดทะเบียนจัดตัง้สหกรณจะตองปฏิบัติเปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 

ประกอบระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการดําเนินการจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ พ.ศ.2552 
กลาวคือ เปนการรวบรวมบุคคลท่ีมีกิจการรวมกันหรือมีความเดือดรอนเหมือนกัน รวมตัวกันเพ่ือ
จัดตั้งสหกรณมาดําเนินธุรกิจเพ่ือใหบริการแกสมาชิกหรือเปนตัวแทนของสมาชิก อันมีวตัถุประสงคเพ่ือ
สงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีชวยตนเองและชวยเหลือซ่ึง
กันและกันตามหลักการสหกรณ การจัดตั้งสหกรณขึ้นมาจึงตองพิจารณาถึงความเปนไปไดทางธุรกิจ 
และจะตองเปนกิจการรวมกันท่ีมุงกระทําธุรกิจกับสมาชิกเปนหลัก มิใชจะพิจารณาแตเฉพาะการ
ปฏิบัติตามขั้นตอนและเอกสารประกอบการพิจารณาถูกตองหรือไม ความพรอมและความรวมมือ

                                                
19  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 , มาตรา 64 
20  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 , มาตรา 84 
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รวมใจของสมาชิกถือเปนปจจัยแหงความสําเร็จเบ้ืองตน ท่ีจะกาวไปสูความสําเร็จในการดําเนินงาน
ของสหกรณตอไป21 โดยมีขั้นตอนการดําเนินการจัดตั้งสหกรณ ดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 เตรียมการเบ้ืองตน 
1.1 รวบรวมกลุมบุคคลท่ีมีกิจการรวมกันจํานวนไมนอยกวาสิบคน บุคคลท่ีรวมกันนี้ตอง

เปนบุคคลธรรมดา และบรรลุนติิภาวะ  
1.2 กําหนดวัตถุประสงคและกิจกรรมของสหกรณท่ีจะจัดตั้งขึ้น เพ่ือใหบริการและ

สงเสริมฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก ท้ังนี้ จะตองเปนไปตามหลักการ อุดมการณ 
และวิธีการสหกรณ เพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดประเภทสหกรณ  

1.3 จัดทํารางแผนดําเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมตามวัตถุประสงคของสหกรณท่ีจะ
จัดตั้งขึ้นอยางคราว  ๆอยางนอย 1 – 3 ป ประกอบดวย ธุรกิจท่ีจะใหบริการแกสมาชิก การจัดจางเจาหนาท่ี 
แหลงท่ีมาของเงินทุน รายไดและคาใชจายตางๆ เพ่ือพิจารณาความเปนไปได และความเหมาะสมใน
การจัดตั้งสหกรณ  

ขั้นตอนท่ี 2 ประสานงาน  
คณะบุคคลซ่ึงประสงคจะจัดตั้งสหกรณแตงตั้งตัวแทนในการประสานงานกับเจาหนาท่ี

กลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ ณ สํานักงานสหกรณในพ้ืนท่ีท่ีจะจัดตั้งสหกรณ 
2.1 เพ่ือดําเนินการประชุมและจัดใหมีการฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับการสหกรณ ไมนอย

กวา 6 ช่ัวโมง จากผูทรงคุณวุฒิ หรือผูท่ีมีประสบการณดานสหกรณ  
2.2 ขอคําแนะนําในการจัดทําแผนดําเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณและ

อ่ืนๆ 
 2.3 กําหนดวันประชุมในแตละครั้ง เพ่ือใหเจาหนาท่ีสงเสริมสหกรณเขารวมประชุม

ช้ีแจง และแนะนําการดําเนินการตางๆ ท่ีเกี่ยวของ  
ขั้นตอนท่ี 3 จัดประชุมผูซ่ึงประสงคจะเปนสมาชิกสหกรณ  
3.1  กําหนดช่ือสหกรณท่ีจะขอจัดตั้งอยางนอย 3 ช่ือ เรียงลําดับตามความตองการ  
3.2  คัดเลือกบุคคลในท่ีประชุม จํานวนไมนอยกวา 10 คน เปนผูแทนเพ่ือดําเนินการ ขอจด

ทะเบียนสหกรณ เรียกวา “คณะผูจัดตั้งสหกรณ” แลวใหคณะผูจัดตั้งสหกรณเลือกในระหวางกันเอง 
เปนประธาน รองประธาน เลขานุการ และเหรัญญิก  

                                                
21 กรมสงเสริมสหกรณ สํานักนายทะเบียนและกฎหมาย. การจัดต้ังสหกรณ. สืบคนเม่ือ 26 มกราคม 2555, 

จาก http://webhost.cpd.go.th/rlo/coopestab.html 
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3.3  เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการกําหนดวัตถุประสงค ประเภทของสหกรณ กําหนดแผน
ดําเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ และรางขอบังคับเฉพาะสวนท่ีสําคัญเพ่ือใหคณะผู
จัดตั้งสหกรณใชประกอบการพิจารณาตอไป  

3.4   คณะผูจัดตั้งจะตองดําเนินการยื่นเรื่องขอจองช่ือสหกรณ ซ่ึงสามารถดําเนินการได 2 วิธี 
คือ จองช่ือสหกรณผานเว็บไซตของกรมสงเสริมสหกรณ หรือแจงช่ือสหกรณใหสํานักงานสหกรณ
จังหวัด  

ขั้นตอนท่ี 4 ประชุมคณะผูจัดตั้งสหกรณ เพ่ือพิจารณา  
4.1  เลือกประเภทสหกรณ และกําหนดวตัถุประสงคของสหกรณท่ีจะจัดตั้ง  
4.2  จัดทําแผนดําเนนิการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกจิกรรมของสหกรณ  
4.3  จัดทําบัญชีรายช่ือผูซ่ึงประสงคจะเปนสมาชิกสหกรณตามใบสมัครท่ีรวบรวมได 

พรอมท้ังกําหนดรูปแบบการจัดทําทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุน  
4.4  จัดทํารางขอบังคับสหกรณ  
ขั้นตอนท่ี 5 ประชุมผูซ่ึงจะเปนสมาชิก เพ่ือพิจารณา  
5.1  รับทราบช่ือ การกําหนดประเภท และวัตถุประสงคของสหกรณ ท่ีคณะผูจัดตั้ง

สหกรณเสนอ 
5.2  แผนดําเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ  
5.3  ดําเนินการรางขอบังคับของสหกรณ และเสนอใหท่ีประชุมผู ซ่ึงจะเปนสมาชิก

พิจารณากําหนดเปนขอบังคับของสหกรณท่ีจะจัดตั้งขึ้น22 
ขั้นตอนท่ี 6 คณะผูจัดตั้งสหกรณลงลายมือช่ือในคําขอจดทะเบียนตามแบบท่ีนายทะเบียน

สหกรณกําหนด ยื่นตอนายทะเบียนสหกรณพรอมเอกสาร ดังตอไปนี2้3  
6.1  สําเนารายงานการประชุมผูซ่ึงประสงคจะเปนสมาชิกสหกรณ จํานวน 2 ชุด 
6.2  สําเนารายงานการประชุมผูซ่ึงจะเปนสมาชิกสหกรณ จาํนวน 2 ชุด  
6.3  บัญชีรายช่ือผูซ่ึงจะเปนสมาชิกพรอมลายมือช่ือและจํานวนหุนท่ีแตละคนจะถือเม่ือ

จัดตั้งสหกรณแลว จํานวน 2 ชุด  
6.4  แผนดาํเนนิการเกี่ยวกับธุรกิจของสหกรณ จาํนวน 2 ชุด  
6.5  ขอบังคับสหกรณ จํานวน 4 ชุด 

                                                
22  พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542, มาตรา 34. 
23  พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542, มาตรา 35. 
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นายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ หรือ พนักงานเจาหนาท่ี ซ่ึงนายทะเบียน
สหกรณมอบหมาย มีอํานาจออกคําส่ัง เปนหนังสือใหบุคคลใดๆ ซ่ึงเกี่ยวของมาช้ีแจงขอเท็จจริงหรือ
ใหสงเอกสาร มาเพ่ือประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการรับจดทะเบียนสหกรณไดในการพิจารณา
รายการท่ีเกี่ยวกับ คําขอหรือรายการในขอบังคับของสหกรณท่ีจะจัดตั้งขึ้น ถานายทะเบียนสหกรณ
เห็นวา รายการดังกลาวไมถูกตอง นายทะเบียนสหกรณมีอํานาจส่ังใหคณะผูจัดตั้งสหกรณแกไข หรือ 
ดําเนินการใหถูกตองได24 

 เม่ือนายทะเบียนสหกรณพิจารณาแลวเห็นวา สหกรณตามท่ีขอจดทะเบียนมีวัตถุประสงค
ถูกตอง คําขอจดทะเบียนมีเอกสารครบถวน และการจัดตั้งสหกรณตามท่ีขอจดทะเบียนจะไมเสียหายแก
ระบบสหกรณใหนายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนและออกใบสําคัญรับจดทะเบียนใหแกสหกรณ
นั้น25  

 สําหรับผลของการท่ีสหกรณไดรับการจดทะเบียนนั้น สหกรณจะมีฐานะเปนนิติบุคคล26 
ซ่ึงเปนผลใหสหกรณมีฐานะเปนบุคคลแยกตางหากจากสมาชิกผูถือหุน และยอมมีสิทธิและหนาท่ี
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายสหกรณภายในขอบเขตของวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวในขอบังคับ 
รวมท้ังยอมมีอํานาจในการถือครองทรัพยสิน การกอหนี้ และการฟองคดี รวมท้ังกระทําการตางๆ ท่ี
จําเปนแกการดําเนินงานตามความมุงหมายของการจัดตั้งสหกรณ ซ่ึงในการดําเนินงานของสหกรณจะ
มีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเปนผูกระทําการแทนสหกรณในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก
ตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 51 พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 สําหรับในสวนของสมาชิกยอมมี
ความผูกพันกับสหกรณในฐานะผูถือหุนซ่ึงเปนเจาของสหกรณ แตสมาชิกมีความรับผิดแยกจาก
สหกรณ กลาวคือ สมาชิกไมตองรับผิดในหนี้สินท่ีสหกรณกอขึ้น เจาหนี้ของสหกรณจะมาบังคับหนี้
เอาจากสมาชิกไมได เวนแตสมาชิกรายใดยังสงชําระคาหุนไมครบ เจาหนี้อาจใชสิทธิเรียกรองของ
สหกรณเรียกใหสมาชิกสงชําระเงินคาหุนท่ีคางชําระอยูเอามาชําระหนี้ได27 

ภารกิจสําคัญเม่ือสหกรณไดรับการจดทะเบียนแลว คือ การประชุมใหญสามัญครั้งแรก 
ตามมาตรา 40 พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ท่ีกําหนดใหคณะผูจัดตั้งสหกรณตองนัดสมาชิกมา
ประชุมกัน โดยการประชุมดังกลาวถือเปนการประชุมใหญสามัญครั้งแรกซ่ึงตองกระทําภายใน 90 
วัน นับแตวันท่ีจดทะเบียนสหกรณเพ่ือพิจารณาในเรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการของ

                                                
             24  พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542, มาตรา 36. 

25  พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542, มาตรา 37 วรรค 1. 
               26  พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542, มาตรา 37 วรรค 2. 

27  ปรีชา สุวรรณทัต , ทรงพล พนาวงศ. (2542). คําอธิบายกฎหมายสหกรณ. หนา 27. 
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สหกรณทําหนาท่ีบริหารงานและ การมอบหมายการงานท้ังปวงใหแกคณะกรรมการดําเนินการของ
สหกรณ 

2)  สิทธิและหนาท่ีของสมาชิกสหกรณ 
(1)  สิทธิของสมาชิกสหกรณ 
ผูสมัครเปนสมาชิกสหกรณจะไดสิทธิเปนสมาชิกเม่ือไดชําระคาหุนตามจํานวนท่ีถือ

ครบถวน และเปนสมาชิกถูกตองตามขอบังคับของสหกรณ  สมาชิกสหกรณยอมมีสิทธิตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ดังตอไปนี ้

1.1  ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ตามมาตรา 50 
1.2  ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ ตามมาตรา 53 
1.3  พิจารณาแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ ตามมาตรา 44  
1.4  พิจารณาอนุมัติงบดุล ตามมาตรา 66 และ มาตรา 80  
1.5  พิจารณาจดัสรรกําไรสุทธิประจําป ตามมาตรา 60 
1.6  รับทราบรายงานประจําปและแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ ตามมาตรา 67 
1.7  ตรวจดูรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณและงบดุล พรอมท้ัง

ขอบังคับ และกฎหมายวาดวยสหกรณ ณ สํานักงานสหกรณ ตามมาตรา 68 
1.8 พิจารณาเลิกสหกรณ ควบสหกรณเขากัน แยกสหกรณ และจัดตั้งชุมนุมสหกรณ ตาม

มาตรา 70 (3) มาตรา 90 มาตรา 96 และ มาตรา 102 
1.9   พิจารณารองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ ตามมาตรา 55 
1.10 พิจารณาเลือกตั้งผูชําระบัญชี และจําหนายทรัพยสินเหลือจากการชําระบัญชี ตาม

มาตรา 75  
1.11 สิทธิท่ีจะไดลงสมัครรับเลือกตั้งเปนคณะกรรมการดําเนินการ เปนผูตรวจสอบกิจการ 

และเปนผูแทนสมาชิก ตามมาตรา 50 มาตรา 53 และ มาตรา 56 
1.12  สิทธิขายผลิตผลทางการเกษตรใหสหกรณกอนผูอ่ืนตามมาตรา 63 
1.13  สิทธิถือหุนของสหกรณอยางนอย 1 หุน แตไมเกิน 1 ใน 5 ของหุนท่ีชําระแลวท้ังหมด 

ตามมาตรา  33 (3) 
1.14  สิทธิโตแยงเจาหนี้ของสมาชิกสหกรณ ในกรณีเจาหนี้ใชสิทธิเรียกรองในคาหุนของ

สมาชิก ตามมาตรา 42 วรรคสอง 
1.15 สิทธิท่ีจะกระทําธุรกิจ ขอรับบริการ หรือขอความชวยเหลือทางวิชาการหรือดาน

สวัสดิการจากสหกรณ ตามมาตรา 46 (1) (2) (3) (5) และ (6) 
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1.16 สิทธิท่ีจะไดรับเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนตามท่ีไดกําหนดไวในขอบังคับของสหกรณ 
ตามมาตรา 60 (1) และ (2) 

1.17  สิทธิท่ีจะไดรับคืนเงินคาหุน เงินปนผล เงินเฉล่ียคืน จากทรัพยสินท่ีเหลือจากการชําระ
บัญชี ตามมาตรา 86 (1) (2) และ (3) 

(2)  หนาท่ีของสมาชิกสหกรณ 
สมาชิกสหกรณนอกจากจะมีหนาท่ีโดยท่ัวไปในฐานะผูถือหุน ซ่ึงมีสวนเปนเจาของสหกรณ

แลว ยังตองปฏิบัติตามขอบังคับและระเบียบของสหกรณ รวมท้ังพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 
ดังตอไปนี ้

2.1 ชวยเหลือตนเอง ชวยเหลือซ่ึงกันและกันตามหลักการสหกรณ และตองมีกิจการรวมกัน
ตามประเภทของสหกรณท่ีขอจดทะเบียน ตามมาตรา 33 (1) 

2.2  ในการชําระคาหุน สมาชิกจะนําคาหุนหักกลบลบหนี้กับสหกรณไมได ตามมาตรา 42 
2.3  ในการประชุมใหญ สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกจะมอบอํานาจใหผูอ่ืนมาประชุมแทน

ตนไมได ตามมาตรา 57 
2.4 ใหความรวมมือในการช้ีแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสหกรณตามคําส่ังการของ

นายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนี้
ท่ีท่ีนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย ตามมาตรา 17 

 (3) ความรับผิดชอบของสมาชิกสหกรณ 
สมาชิกสหกรณมีความรับผิดชอบตอบุคคลภายนอกตามกฎหมายสหกรณ ดังนี้ 
3.1 สมาชิกมีความรับผิดชอบเพียงไมเกินจํานวนเงินคาหุนท่ียังสงใชไมครบมูลคาท่ีตน

ถือ ตามมาตรา 42 และมาตรา 81 (6)  
3.2  ในคดีฟองรองเรียกหนี้สินท่ีสมาชิกเปนลูกหนี้ หามมิใหฟองเม่ือพนกําหนด 2 ป นับแต

วันท่ีนายทะเบียนสหกรณถอนช่ือสหกรณออกจากทะเบียน ตามมาตรา 89 
 3)  องคกรของสหกรณ 

โครงสรางการดําเนินงานของสหกรณโดยท่ัวไป จะประกอบดวยองคกรท่ีสําคัญ คือ  
ท่ีประชุมใหญของสหกรณ คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ผูจัดการ เจาหนาท่ีของสหกรณ และ
ผูตรวจสอบกิจการ ดังมีรายละเอียดดังนี ้

 (1) ท่ีประชุมใหญของสหกรณ   
ท่ีประชุมใหญของสหกรณเปนองคกรท่ีมีอํานาจสูงสุดในการบริหารงานของสหกรณ

ประกอบดวยสมาชิกท่ีมารวมประชุมกันตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในขอบังคับ การพิจารณาวนิจิฉยัเรือ่ง
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ใดๆ ของท่ีประชุมใหญจะตองเปนไปตามหลักประชาธิปไตย กลาวคือ จะตองถือเอามติเสียงสวนใหญ 
เปนหลัก 

การประชุมใหญของสหกรณ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ การประชุมใหญสามัญ และการ
ประชุมใหญวิสามัญ ดังนี้  

1.1 การประชุมใหญสามัญ คือ การประชุมใหญประจําปของสหกรณ ซ่ึงจะดําเนินการประชุม
ปละ 1 ครั้ง ภายในกําหนด 150 วัน นับแตส้ินปทางบัญชีของสหกรณ โดยคณะกรรมการดําเนินการของ
สหกรณมีหนาท่ีเรียกประชุมตามมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 อนึ่งการประชุม
ใหญครั้งแรกภายใน 90 วันนับแตวันจัดตั้งสหกรณ ตามมาตรา 40 ถือวาเปนการประชุมใหญสามัญ
เชนกัน 

1.2 การประชุมใหญวิสามัญ คือ การประชุมใหญของสหกรณดวยเหตุผลพิเศษ ซ่ึงมาตรา 55 
แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดหลักเกณฑไว ดังนี้  

 (ก)  เม่ือมีเหตุอันสมควร คณะกรรมการดําเนินการสหกรณจะเรียกประชุมใหญวิสามัญ
เม่ือใดก็ได 

 (ข)  เม่ือนายทะเบียนสหกรณมีหนังสือแจงใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ 
 (ค)  เม่ือสหกรณขาดทุนเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนทุนเรือนหุนท่ีชําระแลว จะตองเรียก

ประชุมใหญวิสามัญโดยมิชักชา แตไมเกินสามสิบวันนับแตวันท่ีสหกรณทราบ 
 (ง)  เม่ือสมาชิกซ่ึงมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกท้ังหมด หรือไม

นอยกวาหนึ่งรอยคน หรือผูแทนสมาชิกในกรณีท่ีมีผูแทนสมาชิกตามมาตรา 56 ซ่ึงมีจํานวนไมนอย
กวาหนึ่งในหาของจํานวนผูแทนสมาชิกท้ังหมด หรือไมนอยกวาหาสิบคนลงลายมือช่ือทําหนังสือ
รองขอตอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ใหเรียกประชุมใหญวิสามัญก็ได และใหคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีรับคํารองขอ ถาคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณไมเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว ใหนายทะเบียน
สหกรณมีอํานาจเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในระยะเวลาตามท่ีเห็นสมควรก็ได 

สําหรับอํานาจหนาท่ีของท่ีประชุมใหญของสหกรณ นอกจากจะมีอํานาจหนาท่ีพิจารณา
วินิจฉัยปญหาทุกอยางท่ี เกิดขึ้นเกี่ยวกับกิจการสหกรณแลว  ยังมีอํานาจหนาท่ีท่ีสําคัญตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ดังนี้ 

1. การเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ตามมาตรา 50  
2. เลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ ตามมาตรา 53  
3. พิจารณาแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ ตามมาตรา 44 
4. พิจารณาอนุมัติงบดุล ตามมาตรา 66 และมาตรา 80 
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5. พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําป ตามมาตรา 60 
6. รับทราบรายงานประจําปแสดงการดําเนินงานของสหกรณ และรายงานของผูตรวจสอบ

กิจการ ตามมาตรา 67 และ มาตรา 53 
7. พิจารณาเลิกสหกรณ ควบสหกรณเขากัน แยกสหกรณ และจัดตั้งชุมนุมสหกรณ ตาม

มาตรา 70 (3) มาตรา 90  มาตรา 96 และ มาตรา 102 
8. พิจารณาเลือกตั้งผูชําระบัญชี และจําหนายทรัพยสินเหลือจากการชําระบัญชี ตาม

มาตรา 75 และ มาตรา 86 วรรคสาม 
(2)  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ คือ คณะบุคคลผูไดรับเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญของ

สหกรณ เพ่ือทําหนาท่ีบริหารงานสหกรณใหบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับ ซ่ึงตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มีบทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ดังนี้  

2.1 จํานวนคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 
ตามมาตรา 50 วรรคแรก กําหนดใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณจํานวน 15 

คน ประกอบดวยประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอ่ืนอีก 14 คน ซ่ึงท้ังประธานกรรมการและ
กรรมการดังกลาว ตองไดรับการเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญของสหกรณ  

2.2  วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 
มาตรา 50 วรรคสอง กําหนดใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ มีวาระการดํารงตําแหนง 

ดังนี้ 
1.  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ มีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 2 ป นับแตวันเลือกตั้ง 

ในวาระเริ่มแรกเม่ือครบ 1 ปนับแตวันเลือกตั้ง ใหกรรมการดําเนินการสหกรณออกจากตําแหนงเปน
จํานวน 1 ใน 2 ของกรรมการดําเนินการสหกรณท้ังหมดโดยวิธีจับฉลาก และใหถือวาเปนการพนจาก
ตําแหนงตามวาระ 

2.  กรรมการดําเนินการสหกรณซ่ึงพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งไดอีกครั้ง แตตอง
ไมเกิน 2 วาระติดตอกัน 

3.  ในกรณีท่ีมีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการสหกรณแทนตําแหนงท่ีวาง ใหกรรมการ
ดําเนินการสหกรณท่ีไดรับเลือกตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของผูท่ีตนแทน  

2.3  ฐานะของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 
เนื่องจากสหกรณเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย จึงตองมีผูแทนเปนผูดําเนินกิจการของ

สหกรณตามวัตถุประสงค ดังนั้น ตามมาตรา 51 จึงบัญญัติวา “ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเปน 
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ผูดําเนินกิจการและเปนผูแทนสหกรณในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพ่ือการนี้คณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณจะมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือผูจัดการทําการแทนก็ได” 

2.4  อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการดําเนนิการสหกรณ 
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ จะมีอํานาจหนาท่ีดําเนินกิจการของสหกรณท้ังปวงให

เปนไปตามกฎหมายวาดวยสหกรณ ขอบังคับ มติท่ีประชุมใหญ ระเบียบของสหกรณ และในทางท่ีจะ
กอใหเกิดผลดีตอการดําเนนิงานของสหกรณและสมาชิก รวมท้ังในเรื่องท่ีสําคัญ ดังนี ้ 

1.  ดําเนินการเรียกประชุมใหญสามัญปละ 1 ครั้ง ภายใน 150 วัน นับแตวันส้ินปทางบัญชี 
รวมท้ังเรียกประชุมใหญวิสามัญตามท่ีกฎหมายกําหนด ตามมาตรา 54 และ 55 

2.  จัดใหมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ตามมาตรา 50  
3.  เสนอแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปใหท่ีประชุมใหญรับทราบหรือพิจารณา 
4.  พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจ การกระทําการตางๆ และการเงิน การ

ลงทุนของสหกรณ ตามมาตรา 46 และมาตรา 62 
5.  จัดใหมีการดูแลใหเรียบรอยซ่ึงบรรดาทะเบียน สมุดบัญชี เอกสารตางๆ และบรรดา

ทรัพยสินของสหกรณ 
6.  พิจารณาแตงตั้งหรือจัดจาง และกําหนดคาตอบแทนผูจัดการและพนักงานสหกรณ 
7.  กําหนดระเบียบปฏิบัติงานตางๆ ของสหกรณ 
8.  เสนองบดุลกับรายงานประจําปแสดงผลการดําเนนิงานของสหกรณตอท่ีประชุมใหญ 

รวมท้ังเสนอการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปตอท่ีประชุมใหญ ตามมาตรา 66 มาตรา 67 และมาตรา 60 
2.5 บทบาทของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ เปนผูท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยท่ีประชุมใหญของ

สมาชิก  และเขามาทํางานรวมกันเปนองคคณะบุคคล จึงควรเขาใจบทบาทของตนเองซ่ึงเปนบทบาท
เฉพาะคน และบทบาทขององคคณะบุคคลในฐานะท่ีตองรวมกันเปนคณะกรรมการดําเนินการ  
ซ่ึงอาจกลาวถึงบทบาทของคณะกรรมการดําเนินสหกรณไดดังนี ้

1. บทบาทในฐานะเปนผูแทนของสมาชิก  โดยจะตองรับทราบความเดือดรอน ปญหาและ
ความตองการของสมาชิกท่ีตองการไดรับความชวยเหลือ ในฐานะกรรมการท่ีเขาเลือกมา กรรมการ
ตองเขาใจปญหาความเดือดรอนและพิจารณาความตองการของสมาชิกอยางรอบคอบและตัดสินใจได
อยางเหมาะสม 

2. บทบาทในฐานะผูบริหารสหกรณ กรรมการตองมีความเขาใจกอนในเบ้ืองตนวาการ
บริหารงานในรูปขององคคณะบุคคลนั้น อํานาจตองมาจากมต ิ ในการพิจารณาของกรรมการทุกคนใน
กรอบของกฎหมาย ขอบังคับระเบียบ ฯลฯ ท่ีใชในการดําเนินการของสหกรณ 
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3.  บทบาทในฐานะผูแทนของสหกรณ   กรรมการตองกระทําการทุกอยางในฐานะของผูแทน 
ระมัดระวังและรักษาผลประโยชนของสหกรณโดยเต็มท่ี ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดประโยชนและความถูกตอง
เพราะการกระทําของทานในฐานะผูแทนของสหกรณยอมผูกพันตอสหกรณซ่ึงเปนตัวการท่ีตั้ง
กรรมการไปเปนผูแทนในการดําเนินการในเรื่องนั้นๆ 

4. บทบาทในฐานะเปนตัวการ โดยกรรมการดําเนินการสหกรณนั้นจะเปนผูใชอํานาจตาม
ตําแหนงหนาท่ีท่ีมีอยูตามกฎหมายหรือขอบังคับ กรรมการยอมกระทําไปในฐานะของตัวการ กรรมการ
อาจตองรับผิดเปนการเฉพาะตัวของทานก็ได 

5. บทบาทในฐานะตัวแทน กรรมการจะตองปฏิบัติหนาท่ีในฐานะตัวแทนสหกรณใหมีความ
สมบูรณ หากกรรมการทําไปเกินอํานาจท่ีรับมอบหมาย กรรมการจะตอง รับผิดชอบตอการกระทําของ
กรรมการและตองรับผิดตอคณะกรรมการดําเนินการดวย 

 6. บทบาทในฐานะผูใหบริการ เนื่องจากสหกรณนั้นถือวาเปนของสมาชิกทุกคน บรหิารโดย
สมาชิก และใหบริการแกสมาชิก เม่ือกรรมการไดรับเลือกเขามาเปนคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 
นอกจากมี บทบาทในการดําเนินงานดานตางๆ ดังท่ีกลาวมาแลวทานจะตองดูแลเรื่องของการใหบริการ 
ท่ีดีแกสมาชิก ในการใหไดรับบริการดานตางๆ จากสหกรณตามความเหมาะสม 

(3)   ผูจัดการ และเจาหนาท่ีของสหกรณ 
ผูจัดการสหกรณ คือ บุคคลผูไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเพ่ือ

ทําหนาท่ีจัดการท่ัวไปและรับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการประจําของสหกรณนอกจากผูจัดการแลว 
สหกรณอาจจัดจางเจาหนาท่ีของสหกรณตามความจําเปน เพ่ือปฏิบัติงานของสหกรณภายใตการ
บังคับบัญชาของผูจัดการสหกรณ สําหรับคุณสมบัติและอํานาจหนาท่ีของผูจัดการสหกรณ มีดังนี ้

ท้ังนี้ ผูจัดการสหกรณมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 
คือ 

3.1  ตามมาตรา 43 (10) กําหนดใหการแตงตั้ง การดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง 
การกําหนดอํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบของผูจัดการเปนไปตามขอบังคับของสหกรณ 

3.2  ตามมาตรา 51 กําหนดใหผูจัดการสหกรณมีอํานาจหนาท่ีดําเนินกิจการและเปน
ผูแทนสหกรณในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอกตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณมอบหมาย 

(4)  ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ เปนตัวแทนของท่ีประชุมใหญในการทําหนาท่ีตรวจสอบการ

ดําเนินงานของสหกรณ ซ่ึงมาตรา 53 บัญญัติเกี่ยวกับผูตรวจสอบกิจการ ดงันี้ 
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4.1 กําหนดใหสหกรณมีผูตรวจสอบกิจการ ซ่ึงท่ีประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิกหรือ
บุคคลภายนอก เพ่ือดําเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณ แลวทํารายงานเสนอตอท่ีประชุมใหญ 
และ 

4.2  ใหนายทะเบียนสหกรณกําหนดจํานวนผูตรวจสอบกิจการ 
การกําหนดใหสหกรณมีผูตรวจสอบกิจการ เปนเรื่องท่ีกฎหมายมีเจตนาบังคับใหทุก

สหกรณตองมีระบบการควบคุมภายในดานการบริหารและการจัดการของสหกรณโดยการตรวจสอบ
กิจการ สําหรับขอบเขตอํานาจหนาท่ีของผูตรวจสอบกิจการมีเพียงใดนั้นจะกําหนดไวในขอบังคับ
ของสหกรณ ซ่ึงอาจสรุปไดดังนี ้

(ก) ตรวจสอบดานการเงินการบัญชี ไดแก การตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชี 
ตลอดจนทรัพยสิน หนี้สินท้ังปวงของสหกรณเพ่ือทราบฐานะและขอเท็จจริงของสหกรณท่ีเปน 
ความจริง 

(ข) การตรวจสอบดานการดําเนินงาน ไดแก การตรวจสอบดานการบริหารและการ
จัดการของสหกรณ ตรวจสอบการดําเนินธุรกิจ การปฏิบัติตามแผนงาน การใชจายเงินงบประมาณ การ
ปฏิบัติงานตามกฎหมายวาดวยสหกรณ ขอบังคับ ระเบียบและมติของท่ีประชุมตางๆ ของสหกรณ รวมท้ัง
ติดตามผลการดําเนินงานของสหกรณเพ่ือเสนอแนะการปรับปรุงการดําเนินงานของสหกรณไดดียิ่งขึ้น 

4)  อํานาจกระทําการของสหกรณ 
การดําเนินงานของสหกรณ นอกจากจะเปนไปตามขอบังคับของสหกรณในแตละประเภทแลว 

จะตองอยูในขอบเขตตามท่ีพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 46 ไดบัญญัติไว ดังนี้ 
เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามวัตถุประสงค ใหสหกรณมีอํานาจกระทําการ ดังตอไปนี้ได 
(1)  ดําเนินธุรกิจ การผลิต การคา การบริการ และอุตสาหกรรมเพ่ือประโยชนของสมาชิก 
(2)  ใหสวัสดิการหรือการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว 
(3)  ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก 
(4)  ขอหรือรับความชวยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หนวยงานของตางประเทศหรือ

บุคคลอ่ืนใด 
 (5)  รับฝากเงินประเภทออมทรพัยหรือประเภทประจําจากสมาชิกหรือสหกรณอ่ืนไดตาม

ระเบียบของสหกรณท่ีไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 
(6)  ใหกู ใหสินเช่ือ ใหยืม ใหเชา ใหเชาซ้ือ โอน รับ จํานองหรือจํานํา ซ่ึงทรัพยสินแก

สมาชิกหรือของสมาชิก 
(7)  จัดใหไดมา ซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิหรือทรัพยสิทธิ ครอบครอง กู ยืม เชา เชาซ้ือ รับโอนสิทธิ

การเชาหรือสิทธิการเชาซ้ือ จํานองหรือจํานํา ขายหรือจําหนายดวยวิธีอ่ืนใดซ่ึงทรัพยสิน 
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 (8)  ใหสหกรณอ่ืนกูยืมเงินไดตามระเบียบของสหกรณท่ีไดรับความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียนสหกรณ 

 (9)  ดําเนินกิจการอยางอ่ืนบรรดาท่ีเกี่ยวกับ หรือเนื่องในการจัดใหสําเร็จตามวัตถุประสงค
ของสหกรณ 

ตามบทบัญญัตินี้  ไดกําหนดอํานาจกระทําการของสหกรณไววามีขอบเขตเพียงใด  
ซ่ึงสหกรณจะดําเนินงานนอกเหนือจากท่ีกฎหมายกําหนดไวไมได และมีขอสังเกตวาอํานาจกระทํา
การของสหกรณดังกลาวขางตนบางกรณีทําไดทันที แตบางกรณีสหกรณจะกระทําไดตอเม่ือไดรับ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณกอน ไดแก การกําหนดระเบียบเกี่ยวกับการรับฝากเงิน
ประเภทออมทรัพยและประจํา และการกําหนดระเบียบใหสหกรณอ่ืนกูเงิน28 

1) ทุนของสหกรณ  
(1)  ทุนเรือนหุน  
ทุนเรือนหุนหรือหุนของสมาชิกสหกรณการเกษตร ถือเปนทุนของสหกรณการเกษตรสวน

หนึ่งท่ีใชหมุนเวียนดําเนินงานของสหกรณ ซ่ึงตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 33 (3) 
กําหนดใหการจัดตั้งสหกรณจะตั้งขึ้นไดโดยการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 และ
จะตองมีทุนซ่ึงแบงเปนหุนมีมูลคาเทาๆกันโดยสมาชิกแตละคนจะตองถือหุนอยางนอย 1 หุน แตตอง
ไมเกิน 1 ใน 5 ของหุนท่ีชําระแลวท้ังหมด และมาตรา 43 (5) ยังกําหนดใหขอบังคับของสหกรณอยางนอย
จะตองมีรายการทุนซ่ึงแบงเปนหุน มูลคาของหุน การชําระคาหุนดวยเงินหรือทรัพยสินอ่ืน การขายและ
โอนหุน ตลอดจนการจายคืนคาหุนดวย สวนหลักเกณฑท่ีเกี่ยวกับการชําระคาหุนนั้น มาตรา 42 แหง
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 กําหนดใหสมาชิกจะนําคาหุนหักกลบลบหนี้กับสหกรณไมได 

(2)   ทุนสํารองของสหกรณ 
ทุนสํารอง ถือวาเปนสวนหนึ่งของทุนของสหกรณ ซ่ึงทุนสํารองมีท่ีมา ดังนี้  
(ก) ในการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ ใหจัดสรรเปนทุนสํารองไมนอยกวารอย

ละสิบของกําไรสุทธิ และเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยไมเกินรอยละหาของกําไร
สุทธิ แตตองไมเกินอัตราท่ีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด ตามมาตรา 60 วรรคแรก 

(ข) การรับเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินจากทางราชการ หนวยงานของตางประเทศ หรือ
บุคคลอ่ืนใด ถาการใหเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินนั้นกําหนดไวเพ่ือการใดใหใชเพ่ือการนั้น แตถามิได
กําหนดไวใหจัดสรรเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินนั้นเปนทุนสํารองของสหกรณ ตามมาตรา 49 

                                                
28  แหลงเดิม. หนา 42. 
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นอกจากนี้ มาตรา 61 บัญญัติวา “ทุนสํารองตามมาตรา 60 วรรคหนึ่ง จะถอนออกจากบัญชี
ทุนสํารองไดเพ่ือชดเชยการขาดทุนหรือเพ่ือจัดสรรเขาบัญชีทุนสํารองใหแกสหกรณใหมท่ีได 
จดทะเบียนแบงแยกจากสหกรณเดิมตามมาตรา 100” 

(3)  ทุนสะสม 
ทุนสะสม เปนสวนหนึ่งของทุนสหกรณ ซ่ึงท่ีมาของทุนสะสมโดยปกติไดมาจากการจัดสรร

กําไรสุทธิประจําปของสหกรณ กลาวคือ มาตรา 60 กําหนดไววา กําไรสุทธิประจําปท่ีเหลือจากการ
จัดสรรเปนทุนสํารอง และคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ท่ีประชุมใหญอาจจัดสรรเปนทุน
สะสมได เพ่ือดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดของสหกรณตามท่ีกําหนดในขอบังคับ 

อนึ่ง ขอบังคับของสหกรณโดยท่ัวไปกําหนดใหมีการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปเปนทุน
สะสม เชน ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล ทุนสาธารณประโยชน ทุนสวัสดิการสมาชิก ทุนเพ่ือจัดตั้ง
สํานักงานหรือกองทุนตางๆ เพ่ือเสริมสรางความม่ันคงใหแกสหกรณ29 

3.1.3  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
1) หลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญากูยืมเงิน 
สัญญากูยืมเงินเปนสัญญาท่ีสหกรณทุกประเภทตองเกี่ยวของ และถือใชอยูในการดําเนิน

กิจการเปนประจํา ในการดําเนินธุรกิจของสหกรณมีความจําเปนตองมีการกูยืม ไมวาจะเปนกรณีท่ี
สหกรณเปนผูกูยืมหรือเปนผูใหกูยืมก็ตาม จึงมีความจําเปนท่ีคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ
ตลอดจนเจาหนาท่ีสหกรณ พึงทําความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการกูยืม เพ่ือจะไดปฏิบัติให
ถูกตองเม่ือมีกรณีตองทําสัญญา สัญญากูยืมเงินเปนสัญญายืมใชส้ินเปลืองชนิดหนึ่ง ฉะนั้น สัญญา
กูยืมเงินนี้ยอมสมบูรณตอเม่ือมีการสงมอบเงินท่ียืม30 โดยการกูยืมเงินนั้น เม่ือมีการตกลงกันท่ีจะใหกูยืม
และสงมอบเงินยืมใหแกผูยืมเงินนั้น การกูยืมก็สมบูรณแลว หากการกูยืมนั้นไมมีขอพิพาทโตแยงหรือ
ผิดสัญญาอันจําเปนตองฟองรองคดีตอกัน ก็ไมมีความจําเปนตองมีหลักฐานเปนหนังสือแตอยางใด  
แตเม่ือใดท่ีมีการผิดสัญญากูยืมและจําเปนตองฟองคดีตอศาล ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
มาตรา 653 วรรคแรก กําหนดหลักเกณฑในการฟองคดไีววา การกูยืมเงินกวาสองพันบาทขึ้นไปถามิไดมี
หลักฐานแหงการกูยืมเปนหนังสืออยางใดอยางหนึ่ง ลงลายมือช่ือผูยืมเปนสําคัญจะฟองรองบังคับคดี
มิได31 ดวยกฎหมายประสงคหลักฐานการฟองคดีโดยตองมีหลักฐานเปนหนังสือและลงลายมือช่ือ

                                                
29  แหลงเดิม. หนา 46. 
30  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย,  มาตรา  650 วรรค 2. 
31  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย,  มาตรา  653 วรรค 1. 
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ผูรับผิดเปนสําคัญไมใชแบบของนิติกรรมเพียงผูยืมลงลายมือช่ือในเอกสารท่ีมีขอความแสดงการกูยืม
เงินฝายเดียวก็เพียงพอท่ีจะเปนหลักฐานแลว สวนผูใหยืมจะลงช่ือหรือไมกไ็ด กฎหมายมิไดบังคับ32 

ดวยเหตุนี้หลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญากูยืมเงินจึงมีสาระสําคัญอยู 2 ประการ คือ 
(1)   เม่ือคูสัญญาตกลงกูยืมเงินกัน และสงมอบเงินยืมใหกันเรียบรอยแลว สัญญากูยมืนัน้ยอม

สมบูรณตามกฎหมาย 
(2)   เม่ือมีการผิดสัญญายืมถาจะฟองบังคับคดีตามสัญญายืม หากการกูยืมเงินเกินสองพัน

บาทขึ้นไป ถาไมมีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือช่ือผูยืมแลว ไมอาจฟองคดีตอศาลได 
หลักฐานเปนหนังสืออาจเกิดขึ้นโดยเจตนาของคูสัญญาท่ีตองการทําหลักฐานดังกลาว

ขึ้นมาเปนการเฉพาะเพ่ือจะใชเปนหลักฐานในการฟองรองคดีกันได หรืออาจจะเกิดขึ้นโดยบังเอิญ
โดยไมไดเจตนาจะใชเปนหลักฐานในการกูยืมเงินนี้ตั้งแตแรก แตมีขอความเกี่ยวกับการกูยืมเงินและ
มีการลงลายมือช่ือของผูยืมไว33 

ในสวนของสหกรณเม่ือมีกรณีกูยืมเงินกัน เพ่ือปองกันมิใหเกิดความเสียหายกับสหกรณ 
หากมีการผิดสัญญากูยืมเงิน สหกรณตองทําสัญญาใหมีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือช่ือฝายผูยืม
โดยถูกตอง เพราะมิฉะนั้นแลว เม่ือมีการผิดสัญญาสหกรณก็ไมอาจฟองศาลใหบังคับคดีไดเพราะเปน
การตองหามตามมาตรา 653 วรรคแรกดังกลาว โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือสหกรณใหนิติบุคคลอ่ืนกูยืมเงิน 
นอกจากการกูยืมเงินนั้นจะตองอยูในวัตถุประสงคของสหกรณแลว สหกรณยังจะตองตรวจสอบวา 
ผูลงลายมือช่ือกูยืมเงินในนามนิติบุคคลนั้น เปนผูแทนของนิติบุคคลโดยชอบหรือไมโดยเฉพาะผูลง
ลายมือช่ือนั้นถามิใชผูแทนโดยชอบของนิติบุคคล เม่ือมีกรณีผิดสัญญาสหกรณก็ไมอาจฟองคดีเอากับ
นิติบุคคลนั้นได การตรวจสอบการเปนผูแทนนิติบุคคลอาจตองตรวจสอบหนังสือรับรองการ 
จดทะเบียนของนิติบุคคลนั้นวา บุคคลใดทําการแทนนิติบุคคลนั้นไดหรือไม และตองมีตราประทับของ
นิติบุคคลดวยหรือไม หรือผูแทนตองลงช่ือจํานวนกี่คนจึงจะผูกพันนิติบุคคลนั้น นอกจากนี้สหกรณยัง
ตองตรวจสอบดวยวา การกูยืมเงินนั้นอยูในขอบเขตวัตถุประสงคของนิติบุคคลนั้นหรือไม เพราะหากไม
อยูในวัตถุประสงคแลว นิติบุคคลนั้น อาจจะปฏิเสธความรับผิดชอบ เม่ือเกิดกรณีผิดสัญญาขึ้นใน
ภายหลังได 

ปญหาสําคัญท่ีจะตองทําความเขาใจอีกประเด็นหนึ่งคือ การชําระหนี้เงินกูยืม การกูยืมเงิน
ท่ีมีหลักฐานเปนหนังสือนั้น การท่ีผูกูยืมจะอางวาตนไดชําระหนี้ตามสัญญานั้นเสร็จส้ินแลวหรือไม
ประการใด ผูชําระหนี้จะตองมีหลักฐานเปนหนังสืออยางใดอยางหนึ่งลงลายมือช่ือผูใหยืมมาแสดง 

                                                
32  มหาชัย ศรีทองกลาง. (2545). คําอธิบายกฎหมายกูยืมเงิน. หนา 57. 
33  ไผทชิต เอกจริยกร.  (2546). คําอธิบายกฎหมาย ยืม ฝากทรัพย. หนา 74. 
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หรือผูใหกูยืมไดสงคืนสัญญากูยืมนั้นใหแกผูยืมแลว หรือไดขีดฆาหรือระบุขอความใดๆ ลงใน
เอกสารสัญญากูนั้นวาชําระหนี้แลวตามมาตรา 652 วรรค 2 เพราะหากมีกรณีท่ีสหกรณกูยืมเงินจาก
บุคคลภายนอกโดยท่ีทําสัญญากูยืมกันเปนหนังสือ เม่ือสหกรณชําระหนี้ สหกรณจะตองเรียกรองเอา
ใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารหลักฐานดังกลาวแลว สหกรณก็จะตองรับคืนสัญญากูยืมจากผูใหกูยืมมา 
หรือไดมีการแทงเพิกถอนจํานวนเงินท่ียืมนั้นในสัญญากูแลว หรือในกรณีท่ีสหกรณใหผูอ่ืนกูยืมเงินมี
หลักฐานเปนหนังสือ หากบุคคลอ่ืนอางวาไดดําเนินการชําระหนี้แลว สหกรณก็อาจยกขอตอสูวาไมมี
หลักฐาน หรือไมมีการสงคืนสัญญากู หรือแทงเพิกถอนแกไขสัญญากูนั้นขึ้นตอสูลูกหนี้ผูกูยืมได
เชนเดียวกัน สําหรับเรื่องอายุความฟองเรียกคนืเงินกูนั้น ตองใชอายุความท่ัวไปซ่ึงจะมีกําหนด 10 ป 
ตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 193 / 3034 

การคิดดอกเบ้ียในการใหกูยืมเงินนั้น ตามมาตรา 654 แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยนั้น กําหนดหามมิใหเรียกเกินรอยละ 15 ตอป ประกอบกับพระราชบัญญัติหามเรียกดอกเบ้ีย
เกินอัตรากําหนดไวโดยจะใหเรียกดอกเบ้ียไดไมเกินรอยละ 15 ตอปเชนเดียวกัน และหากมีการฝาฝน 
ดอกเบ้ียท่ีเรียกนั้นท้ังหมดตกเปนโมฆะ เพราะเปนการฝาฝนตอพระราชบัญญัติหามเรียกดอกเบ้ียเกิน
อัตรา พ.ศ. 2475 อันเปนความผิดทางอาญา ไมอาจเรียกดอกเบ้ียได แตอยางไรก็ตามหากมีการผิดนัดผู
ผิดนัดก็ตองชําระดอกเบ้ียกรณีผิดนัดในอัตรารอยละ 7.5 ตอป ตามมาตรา 225 ประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย สําหรับสหกรณนัน้เฉพาะสหกรณออมทรัพย ตามประกาศกระทรวงการคลัง ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 
2526 เรื่องการกําหนดสถาบันการเงินและอัตราสูงสุดของดอกเบ้ียท่ีสถาบันการเงินอาจเรียกไดจาก 
ผูกูยืม ขอ 2 กําหนดใหอัตราสูงสุดของดอกเบ้ียท่ีสหกรณออมทรัพย ชุมนุมสหกรณออมทรัพย อาจเรียก
จากผูกูยืมไดไมเกินรอยละ 19 ตอป เพราะฉะนั้น เฉพาะสหกรณออมทรัพยอาจเรียกดอกเบ้ียไดเกินรอย
ละ 15 ตอป ตามประกาศกระทรวงการคลังได แตท้ังนี้ตองตกลงกันในสัญญากูยืมดวย35 

2) หลักกฎหมายเกี่ยวกบัสัญญาซ้ือขาย 
สัญญาซ้ือขาย คือ สัญญาซ่ึงบุคคลฝายหนึ่ง เรียกวา ผูขายโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพยสินใหแก

บุคคลอีกฝายหนึ่ง เรียกวา ผูซ้ือ และผูซ้ือตกลงจะใชราคาแหงทรัพยสินนั้นใหแกผูขาย36 ดังนั้น สัญญา
ซ้ือขายจึงเปนสัญญาตางตอบแทนประเภทหนึ่ง โดยผูขายตองโอนกรรมสิทธ์ิแหงทรัพยสินใหแกผูซ้ือ 
และผูซ้ือจะตองชําระราคาทรัพยสินนั้นใหแกผูขายเปนการตอบแทน และการทําสัญญาซ้ือขาย จะตอง

                                                
34  คําพิพากษาฎีกาท่ี 22 / 2479 
35  สุพจน หนูเกลี้ยง. (2553).  การแกปญหาทางกฎหมายของสหกรณ. หนา  14 – 15. 
36   ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย,  มาตรา  453. 
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พิจารณาในเรื่องความสามารถของคูสัญญา คําเสนอ คําสนอง วัตถุประสงคของสัญญาและการแสดงเจตนา
จะตองไมเกิดจากความสําคัญผิด กลฉอฉล ขมขู หรือเจตนาลวง37 

โดยสัญญาซ้ือขายนั้น แยกออกเปน 2 ประเภท คือ 1. สัญญาซ้ือขายสังหาริมทรัพย และ  
2. สัญญาซ้ือขายอสังหาริมทรัพย 

(1)  สัญญาซ้ือขายสังหาริมทรัพย 
สัญญาซ้ือขายสังหาริมทรัพยนั้น เม่ือมีการตกลงซ้ือขายกันแลวกรรมสิทธ์ิในทรัพยสินท่ี

ขายนั้นก็โอนไปยังผูซ้ือทันที แมผูซ้ือจะยังไมชําระราคาก็ตาม ตามความในมาตรา 458 ประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย เวนแตในการซ้ือขายนั้นคูสัญญาจะตกลงใหมีเง่ือนไขกันวา กรรมสิทธ์ิใน
ทรัพยสินยังไมโอนไปจนกวาจะเปนไปตามเง่ือนไข ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 
459 ท้ังนี้ สัญญาซ้ือขายสังหาริมทรัพย หากมีกรณีฟองรองบังคับคดีคงตองบังคับตามท่ีบัญญัติไวใน
มาตรา 456 วรรคทายประกอบกับในวรรคสอง ท่ีบัญญัติไววา สัญญาซ้ือขายสังหาริมทรัพยราคาสองหม่ืน
บาทขึ้นไป ถามิไดมีหลักฐานเปนหนังสืออยางใดอยางหนึ่งลงลายมือช่ือฝายผูท่ีตองรับผิดเปนสําคัญ 
หรือไดวางประจําไว หรือไดชําระหนี้บางสวนแลวจะฟองรองบังคับคดีมิได หมายความวา ในการซ้ือขาย
สังหาริมทรัพยนั้น เม่ือมีการตกลงซ้ือขายกัน สัญญานั้นก็สมบูรณตามกฎหมายแลว แมยังไมไดทําเปน
หนังสือหรือมีหลักฐานเปนหนังสือ หรือมีการวางมัดจํา หรือไดชําระหนี้แลวบางสวน ยกตัวอยางเชน 
สหกรณทําสัญญาซ้ือขายคอมพิวเตอรจากบริษัท จ. หนึ่งเครื่องราคา 25,000 บาท เม่ือตกลงกันแลว แต
ยังไมไดมีหลักฐานเปนหนังสือ กรณีนี้หากมีการผิดสัญญาจะไมอาจฟองคดีตอศาลได แตหากมีการ
สงมอบคอมพิวเตอรไปใหสหกรณแลว หรือสหกรณไดชําระราคาใหบางสวนแลว กรณีนี้หากมีการ
ผิดสัญญาก็สามารถฟองคดีตอศาลได เพราะถือวาไดมีการชําระหนี้บางสวนแลว หรือแมยังมิไดสง
มอบเครื่องคอมพิวเตอรใหกันแตสหกรณไดวางมัดจําแลวขณะตกลงซ้ือขายกัน กรณีนี้ก็ฟองรอง
บังคับคดีไดเชนเดียวกัน เพราะถือวาเปนการวางประจําไดตามกฎหมายแลว 

(2)  การซ้ือขายอสังหาริมทรัพย 
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 456 วรรคแรก บัญญัติไวมีใจความวาการ

ซ้ือขายอสังหาริมทรัพยนั้น ถามิไดทําเปนหนังสือ และจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ีตกเปนโมฆะ 
หมายความวา สัญญาซ้ือขายอสังหาริมทรัพย ถาเพียงแตตกลงซ้ือขายกันดวยวาจาโดยมิไดทําเปน
หนังสือ และจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ีแลวยอมตกเปนโมฆะโดยทันที สวนคําวาทําเปนหนังสือ
นั้น หมายความวา คูสัญญาทุกฝายจะตองลงลายมือช่ือดวยกัน ซ่ึงแตกตางจากการมีหลักฐานเปน
หนังสือท่ีคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งซ่ึงจะตองรับผิดเทานั้นตองลงลายมือช่ือ  

                                                
37   สมยศ เช้ือไทย. (2552). หลักกฎหมาย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให. หนา 17. 
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การซ้ือขายอสังหาริมทรัพยท่ีตกเปนโมฆะตามมาตรา 456 ประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยนั้น แมคูสัญญาจะอางเอาสิทธิใดตามสัญญาท่ีเปนโมฆะนั้นมาเรียกรองใหอีกฝายหนึ่งปฏิบัติ
ตามสัญญาไมไดก็ตาม แตหากมีการสงมอบการครอบครองใหแกกันแลว ผูซ้ือยอมไดไปซ่ึงสิทธิ
ครอบครองโดยสมบูรณตามมาตรา 1367 และเปนการโอนการครอบครองตามมาตรา 1378 ไมตองทํา
เปนหนังสือจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ีก็เปนการสมบูรณตามกฎหมายวาดวยการโอนสิทธิ
ครอบครองโดยเจตนาเปนเจาของ หากเปนการครอบครองโดยสงบเปดเผย ดวยเจตนาเปนเจาของและ
ไดครอบครองติดตอกันครบ 10 ป ผูครอบครองยอมไดกรรมสิทธ์ิโดยการครอบครองเชนนั้น ซ่ึงเรียกวา
การครอบครองปรปกษ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1382 เม่ือครอบครองปรปกษจน
ไดสิทธิสมบูรณแลว ก็อาจรองขอตอศาลใหแสดงกรรมสิทธ์ิในท่ีดินนั้น แลวนําคําพิพากษา หรือคําส่ัง
ของศาลไปใหเจาพนักงานท่ีดินจดทะเบียนเปล่ียนแปลงเปนช่ือ “ตนได” ยกตัวอยางเชน สหกรณทํา
สัญญาซ้ือขายท่ีดินมีโฉนดแปลงหนึ่งจากนายทองดี เม่ือชําระราคาครบถวนแลว แตมิไดทําเปน
หนังสือ และมิไดไปจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ี สัญญาซ้ือขายอสังหาริมทรัพยจึงถือเปนโมฆะ 
เม่ือนายทองดีสงมอบการครอบครองท่ีดินแปลงนั้นใหแกสหกรณ และสหกรณเขาไปครอบครอง
ปลูกสรางสํานักงานลงในท่ีดินแปลงนั้นแลว เปนการครอบครองโดยสงบ เปดเผย และดวยเจตนาเปน
เจาของ เม่ือครบ 10 ป สหกรณก็ยอมไดกรรมสิทธ์ิในท่ีดินนั้นโดยการครอบครองปรปกษและมีสิทธิ
ไปรองขอใหศาลพิพากษาแสดงกรรมสิทธ์ิ และนําคําพิพากษาไปจดทะเบียนเปล่ียนแปลงช่ือสหกรณ
เปนเจาของท่ีดินได กรณีนี้มิใชเปนการไดมาจากการซ้ือขาย แตไดมาจากการครอบครองปรปกษ 

(3)  สัญญาเชาทรัพย 
การเชาทรัพยเปนสัญญาท่ีผูใหเชาตกลงใหผูเชาไดใช หรือไดรับประโยชนในทรัพยสิน

อยางใดอยางหนึ่งช่ัวระยะเวลาอันจํากัด และผูเชาตกลงจะใหคาเชาเพ่ือการนั้น38 ดังนั้น กรณีท่ีสหกรณ 
ตองการเชาทรัพยสินผูอ่ืนมาใชในการประกอบกิจการ หรือลักษณะในการประกอบกิจการของ
สหกรณใหผูอ่ืนเชาทรัพยสิน ลักษณะของการเชาเปนสัญญาตางตอบแทนชนิดหนึ่ง และยอมสมบูรณ
เม่ือมีการเสนอสนองถูกตองตรงกันระหวางผูเชากับผูใหเชา โดยไมตองคํานึงวาจะมีหลักฐานเปน
หนังสือหรือไม 

ลักษณะของการเชาทรัพยนั้น หากเปนกรณีเชาสังหาริมทรัพยไมวาจะมีหลักฐานเปน
หนังสือหรือไม และไมวาจะเชากันมีกําหนดกี่ป หากมีกรณีผิดสัญญากัน สามารถฟองคดีตอศาลได 
โดยไมจําเปนตองมีหลักฐานเปนหนังสือหรือจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ีแตอยางใด ท้ังนี้ หาก
เปนกรณีการเชาอสังหาริมทรัพยตองปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 538 จึงจะ
ฟองใหบังคับคดีได กลาวคือ การเชาอสังหาริมทรัพยนั้น ไมวาจะเชากันมีกําหนดเวลาเทาใด หากการ
                                                

38   ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย,  มาตรา  537. 
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เชานั้นไมมีหลักฐานเปนหนังสือ ก็ไมอาจฟองใหบังคับคดีไดและยิ่งกวานั้น หากการเชามีกําหนดเกิน
สามปขึ้นไป หรือตลอดอายุผูเชาหรือผูใหเชา หากมิไดทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงาน
เจาหนาท่ีจะฟองใหบังคับคดีตามสัญญานั้นไดเพียงสามปเทานั้น ตัวอยางเชน สหกรณทําสัญญาเชาให
นายเขียวเชาอาคารเพ่ือทําเปนสํานักงานของนายเขียว โดยเชากันมีกําหนด 1 ป แตมิไดทําสัญญาเชาใหมี
หลักฐานเปนหนังสือ หากตอมานายเขียวผิดสัญญาไมชําระคาเชา สหกรณจะฟองเรียกคาเชาจากนาย
เขียวไมไดเพราะไมมีหลักฐานเปนหนังสือ หรือหากเปนกรณีท่ีมีหลักฐานเปนหนังสือ แตตกลงเชา
กันเกิน 3 ป แมจะมีหลักฐานเปนหนังสือก็ฟองเรียกคาเชาไดเพียง 3 ป เพราะมิไดทําสัญญาเชากันเปน
หนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ี เพราะฉะนั้นเม่ือมีกรณีท่ีสหกรณเขาไปทําสัญญาเชา
อสังหาริมทรัพย ไมวาจะเปนผูเชาหรือผูใหเชา สหกรณตองปฏิบัติตามกฎหมายแพงและพาณิชยวา
ดวยการเชาทรัพยดวย มิเชนนั้นอาจเกิดความเสียหายขึ้นได การฟองบังคับคดีท่ีไมอาจฟองไดตามท่ี
กลาวมานั้นหมายถึง ฟองใหปฏิบัติตามสัญญาเชา แตหากเปนการฟองขับไลในฐานะเจาของกรรมสิทธ์ิก็
ยอมฟองได เพราะไมไดอาศัยสิทธิตามสัญญาเชาแตอยางใด 

สัญญาเชาอสังหาริมทรัพยนั้น จะทําสัญญาเชากันเกินกําหนด 30 ป มิได แตหากครบ
กําหนดสัญญาเชาแลวจะทําสัญญาเชากันอีกก็ได แตตองไมเกิน 30 ป นับแตวันตอสัญญาอยางไรก็
ตามคูสัญญาอาจตกลงทําสัญญาเชากัน มีกําหนดตลอดอายุของผูใหเชาหรือตลอดอายุของผูเชาก็ได 
หลักสําคัญของสัญญาเชา ผูเชาจะใหเชาชวงตอหรือโอนสิทธิการเชาใหแกบุคคลภายนอกไมได เวน
แตจะไดมีการตกลงกันไวในสัญญาวาใหเชาชวงได หรือไดรับความยินยอมจากผูใหเชา ในระหวางท่ี
เชาทรัพยนั้นหากมีการชํารุดบกพรองแกทรัพยท่ีเชา ผูใหเชาตองจัดการซอมแซม เวนแตเปนการ
ซอมแซมตามกฎหมาย หรือตามประเพณีผูเชาพึงตองทําเอง เชน ซอมแซมเล็กๆนอยๆ ผูเชาจะใช
ทรัพยสินท่ีเชาเพ่ือการอยางอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดเอาไวในสัญญาหรือตามประเพณีนิยมมิได  
ท้ังผูเชายังตองสงวนทรัพยสินท่ีเชาเสมือนทรัพยสินของตนเอง ถาผูเชาไมชําระคาเชาผูใหเชาบอก 
เลิกสัญญาได แตหากมีการชําระคาเชาเปนรายเดือนหรือมีระยะยาวกวารายเดือน ผูใหเชาจะบอกเลิก
สัญญาทันทีมิได จะตองบอกกลาวใหผูเชาชําระคาเชากอนในชวงเวลาท่ีกําหนด ไมนอยกวา 15 วัน 
และในระหวางท่ีเชานี้ผูเชาตองรับผิดในความสูญหายบุบสลายอยางใดๆ อันเกิดแกทรัพยสินท่ีเชา 
เพราะความผิดของผูเชาเอง หรือบุคคลท่ีอยูกับผูเชาหรือผูเชาชวง แตหากความสูญหายหรือบุบสลาย
อยางใดๆ อันเกิดแกทรัพยสินท่ีเชา เพราะความผิดของผูเชาเองหรือบุคคลท่ีอยูกับผูเชาหรือผูเชาชวง 
แตหากความสูญหายหรือบุบสลายนั้น เกิดจากการใชทรัพยสินโดยชอบ ผูเชาไมตองรับผิด  

ความระงับไปของสัญญาเชา เม่ือมีการเชากันแลว สัญญานั้นจะตองมีการส้ินสุดลง ซ่ึง
อาจเปนการส้ินสุดลงโดยกําหนดเวลาท่ีตกลงกันไว หรือส้ินสุดลงเม่ือทรัพยสินท่ี เชาสูญหายไป
ท้ังหมด สําหรับการเชาอสังหาริมทรัพยสัญญายอมไมระงับไป แมจะมีการโอนทรัพยสินซ่ึงใหตาม
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ความหมายนี้ ตองเปนกรณีท่ีทําสัญญากันโดยชอบดวยกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 538 กลาวคือ 
ตองมีหลักฐานเปนหนังสือ หรือตองทําเปนหนังสือหรือจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ี ในการเชาท่ี
กําหนดเวลาเชาไวโดยชัดเจน เม่ือครบกําหนดเวลาเชาแลว ถาผูเชายังอยูในท่ีเชา หรือครอบครอง
ทรัพยสินท่ีเชา และผูใหเชารูแลวแตไมทักทวง ใหถือวาสัญญานั้นไดทําขึ้นใหมไมมีกําหนดเวลาเชา  

(4)  หลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาเชาซ้ือ 
สัญญาเชาซ้ือนั้น คือ สัญญาซ่ึงเจาของเอาทรัพยสินออกใหเชา และใหคําม่ันวาจะขาย

ทรัพยสินนั้นแกผูเชา หรือจะใหทรัพยสินนั้นตกเปนสิทธิแกผูเชาโดยมีเง่ือนไขท่ีผูเชาไดใชเงินเปน
จํานวนเทานั้นเทานี้คราว39 จะเห็นไดวาวัตถุประสงคของสัญญาคือการท่ีคูสัญญาเชาไดใชหรือไดรับ
ประโยชนในทรัพยสินและคูสัญญาฝายผูใหเชาไดรับคาเชาเปนการตอบแทน ดังนั้นในสวนของ
สัญญาเชาทรัพยสินจึงกอใหเกิดหนี้ซ่ึงเปนบุคคลสิทธิระหวางผูเชาและผูใหเชา สิทธิและหนาท่ีของผู
เชาก็คือการชําระคาเชา และการใชสอยทรัพยสินท่ีเชาโดยชอบตลอดจนการดูแลรักษาทรัพยสินนั้น
ใหอยูในสภาพเดียวกับท่ีไดรับมา สวนผูใหเชาหนาท่ีจะตองทําใหผูเชาไดใชหรือไดรับประโยชนใน
ทรัพยสินนั้น โดยเริ่มตั้งแตการสงมอบ การบํารุงรักษา การซอมแซมใหญ40สําหรับความแตกตาง
ระหวางสัญญาเชาซ้ือกับสัญญาเชาทรัพย คือ  สัญญาเชาทรัพยสินนั้นมีเพียงความมุงหมายหรือ
วัตถุประสงคใหผูเชาไดใชหรือไดรับประโยชนในทรัพยสินท่ีเชาโดยผูใหเชาไดคาเชาตอบแทน 
ในขณะท่ีในสัญญาเชาซ้ือนั้นนอกจากวัตถุประสงคในการเชาเชนเดียวกับสัญญาเชาทรัพยแลวยังมี
วัตถุประสงคในการโอนกรรมสิทธ์ิใหแกผูเชาซ้ือเม่ือไดชําระเงินครบตามงวด และสัญญาเชาทรัพยสิน
นั้นไมวาจะมีอะไรเปนวัตถุแหงสัญญาเชาก็ตาม กฎหมายมิไดกําหนดแบบเพ่ือความสมบูรณของ
สัญญาไว สัญญาเชาทรัพยสินจึงสามารถกระทํากันดวยวิธีการใดๆ ก็ได และมีผลสมบูรณตาม
กฎหมายทุกประการ ในขณะท่ีในสัญญาเชาซ้ือนั้น ไมวาวัตถุแหงสัญญาจะเปนอสังหาริมทรัพย 
สังหาริมทรัพยชนิดพิเศษ หรือสังหาริมทรัพยธรรมดาก็ตามจะตองทําตามแบบท่ีกฎหมายบังคับไวคือ
ทําเปนหนังสือเสมอ มิฉะนั้นแลวสัญญาเชาซ้ือยอมตกเปนโมฆะไป41 

ฉะนั้นเม่ือสหกรณจะทําสัญญาเชาซ้ือทรัพยสินใดๆ คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ใน
ฐานะผูแทนของสหกรณท่ีไดรับมอบหมายจากท่ีประชุมของคณะกรรมการจะตองไปทําสัญญาเปน
หนังสือลงลายมือช่ือแทนสหกรณ ฝายผูเชาซ้ือและฝายผูใหเชาซ้ือจะตองลงลายมือช่ือดวย จึงจะ
เปนไปตามแบบของสัญญาเชาซ้ือท่ีสมบูรณ และสัญญาเชาซ้ือนี้ไมวาทรัพยท่ีเชาซ้ือนั้นจะเปน
อสังหาริมทรัพยหรือสังหาริมทรัพย กฎหมายกําหนดเอาไวแตเพียงวาใหทําเปนหนังสือเทานั้น สิทธิ
                                                

39   ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย,  มาตรา  572 วรรค 1. 
40  จําป โสตถิพันธุ. (2546). คําอธิบายกฎหมายลักษณะ เชาทรัพย เชาซื้อ. หนา 175. 
41  แหลงเดิม. หนา  218 – 219. 
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ของผูเชาซ้ือจะบอกเลิกสัญญาเชาซ้ือเวลาใดก็ไดดวยการสงมอบทรัพยสินคืนใหแกเจาของตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 573 และผูใหเชาซ้ือหรือเจาของทรัพยสินจะบอกเลิกสัญญา
เสียก็ได ถาผูเชาซ้ือผิดนดัไมใชเงินคาเชาซ้ือสองคราวติดกัน ตามมาตรา 574 

อนึ่ง สําหรับสหกรณท่ีจะทําสัญญาเชาซ้ือทรัพยสินใด การเชาซ้ือดังกลาวจะตองอยูใน
วัตถุประสงคของสหกรณดวย เพราะหากนิติกรรมใดท่ีคณะกรรมการสหกรณทําไปโดยไมอยูใน
วัตถุประสงค นิติกรรมสัญญานั้นก็อาจไมผูกพันสหกรณ และท่ีสําคัญคณะกรรมการท่ีลงช่ือแทน
สหกรณนั้นจะตองมีอํานาจตามกฎหมายและขอบังคับของสหกรณดวย  

(5)  หลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาจางทําของ 
สัญญาจางทําของเปนนิติกรรมสัญญาแบบหนึ่งท่ีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ หรือ

ผูเกี่ยวของมีความจําเปนตองทําความเขาใจ เพราะเหตุวาในกิจการของสหกรณนั้นยอมจําเปนตองมีกรณี
การจัดจางตางๆ เชน สหกรณจะจัดจางใหบุคคลใดสรางอาคาร สถานท่ี หรือจางใหบุคคลใดกระทําการ
ใดๆ ใหแลว สัญญานั้นก็คือ สัญญาจางทําของ แมแตสหกรณมีคดีความท่ีจะตองจางทนายความเพ่ือ
ดําเนินคดีให สัญญาจางวาความนี้ก็เปนสัญญาจางทําของชนิดหนึ่งเชนกนั ตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย กลาวถึงสัญญาจางทําของวาหมายถึงสัญญาซ่ึงบุคคลคนหนึ่งเรียกวาผูรับจางตกลงรับจะ
ทําการงานส่ิงใดส่ิงหนึ่งจนเสร็จใหแกบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกวาผูจาง และผูวาจางตกลงจะใหสินจาง
เพ่ือความสําเร็จแหงการงานท่ีทํานั้น42 ดังนี้จะเห็นวาสัญญาจางทําของเปนสัญญาตางตอบแทนโดย 
ผูรับจางจะตองทํางานอยางหนึ่งอยางใดจนสําเร็จใหแกผูวาจางและผูวาจางตองใหสินจางเพ่ือผลงานนั้น 
ท้ังนี้สินจางดังกลาวอาจเปนเงินตราหรือทรัพยสินอยางอ่ืนก็ได ตามแตจะตกลงกนั และวัตถุประสงค
ของสัญญาจางทําของ คือ ผลสําเร็จของงาน ไมใชตองการเฉพาะแตแรงงานของผูรับจางเทานั้น43 

สัญญาจางทําของเกิดขึ้นโดยการแสดงเจตนาตกลงกัน แมดวยวาจาก็สามารถฟองรอง
บังคับคดีกันไดโดยไมตองมีหลักฐานเปนหนังสือแตอยางใด44 ท้ังนี้ ถึงแมวาสัญญาจางทําของตาม
กฎหมายไมจําเปนตองทําเปนหนังสือก็มีผลสมบูรณ แตหากมีกรณีท่ีสหกรณจะจัดจางหรือทําสัญญา
จาง ก็ควรท่ีจะทําสัญญาเปนหนังสือเพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบใหผูรับจางปฏิบัติตามสัญญา
ตลอดจนหากมีกรณีผิดสัญญาจางตองนําคดีไปฟองตอศาล และหากเปนการจางทําของกรณีท่ีมีการ
จางดวยจํานวนเงินมากๆ สหกรณควรท่ีจะนําระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุมาถือใช
โดยอนุโลม 

   
                                                

42  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย,  มาตรา  587. 
43  ทวีเกีรติ มีนะกนิษฐ. (2544). กฎหมายเบ้ืองตนทางธุรกิจ. หนา 149. 
44  คําพิพากษาฎีกาท่ี 2186 / 2517 
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(6)  หลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาจางแรงงาน 
เม่ือสหกรณมีการดําเนินกิจการ สหกรณจะตองมีการจางพนักงานเพ่ือทําหนาท่ีตางๆ  

อันเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจนั้นๆ เชน จัดจางผูจัดการสหกรณ พนักงานสินเช่ือ พนักงานการเงิน 
พนักงานบัญชี เปนตน โดยสัญญาจางพนักงานดังกลาวคือสัญญาจางแรงงาน ซ่ึงสัญญาจางแรงงาน
นั้นหมายถึง สัญญาซ่ึงบุคคลคนหนึ่งเรียกวาลูกจางตกลงทํางานใหบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกวานายจาง
และนายจางตกลงจะใหสินจางตลอดเวลาท่ีทํางานให45 โดยสัญญาจางแรงงานเปนสัญญาตางตอบ
แทนอยางหนึ่ง กลาวคือ ลูกจางมีหนาท่ีตองทํางานใหนายจางตามท่ีนายจางส่ัง นายจางก็มีหนาท่ีให
สินจางหรือคาจาง ซ่ึงอาจจะเปนเงินตราหรือทรัพยสินอยางอ่ืนก็ได เพ่ือตอบแทนการทํางานของ
ลูกจาง ถาไมมีการจายคาจาง ก็มิใชสัญญาจางแรงงาน46 

สําหรับแบบของสัญญาจางแรงงานจะไมมีแบบ เพราะกฎหมายไมไดบัญญัติใหตองทํา
ตามแบบแตอยางใด สัญญาจางแรงงานสามารถมีผลบังคับอยางสมบูรณโดยเพียงแตมีการตกลงแสดง
เจตนาจางแรงงานกัน แมจะเปนเพียงดวยวาจาก็ตาม47 

การตกลงจางแรงงานในระบบสหกรณนั้น โดยท่ัวไปแลวในกิจการของสหกรณจะตองมี
การจางพนักงาน ไมวาจะเปนสหกรณประเภทใด ในสัญญาจางแรงงานนั้น นอกจากจะตองปฏิบัติ 
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแลว ยังตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  
พ.ศ. 2541 ซ่ึงถือเปนกฎหมายท่ีมีวัตถุประสงคในการคุมครองการทํางานและสิทธิประโยชนเกี่ยวกับการ
ทํางานของลูกจางโดยตรง จึงเปนกฎหมายวาดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน นายจางและลูกจางไม
สามารถทําขอตกลงแตกตางไปจากบทบัญญัติของกฎหมายคุมครองแรงงานได เวนแตจะเปนคุณแก
ลูกจางยิ่งกวา ขอตกลงท่ีเปนการขัดแยงกับบทบัญญัติของกฎหมายคุมครองแรงงานตองตกเปนโมฆะ48 
ดังตัวอยางคําพิพากษาฎีกา ดังนี ้

คําพิพากษาฎีกาท่ี 504/2525 ทําสัญญาวาถาลูกจางทํางานไมไดเปาหมายนายจางมีสิทธิเลิก
จางได โดยไมตองจายคาชดเชย สัญญานี้เปนโมฆะ เพราะการท่ีนายจางจะเลิกจางลูกจางโดยไมไดจาย
คาชดเชยไดก็ตอเม่ือลูกจางกระทําผิดตามขอยกเวนท่ีไมตองจายเงินชดเชยตามกฎหมายคุมครองแรงงาน
เทานั้น 

 

                                                
45  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย,  มาตรา  575. 
46  ทวีเกีรติ มีนะกนิษฐ. เลมเดิม. หนา 145. 
47  วิจิตรา (ฟุงลัดดา) วิเชียรชม. (2544). ยอหลักกฎหมายแรงงาน. หนา 10. 
48  วิชัย โถสวุรรณจินดา. (2544). คําอธิบายพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541. หนา 3. 
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คําพิพากษาฎีกาท่ี 1225-1235/2530 โจทกเปนลูกจางไดรองทุกขตอเจาหนาท่ีสํานักงาน
แรงงานจังหวัด ขอใหจําเลยซ่ึงเปนนายจางจายคาจาง คาลวงเวลา สินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา และ
คาชดเชย ตอมาโจทกและจําเลยไดทําเปนท่ีตําลงกันวาโจทกขอรับเพียงคาจางและไมติดใจเอาความแต
อยางใดอีกนั้น ขอตกลงนี้มีผลบังคับเพียงวาโจทกไมมีสิทธิเรียกรองคาจางคางจาย สินจางแทนการบอก
กลาวลวงหนา คาลวงเวลาเทานั้น สวนคาชดเชยเปนสวนท่ีเกี่ยวกับกฎหมายคุมครองแรงงาน  
ซ่ึงเปนกฎหมายวาดวยความสงบเรียบรอยของประชาชนจึงไมอาจตกลงกันใหเปนประการอ่ืนได 
ขอตกลงท่ีกําหนดใหโจทกไมมีสิทธิเรียกรองคาชดเชยจากจําเลยจึงเปนโมฆะ 

กรณีท่ีสหกรณมีลูกจางรวมกันตั้งแต 10 คนขึ้นไป สหกรณตองจัดใหมีขอบังคับเกี่ยวกับการ
ทํางานเปนภาษาไทย โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ วันเวลาทํางาน เวลาพัก วันหยุด หลักเกณฑการหยุด การ
ทํางานลวงเวลา การทํางานในวันหยุด วินัย และโทษทางวินัย การรองทุกข การเลิกจาง คาชดเชย เปนตน 
โดยนายจางตองประกาศใชขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีนายจางมีลูกจาง
รวมกันตั้งแต 10 คนขึ้นไป และกําหนดใหนายจางเผยแพรและปดประกาศขอบังคับ เกี่ยวกับการทํางาน
โดยเปดเผย ในสถานท่ีทํางานของลูกจาง เพ่ือใหลูกจางไดทราบและดูไดโดยสะดวก ตามความท่ีกําหนด
ในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 108 และหากนายจางผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตาม 
ระวางโทษปรับไมเกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 146  

(7)  หลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาฝากทรัพย  
การฝากทรัพยนั้น ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 657 หมายความวา สัญญา

ซ่ึงบุคคลคนหนึ่ง เรียกวาผูฝากสงมอบทรัพยใหแกบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกวา ผูรับฝากและผูรับฝาก 
ตกลงวาจะเก็บรักษาทรัพยสินนั้นไวในอารักขาแหงตนแลวจะคืนให ท่ีกลาวนี้เปนกรณีการฝากทรพัย
โดยท่ัวไปมิใชการฝากเงิน เพราะการฝากเงินกับการฝากทรัพยโดยท่ัวไปนั้นจะแตกตางกัน กลาวคือ 
การฝากทรัพยอยางอ่ืนนั้น ผูรับฝากจะเอาทรัพยสินท่ีรับฝากนั้นออกใชมิได เวนแตจะไดตกลงกัน 
หรือไดรับอนุญาตจากผูฝาก แตการฝากเงินผูรับฝากเอาเงินนั้นออกใชก็ไดแตตองคืนเงินเปนจํานวน
ดังกลาวใหแกผูฝาก ท้ังนี้เปนไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 672 คือถาฝากเงินให
สันนิษฐานไวกอนวา ผูรับฝากไมพึงตองสงคืนเปนเงินตราอันเดียวกันกับท่ีฝาก แตตองคืนใหครบ
จํานวน อนึ่ง ผูรับฝากจะเอาเงินซ่ึงฝากนั้นออกใชก็ได แตหากจําตองคืนใหครบจํานวนเทานั้น แมวา
เงินซ่ึงฝากนั้นจะไดสูญหายไปดวยเหตุสุดวิสัยก็ตามผูรับฝากก็จําตองคืนเงินเปนจํานวนดังกลาวนั้น 
เม่ือพิจารณาถึงหลักกฎหมายเกี่ยวกับการฝากทรัพยตามท่ียกมาขางตน จึงทําใหเกิดหลักกฎหมาย
เกี่ยวกับการรับฝากเงิน ดังนี้  
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(ก)  สัญญาฝากทรัพยไมมีกฎหมายกําหนดใหมีหลักฐานเปนหนังสือ จึงจะฟองรองให
บังคับคดีไดตางจากการกูยืมเงินตองมีหลักฐานเปนหนังสือจึงจะฟองบังคับคดีได  

(ข)  ทรัพยสินหรือเงินท่ีฝากนั้นตกเปนกรรมสิทธ์ิของผูรับฝาก โดยผูรับฝากจะตองคืน
เงินหรือทรัพยสินเพียงจํานวนและปริมาณเดียวกันเทานั้น 

(ค)   ผูรับฝากสามารถเอาเงินท่ีฝากไวนั้นออกใชได และหากเงินท่ีฝากนั้นสูญหายไปแม 
ดวยเหตุสุดวิสัย ผูรับฝากก็ตองรับผิดชดใชคืน  

สัญญาฝากทรัพยยอมระงับลงเม่ือส้ินกําหนดเวลาท่ีตกลงกันไว หรือตามเง่ือนไขท่ีตกลง
กันไว หรือเม่ือผูรับฝากตาย หรือเม่ือสงคืนทรัพยท่ีฝาก หรือเม่ือทรัพยสูญหายหรือถูกทําลายไปหมด 
หรือถูกบุคคลภายนอกยึดทรัพยไปโดยชอบ49 

สําหรับสหกรณ นอกจากจะสามารถรับฝากเงินจากสมาชิกสหกรณไดตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 46 ยังกําหนดกรอบวัตถุประสงคของสหกรณใหสหกรณสามารถรับฝากเงิน
จากสหกรณอ่ืนๆ ไดดวย แตเม่ือสหกรณเปนนิติบุคคลแขนงหนึ่งจึงตองเปนไปตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย มาตรา 66 ท่ีบัญญัติเอาไวมีเนื้อความวานิติบุคคลยอมมีสิทธิและหนาท่ีตามบทบัญญัติ
ของกฎหมาย ภายในขอบแหงอํานาจหนาท่ี หรือวัตถุประสงคซ่ึงไดกําหนดเอาไวในขอบังคับหรือ
ตราสารจัดตั้ง หมายความวา สหกรณซ่ึงเปนนิติบุคคล เม่ือกฎหมายอนุญาตใหสหกรณมีสิทธิรับฝาก
เงินจากสหกรณอ่ืนได หากสหกรณตองรับฝากเงินจากสหกรณอ่ืน สหกรณนั้นตองกําหนด เอาไวใน
ขอบังคับ แมจะมีกฎหมายสหกรณบัญญัติไวใหสหกรณรับฝากเงินจากสหกรณอ่ืนไดก็ตาม แตหาก
สหกรณไมกําหนดเอาไวในวัตถุประสงคของสหกรณแลว ถือวาสหกรณนั้นไมมีวัตถุประสงครับฝาก
เงินจากสหกรณอ่ืนเพราะบทบัญญัติของกฎหมายนั้น กําหนดไววาสหกรณสามารถทําอะไรไดบาง โดย
จะมี 10 หรือ 20 ประการ แตสหกรณอาจดําเนินการไดเพียง 3 หรือ 4 ประการก็ได ท้ังนี้ขึ้นอยูกับ
วัตถุประสงคของสหกรณ และวัตถุประสงคนี้สหกรณตองกําหนดเอาไวโดยชัดแจงในขอบังคับของ
สหกรณ เพราะสหกรณมีความจําเปนตองมีนิติสัมพันธกับบุคคลภายนอก หากไมกําหนดเอาไวโดยชัด
แจงอาจเกิดความสับสนตอบุคคลภายนอกได 

นอกจากพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 46 จะอนุญาตใหสหกรณรับฝากเงิน
จากสหกรณอ่ืนไดแลว ในมาตรา 62 พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ยังอนุญาตใหสหกรณสามารถ
ฝากเงินกับสหกรณอ่ืนไดดวย นั่นก็หมายความวา สหกรณท่ีมีวัตถุประสงคในการรับฝากหรือฝากเงิน
ยอมเปนไดท้ังผูฝากและผูรับฝาก ซ่ึงจะตองปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยการ
ฝากทรัพย เม่ือสหกรณรับฝากเงินจากสหกรณอ่ืนมา ก็สามารถเอาเงินนั้นออกใชหรือดําเนินธุรกิจของ

                                                
49  มานิตย จุมปา. (2545). คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวย ยืม ฝากทรัพย. หนา  206 -207.  
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สหกรณไดเพียงแตตองคืนใหกับผูฝากเม่ือครบกําหนดตามจํานวนเงินท่ีรับฝากมาเทานั้น แตอยางไรก็
ตามการมีขอตกลงใหดอกเบ้ียแกกันก็สามารถท่ีจะเรียกดอกเบ้ียกนัได ตามท่ีตกลงกันนั้น50 

(8)  หลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาค้ําประกัน 
สัญญาค้ําประกันตามกฎหมายคือ สัญญาซ่ึงบุคคลภายนอกคนหนึ่งเรียกวาผูค้ําประกัน 

ผูกพันตนตอเจาหนาท่ี เพ่ือชําระหนี้ในเม่ือลูกหนี้ไมชําระหนี้นั้น51 ดังนั้น สัญญาค้ําประกันนั้นผูท่ีจะเปน
คนค้ําประกันจะตองเปนบุคคลภายนอก คือ มิใชตัวลูกหนี้หรือตัวเจาหนี้ ในกรณีท่ีหนี้รายใดมีลูกหนี้
หลายคน หรือมีเจาหนี้หลายคน ก็ตองไมใชบุคคลท่ีเปนลูกหนีห้รือเจาหนีเ้หลานั้น โดยบุคคลท่ีจะเปนผู
ค้ําประกันจะเปนบุคคลธรรมดาหรือจะเปนนิติบุคคลก็ได แตหากนิติบุคคลเปนผูค้ําประกันก็ตอง
พิจารณาถึงขอบวัตถุประสงคของนิติบุคคลนั้นดวยวามีอํานาจในการทําสัญญาค้ําประกันหรือไม52 และ
บุคคลภายนอกท่ีจะเปนผูค้ําประกันนั้นตองสัญญาผูกพันตนตอเจาหนี้ หากผูกพันตนตอบุคคลอ่ืนซ่ึง
ไมใชเจาหนี้ในมูลหนี้ก็มิใชสัญญาค้ําประกัน และการค้ําประกันนั้น เปนการทําสัญญาระหวางเจาหนี้
กับบุคคลภายนอกผูค้ําประกัน ดังนี้ลูกหนี้จึงไมตองรูเห็นยินยอมดวย สัญญาค้ําประกันก็มีผลสมบูรณ ผู
ค้ําประกันจะยกเอาการท่ีลูกหนี้ไมไดยินยอมนี้มาเปนขอตอสูไมได หรือหากผูค้ําประกันชําระหนี้ไป
ตามสัญญาค้ําประกันแลว มาใชสิทธิไลเบ้ียเอากับลูกหนี้ ลูกหนี้จะอางการท่ีตนไมไดยินยอมดวยใน
การเขาทําสัญญาค้ําประกันนั้นไมยอมใหผูค้ําประกันใชสิทธิไลเบ้ียไมได53 

สัญญาค้ําประกันนั้น กฎหมายมิไดกําหนดเรื่องแบบของสัญญาค้ําประกันไว  เม่ือตกลง
ทําสัญญาค้ําประกันแลวสัญญานั้นก็สมบูรณ โดยไมจําเปนตองทําเปนหนังสือ เพียงแตถาจะมีการ
ฟองคดีตามสัญญาดังกลาว จะตองมีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือช่ือผูค้ําประกันเทานั้นตามท่ี
กําหนดในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 680 วรรค 2 มีใจความวา “สัญญาค้ําประกันนั้น 
ถามิไดมีหลักฐานเปนหนังสืออยางใดอยางหนึ่งลงลายมือช่ือผูค้ําประกันเปนสําคัญ ทานวาจะฟองรอง
ใหบังคับคดีหาไดไม” เพราะฉะนั้นหากสหกรณรับการค้ําประกันจากผูใด สัญญาค้ําประกันก็ควรทําให
มีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือช่ือผูค้ําประกันดวยจึงจะฟองบังคับคดีใหปฏิบัติตามสัญญาค้ํา
ประกันได 

                                                
50  สุพจน หนเูกลี้ยง. เลมเดิม. หนา  29.  
51  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย,  มาตรา  680 วรรค 1. 
52  คําพิพากษาฎีกาท่ี 41 / 2509 
53  สุดา (วัชรวัฒนากุล) วิศรุตพิชญ. (2540). คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย คํ้าประกัน 

จํานอง จํานํา. หนา 17.  
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คําพิพากษาฎีกาท่ี 5283/2531 สัญญาค้ําประกันตองการเพียงหลักฐานเปนหนังสือท่ีผูค้ํา
ประกันลงช่ือฝายเดียวก็ใชฟองรองบังคับคดีไดแลว เจาหนี้หาจําตองลงลายมือช่ือในสัญญาค้ําประกัน
ดวยไม54 

 แตอยางไรก็ตามการท่ีจะมีสัญญาค้ําประกันได จะตองมีหนี้อันเปนหนี้ประธานหรือหนี้
เดิมอยูโดยสมบูรณ เพราะเหตุวาสัญญาค้ําประกันเปนสัญญาอุปกรณมีขึ้นมาเพ่ือเปนการปฏิบัติตาม
สัญญาประธานเทานั้น โดยมาตรา 657 วรรคแรก กําหนดวาค้ําประกันนั้นจะมีไดแตเฉพาะเพ่ือหนี้อัน
สมบูรณ ซ่ึงเปนเรื่องท่ีเห็นไดชัดเจนแลววา เม่ือไมมีหนีป้ระธาน แลวจะมีการค้ําประกันการชําระหนี้
อันใดกัน เพราะการค้ําประกันมีขึ้นเพ่ือเปนหลักการประกันการชําระหนี้ประธานดังท่ีกลาวมาขางตน 
การทําสัญญาค้ําประกันหนี้เปนการสรางความม่ันใจใหกับเจาหนี้วาหากลูกหนี้ไมชําระหนี้ ผูค้ํา
ประกันจะชําระหนี้แทน  

ความรับผิดชอบของผูค้ําประกัน กฎหมายกําหนดเอาไววาหากลูกหนี้ผิดนัดลงเม่ือใด
เจาหนี้ยอมท่ีจะเรียกใหผูค้ําประกันชําระหนี้ไดนับแตนั้น ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา 686 ฉะนั้นเม่ือทําสัญญาค้ําประกันโดยสมบูรณแลวหากตอมาลูกหนี้ผิดนัดลงเม่ือใดผูค้ํา
ประกันก็อาจถูกเจาหนี้เรียกใหรับผิดไดทันที ตามหลักเกณฑดังกลาว 

ผูค้ําประกันยอมหลุดพนจากความรับผิดชอบ เม่ือหนี้ของลูกหนี้นั้นระงับส้ินไปไมวา
เพราะเหตุใดๆ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 698 ดังท่ีกลาวมาแลวขางตนวาสัญญาค้ํา
ประกันนั้น คือ สัญญาอุปกรณท่ีเปนหลักประกันการชําระหนี้ตามสัญญาเดิมเทานั้น เม่ือหนี้ตาม
สัญญาเดิมระงับส้ินไปสัญญาค้ําประกันก็ระงับไปดวย อันเปนเหตุใหผูค้ําประกันหลุดพนจากหนี้
นั่นเอง นอกจากนี้ผูค้ําประกันยังมีสิทธิยกขอตอสูของลูกหนี้ขึ้นตอสูเจาหนี้ไดอีกดวย เชน เม่ือหนี้
ของลูกหนี้ขาดอายุความ ซ่ึงลูกหนี้สามารถยกขึ้นตอสูเจาหนี้แตมิไดยกขึ้นตอสูผูค้ําประกันก็สามารถ
ยกขึ้นตอสูเองได ตามมาตรา 694 หากผูค้ําประกันยกขึ้นเปนขอตอสู เจาหนี้ก็เรียกใหผูค้ําประกัน
ชําระหนี้ไมไดเชนกัน เชน สัญญาค้ําประกันการกูยืมเงิน เม่ือสัญญากูยืมเงินนั้นขาดอายุความเรียกรอง
ฟองคดีแลว แมวาสัญญาค้ําประกันไมขาดอายุความก็ตาม แตผูค้ําประกันก็อาจยกเอาการขาดอายุ
ความของลูกหนี้ผูกูขึ้นตอสูเจาหนี้ได 

สําหรับสหกรณนั้นในทางปฏิบัติไดเกี่ยวของกับสัญญาค้ําประกันอยูเปนปกติ เพราะเม่ือ
สมาชิกกูยืมเงินสหกรณ ก็ตองมีผูค้ําประกันดวยเสมอ ส่ิงสําคัญท่ีสุดก็คือ ตองมีหลักฐานเกี่ยวกับการ
ค้ําประกันลงช่ือผูค้ําประกันดวยทุกครั้งท่ีทําสัญญาค้ําประกัน สวนสหกรณในฐานะเจาหนี้แมจะมิไดลง
ลายมือช่ือในสัญญาค้ําประกัน สัญญานั้นก็สมบูรณ และสามารถฟองบังคับคดีตอศาลได 

 
                                                

54  คําพิพากษาฎีกาท่ี 5238 / 2531 
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(9)  หลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาจํานอง  
สัญญาจํานองเปนสัญญาอุปกรณอีกอยางหนึ่ง เชนเดียวกับสัญญาค้ําประกัน กลาวคือ 

จะตองมีหนี้ประธานอยูกอนแลว จึงมีการจดทะเบียนจํานองเปนประกันการชําระหนี้ของลูกหนี้ 
สัญญาจํานองจึงหมายถึง สัญญาซ่ึงบุคคลคนหนึ่งเรียกวาผูจํานอง เอาทรัพยสินตราไว แกบุคคลอีกคน
หนึ่ง เรียกวาผูรับจํานอง เพ่ือเปนการประกันการชําระหนี้โดยไมสงมอบทรัพยสิน55ซ่ึงหมายความวา 
เม่ือมีหนี้ระหวางลูกหนี้กับเจาหนี้แลว บุคคลใดๆไมวาจะเปนลูกหนี้หรือบุคคลภายนอก ไดนําเอา
ทรัพยสินมาจดทะเบียนไวเปนการประกันการชําระหนีป้ระธานนั้นเอง สัญญาจํานองมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

1) ผูรับจํานองมีสิทธิไดรับชําระหนี้ จากทรัพยสินท่ีจํานองโดยไมตองคํานึงวากรรมสิทธ์ิใน
ทรัพยสินนั้นจะโอนไปยังบุคคลใดหรือไม เชน สมาชิกเอาท่ีดินมาจํานองเปนประกันการชําระหนี้เงิน
กูยืมไวกับสหกรณตอมาสมาชิกนั้นขายท่ีดินดังกลาวใหผูอ่ืนไป สหกรณก็ยังมีสิทธิบังคับจํานองใน
ท่ีดินแปลงนั้นเชนเดิม แมขณะนั้นสมาชิกไมไดเปนเจาของท่ีดินแลวแตผูอ่ืนเปนเจาของก็ตาม  

2) สัญญาจํานองตองระบุทรัพยสินซ่ึงจํานองวาทรัพยสินท่ีนํามาจดทะเบียนจํานองนั้นคือ 
ทรัพยอะไร เชน ท่ีดินตามโฉนด เลขท่ีอะไร เนื้อท่ีมีจํานวนเทาไหร ตั้งอยูตําบล อําเภอจังหวัด เปนตน 

3) สัญญาจํานองนั้นนอกจากเจาของแลวบุคคลอ่ืนมิอาจจํานองได 
4) สัญญาจํานองนั้นตองระบุจํานวนเงินเปนจํานวนแนตรงตัวหรือจํานวนขั้นสูงสุดท่ีเอา

ทรัพยจํานองไวเปนประกัน กลาวคือ คูสัญญาจํานองจะตกลงกันใหเอาทรัพยเปนจํานองในวงเงิน
เทาใดตองระบุไวอยางชัดเจน 

5) เจาของทรัพยสินท่ีจํานองจะจํานองทรัพยนั้นเปนประกันหนี้ของตนเอง หรือหนี้ของ
บุคคลอ่ืนก็ได 

6) สัญญาจํานองนั้นตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ี มิฉะนั้นจะ
เปนโมฆะ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 152  

7) ผูรับจํานองไมมีสิทธิในดอกผลของทรัพยท่ีจํานอง เวนแตผูรับจํานองไดบอกกลาว 
บังคับจํานองแลว 

8) เม่ือจะบังคับจํานองผูรับจํานองตองมีจดหมายบอกกลาวบังคับจํานองไปยังลูกหนี้ให
ชําระหนี้ภายในกําหนดเวลาท่ีกําหนดไวในคําบอกกลาวนั้น  

9) ถาทรัพยท่ีจํานองนั้นโอนไปยังบุคคลอ่ืน เม่ือผูรับจํานองจะบังคับจํานองก็จะตองมี
จดหมายบอกกลาวบังคับจํานองใหผูรับโอนทราบลวงหนาไมนอยกวาหนึ่งเดือน 
 

                                                
55  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย,  มาตรา  702. 
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ทรัพยสินส่ิงเดียวท่ีเจาของนํามาจํานองประกันหนี้ในบางครั้งมีจํานวนมูลคามากกวาหนีท่ี้ไป
จํานองไวในครั้งแรก ดังนั้นกฎหมายจึงเปดโอกาสใหสามารถนําทรัพยดังกลาวไปจํานองประกันหนี้ราย
อ่ืนไดอีก ตามความในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ท่ีบัญญัติวา “แมถึงวามีขอสัญญาเปนอยางอ่ืนก็
ตาม ทรัพยสินท่ีจํานองไวแกบุคคลคนหนึ่งนั้น ทานวาจะเอาไปจํานองแกบุคคลอีกคนหนึ่งในระหวาง
เวลาท่ีสัญญากอนยังมีอายุอยูก็ได” เพราะฉะนั้นแมคูสัญญาในสัญญาจํานองจะไดตกลงกันไววา
ทรัพยสินท่ีนํามาจํานองแลวหามนําไปจํานองประกันหนี้รายอ่ืนอีก เจาของอาจนําทรัพยท่ีติดจํานองไป
ประกันหนี้รายอ่ืนได ขอตกลงท่ีหามนําไปจํานองซอนไมเปนผล56 

ทรัพยสินท่ีจํานองนั้น นอกจากอสังหาริมทรัพยแลวสังหาริมทรัพยบางชนิดก็อาจจํานอง
ได เชน เรือมีระวางตั้งแตหาตันขึ้นไป แพ สัตวพาหนะ ซ่ึงไดจดทะเบียนไวแลวตามกฎหมาย นอกจากนี้
เครื่องจักรกลขนาดใหญบางชนิดก็อาจจดทะเบียนจํานองไดเชนเดียวกัน หลักการสําคัญของสัญญา
จํานองนี้เปนเพียงสัญญาอุปกรณเพ่ือประกันการชําระหนี้เดิม ดังนั้นจึงตองมีหนี้เดิมอยูกอนแลวจึงจะ
มีการจํานองได แตอยางไรก็ตาม ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 707 กําหนดใหนํามาตรา 
681 วาดวยการค้ําประกันมาใชดวยโดยอนุโลม หมายความวา การจํานองเพ่ือหนี้ในอนาคตก็อาจมีได
เชนเดียวกัน เชน จํานองเปนประกันการเขาทํางานของลูกจางซ่ึงอาจกอใหเกิดความเสียหายแกนายจาง
ไดในอนาคต แตการจํานองเพ่ือประกันเงินกูยืมนั้นจะตองมีการกูยืมกันกอนแลวจึงจะมีการจด
ทะเบียนจํานองได จะจดทะเบียนจํานองกอนแลวและมากูยืมกันภายหลังไมได หรือในครั้งกอนมีการ
จดทะเบียนจํานองประกันหนี้เงินกูยืมจํานวนหนึ่ง เม่ือชําระหนี้เงินจํานวนนั้นหมดแลวก็มีการกูยืมกัน
อีกแตไมไดมีการจดทะเบียนจํานองกันใหม จะถือวาการจดทะเบียนจํานองเพ่ือประกันหนี้จํานวนเดิม
นั้นมาเปนประกันการชําระหนี้จํานวนหลังไมได ซ่ึงในเรื่องนี้ กรมสงเสริมสหกรณเคยไดหารือไปยัง
สํานักงานอัยการสูงสุด ขอใหวินิจฉัยวาการท่ีจดทะเบียนจํานองเปนประกันหนี้เงินกูยืม และไดมีการ
จดทะเบียนจํานองท่ีดินไวเปนประกันการชําระหนี้ดวย โดยระบุในสัญญาการจํานองวาประกนัหนีใ้น
อนาคตดวย ตอมาเม่ือลูกหนี้ชําระหนี้กูยืมหมดไดกูยืมกันใหม สัญญาจํานองนั้นจะเปนประกันการ
กูยืมครั้งหลังหรือไม ซ่ึงสํานักงานอัยการสูงสุดวินิจฉัยไววาไมเปนการประกันการกูยืมครั้งหลัง 
 คําวินจิฉัยขอหารือ เรื่อง การจํานองประกันหนี้อนาคต 

คําวินจิฉัยขอหารือ ท่ี 19/2538 
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย การระงับส้ินของสัญญาจํานอง มาตรา 744 การท่ีผูกู

ไดจดทะเบียนจํานองท่ีดินเพ่ือเปนประกันการชําระหนี้เงินกูยืม และตอมาไดชําระหนี้เงินกูดังกลาว
เสร็จส้ินแลว ภายหลังจึงไดมากูยืมเงินใหมโดยไมไดจดทะเบียนจํานองท่ีดินใหมยอมไมมีผลทําให
                                                

56 ปติกุล จีระมงคลพาณิชย. (2552). กฎหมายประกันดวยบุคคลและทรัพย คํ้าประกัน จํานอง จํานํา. หนา 
152.  
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การจํานองท่ีดินดังกลาวเปนประกันหนี้เงินกูยืมในครั้งหลังได แมในสัญญาจํานองดังกลาวจะระบุวา
จํานองเปนประกันหนี้ในอนาคตดวยก็ตาม ผูใหกูยืมคงตองฟองบังคับคดีในฐานะเจาหนี้สามัญ  
ไมอาจฟองบังคับจํานองได ตามหนังสือสํานักงานอัยการสูงสุด ท่ี อส 0017/4959 ลงวันท่ี 24 เมษายน 
พ.ศ. 2538  

จะเห็นไดวา คําวินิจฉัยของสํานักงานอัยการสูงสุดนั้นถูกตองชัดเจนและชอบดวยหลัก
กฎหมายเปนท่ีสุดแลว เพราะวาการจดทะเบียนจํานองเปนประกันหนี้ในอนาคตนั้น เปนหลัก
กฎหมายท่ียืดหยุนเพ่ือใหการทํานิติกรรมใดๆ ท่ีอาจเกิดหนี้ขึ้นได แตยังไมเกิดขึ้นทันทีในขณะทํานิติ
กรรมนั้น สามารถมีหลักประกันได จึงกําหนดใหมีการจํานองเพ่ือประกันหนี้อนาคตได แตการกูยืม
เงินมิใชกรณีท่ีทํานิติกรรมอยางใดแลวอาจเกิดหนี้ขึ้นภายหลัง เพราะการใหกูยืมยอมสมบูรณเม่ือตก
ลงกันและสงมอบทรัพยท่ีใหยืม อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติอาจมีการขอวงเงินกูยืมในลักษณะ
หมุนเวียน โดยกําหนดวงเงินกูยืมไวลวงหนา หลังจากนั้นผูกูยืมก็เบิกเงินตามสัญญาในจํานวนท่ีไม
เกินวงเงินเปนครั้งคราว และชําระหนี้เงินท่ีเบิกไปแตละคราวโดยยังมีสิทธิท่ีจะเบิกเงินไดอีกตาม
สัญญา เชนนี้ การชําระหนี้แตละคราวไมทําใหสัญญาจํานองระงับไป เพราะยังอยูในวงเงินท่ีตกลงกัน 
สัญญาจํานองก็ยังไมระงับไป เพราะหนี้เดิมยังไมระงับ 

สัญญาจํานองยอมระงับส้ินไปในกรณีตอไปนี ้
1) เม่ือหนี้ท่ีจํานองเปนประกันระงับส้ินไปดวยเหตุประการอ่ืนใดมิใชเหตุอายุความ 

หมายความวา เม่ือหนี้เดิมท่ีจดทะเบียนจํานองเปนประกันไวนั้น ระงับส้ินไป สัญญาจํานองซ่ึงมีขึ้นเพ่ือ
เปนประกันหนี้เดิมก็ยอมระงับไปดวย สวนการขาดอายุความมิไดทําใหหนี้ระงับไป สัญญาจํานองจึงไม
ระงับตามไปดวย  

2) เม่ือปลดจํานองใหแกผูจํานองดวยหนังสือเปนสําคัญ กลาวคือ เม่ือการจดทะเบียนจํานอง
ตองทําเปนหนังสือการท่ีจะปลดจํานองไดก็ตองทําเปนหนังสือดวย โดยผูรับจํานองแสดงเจตนาวาไม
ตองการเอาทรัพยสินนั้นเปนหลักประกันอีกตอไป 

3) เม่ือผูจํานองหลุดพน คือ กรณีตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 727 ท่ีบุคคล
คนเดียวจํานองทรัพยสินของตนประกันหนี้ของบุคคลอ่ืน กรณีตามมาตรา 697 เม่ือเจาหนี้กระทําการใดๆ 
อันเปนเหตุใหผูจํานองไมอาจเขารับชวงได  

กรณีตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 700 คือ เจาหนี้ยอมผอนเวลาใหลูกหนี้ 
โดยผูจํานองไมรูเห็นยินยอมดวย ผูจํานองก็หลุดพนจากความรับผิดในหนี้นั้นไป หรือกรณีตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 701 หลังจากหนี้ถึงกําหนดชําระแลว ผูจํานองไปขอชําระ
หนี้ใหแกเจาหนี้ เจาหนี้ไมยอมรับชําระหนี้ ผูจํานองก็หลุดพนความรับผิด 
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4) เม่ือถอนจํานอง หมายความวา เม่ือมีการจดทะเบียนจํานองแลวมีการโอนทรัพยท่ี
จํานองนั้นไปยังบุคคลอ่ืน ผูรับโอนนั้นสามารถขอไถถอนจํานองไดโดยเสนอวาจะใชเงินเปนจํานวน
อันสมควรกับราคาทรัพยสินท่ีจํานอง ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 738 แตสําหรับลูกหนี้
หรือผูจํานองจะขอไถถอนจํานองไดก็ตอเม่ือชําระหนี้เต็มจํานวนและชําระดอกเบ้ียดวย 

5) เม่ือขายทอดตลาดทรัพยสินซ่ึงจํานองตามคําส่ังศาลอันเนื่องมาแตการบังคับจํานอง
หรือถอนจํานอง หมายความวา เม่ือมีการขายทอดตลาดบังคับจํานองตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา 728 หรือมีการบังคับจํานองจากผูรับโอน ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา 739 

6) เอาทรัพยสินซ่ึงจํานองนั้นหลุด เปนกรณีตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา 729 ท่ีลูกหนี้ขาดสงดอกเบ้ีย 5 ป แลวผูจํานองไมไดแสดงใหเห็นวาราคาทรัพยนั้นทวมหนี้ท่ี
คางชําระ และไมมีการจํานองหรือมีบุริมสิทธิอ่ืนท่ีจดทะเบียนไว เม่ือมีการฟองเอาทรัพยจํานองหลุด 
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 729 จํานองก็ระงับส้ินไป 

อยางไรก็ตามผูรับจํานองก็สามารถบังคับจํานองได แมหนี้ท่ีประกันนั้นขาดอายุความแลว
ก็ตาม แตจะบังคับเอาดอกเบ้ียท่ีคางชําระในการจํานองเกินกวาหาปไมได ท้ังนี้ ตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย มาตรา 745 

3.1.4  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
การดําเนินคดีแพงแตกตางจากการดําเนินคดีอาญา จะไมมีการรองทุกข ไมมีการสอบสวน

กอนฟองคดี แตเม่ือมีขอโตแยงเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิหรือหนาท่ีของบุคคลใดตามกฎหมายแพง หรือ
บุคคลใดจะตองใชสิทธิทางศาล บุคคลนั้นชอบท่ีจะเสนอคดีของตนตอศาลสวนแพงท่ีมีเขตอํานาจได 
ตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง เพราะฉะนัน้บุคคล
ใดจะดําเนินคดีแพงหรือฟองรองในทางแพงตอศาลไดจะตองมีหลักเกณฑ ดังนี้ 

3.1.3.1  มีการโตแยงสิทธิหรือหนาท่ีตามกฎหมายแพง 
บุคคลทุกคนท่ีอยูรวมกันในสังคมยอมมีสิทธิและหนาท่ีแตกตางกันไป ในการใชสิทธิหรอื

หนาท่ีเหลานั้น หากมีบุคคลใดมากระทําการใดๆ อันเปนการโตแยงสิทธิหรือหนาท่ีดังกลาว บุคคลผูถูก
โตแยงสิทธินั้นชอบท่ีจะนําคดีมาฟองตอศาลสวนแพงได ในการฟองคดี ในลักษณะเชนนี้ตอง
ดําเนินคดีอยางคดีมีขอพิพาทกลาวคือ ทําเปนคําฟองในฐานะโจทกฟองผูโตแยงสิทธิเปนจําเลย สิทธิ
และหนาท่ีในท่ีนี้จะขอนํามากลาวไวเปน 2 ประการ57 คือ 

 
 

                                                
57  สุพจน หนูเกลี้ยง. เลมเดิม. หนา  38 – 40. 
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1) สิทธิหรือหนาท่ีตามกฎหมาย 
เพ่ือความสงบสุขของสังคม จึงจําเปนตองมีกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับตางๆ เพ่ือให

สังคมนั้นมีความเปนระเบียบเรียบรอย ทุกคนท่ีอยูในสังคมจึงตองเคารพกฎเกณฑเหลานั้นโดยไมทํา
การฝาฝน เพราะหากทําการใดอันเปนการฝาฝนและการฝาฝนนั้นไปกระทบสิทธิหรือเสรีภาพของ
บุคคลอ่ืน ก็อาจถูกฟองรองใหรับผิดได เชน ในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 420 บัญญัติ
เอาไว ไดความวา ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอทําตอบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมายใหเขาเสียหายถึงแกชีวติ 
แกรางกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพยสิน หรือสิทธิอยางหนึ่งอยางใด ผูนั้นทําละเมิดจําตองใชคาสินไหม
ทดแทนเพ่ือการละเมิดนั้น ฉะนั้น เม่ือบุคคลใดก็ตามถูกทําละเมิดไมวาการทําละเมิดนั้นจะทําใหผูนั้น
เสียหายในชีวิตรางกายตลอดจนทรัพยสินหรือสิทธิอยางใดก็ตาม บุคคลนั้นมีสิทธิเรียกรองใหผูทํา
ละเมิดรับผิด หรือมีอํานาจท่ีจะนําคดีมาฟองตอศาลเพ่ือบังคับใหผูทําละเมิดใชคาเสียหายได 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 109/2532 จําเลยท้ังสามเปนพนักงานของโจทกรวมกันปฏิบัติหนาท่ีโดยมิ
ชอบไมระวังรักษาขาวเปลือกท่ีโจทกรับฝากจากชาวนา เปนเหตุใหคนรายลักขาวเปลือกนั้นไป เปน
ผลโดยตรงท่ีทําใหโจทกไดรับความเสียหาย ตองใชเงินใหธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ
การเกษตรผูรับจํานําขาวเปลือกจากชาวนาไว โจทกยอมมีอํานาจฟองจําเลยท้ังสามใหชดใชคาเสียหายให
โจทกได โดยไมคํานึงถึงวาขณะท่ีขาวเปลือกหายไปยังเปนกรรมสิทธ์ิของชาวนาอยูหรือไม และ
โจทกไดชดใชคาเสียหายใหกับชาวนาหรือไม 

2) สิทธิหนาท่ีตามสัญญา 
การเขาสูยุคเศรษฐกิจท่ีมีเจริญมากยิ่งขึ้น สหกรณซ่ึงเปนองคกรหนึ่งท่ีดําเนินธุรกิจเพ่ือให

บรรลุวัตถุประสงคของสหกรณ จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีคณะกรรมการดําเนินการในฐานะผูบริหาร
สหกรณ จะตองมีความเขาใจในการทํานิติกรรมสัญญาในรูปแบบตางๆ เชน สัญญากูยืม สัญญาซ้ือขาย 
สัญญาค้ําประกัน สัญญาจํานอง เปนตน เม่ือมีการทํานิติกรรมสัญญาดังกลาวแลว หากมีกรณีท่ีฝายหนึ่ง
ฝายใดผิดสัญญาอีกฝายหนึ่งก็เรียกรองใหปฏิบัติตามสัญญาหรือฟองคดีตอศาลขอใหบังคับไดดัง
ตัวอยางในคําพิพากษาศาลฎีกาตอไปนี้  

คําพิพากษาฎีกาท่ี 868/2506 การท่ีผูกูเปนผูเขียนสัญญาค้ําประกันท่ีผูค้ําประกันทําใหไว
แกผูกูมีขอความแสดงวาผูกูเปนผูกูเงินของผูใหกูไป แลวผูกูไดลงลายมือช่ือไวในชองผูเขียนนั้นดวย
ถือวาเปนหลักฐานการกูยืมเงินตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 653 แลว 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 2274/2533 หนังสือสัญญาจํานองมีขอความระบุวาใหถือสัญญาจาํนองเปน
หลักฐานแหงการกูยืมเงินจํานวนเงิน 300,000 บาท แมตอมาสัญญาจํานองนั้นจะถูกเพิกถอน ก็ไม
กระทบกระเทือนถึงขอความท่ีระบุไวเกี่ยวกับการกูยืม ถือไดวาการกูยืมมีหลักฐานเปนหนังสือแลว 
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3.1.3.2   การเสนอคดีตอศาลสวนแพง 
การนําคดีเสนอตอศาลนั้น มิใชบุคคลใดๆ จะทําไดเสมอไป ผูท่ีจะนําคดีเสนอตอศาลไดนั้น

จะตองเปนไปตามท่ีบัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 55 เทานั้น อันมี
สาระสําคัญวา “เม่ือมีขอโตแยงเกิดขึ้น เกี่ยวกับสิทธิหรือหนาท่ีของบุคคลใดตามกฎหมายแพง หรือ
บุคคลใดจะตองใชสิทธิทางศาลบุคคลนั้นชอบท่ีจะเสนอคดีของตนตอศาลสวนแพงท่ีมีเขตอํานาจได
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายแพงและประมวลกฎหมายนี ้ 

เพราะฉะนั้นจากบทบัญญัติในมาตรา 55 ไดกําหนดใหบุคคลมีสิทธิเสนอคดีแพงตอศาล
ได 2 กรณี คือ 

1) กรณีท่ีมีการโตแยงเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิหรือหนาท่ีของบุคคลใดตามกฎหมายแพง โดย
คําวา “สิทธิ” ไดแกประโยชนอันบุคคลมีอยู แตประโยชนจะเปนสิทธิหรือไมก็ตองพิจารณาวาบุคคล
อ่ืนนี้มีหนาท่ีตองเคารพหรือไม ถาบุคคลอ่ืนมีหนาท่ีตองเคารพประโยชนนั้นก็ถือวาเปนสิทธิ กลาวคือ 
จะไดรับการรับรองและคุมครองของกฎหมาย ดังนั้น สิทธิใดท่ีมีกฎหมายรับรองคุมครองใครทําให
เสียหายแกสิทธิเชนนี้เปนผิดกฎหมายเหมือนกันหมด 

คําวา “หนาท่ี” หมายถึงส่ิงท่ีตองปฏิบัติหรืองดเวนปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดเพ่ือ
ประโยชนแกสิทธินั้น 

คําวา “โตแยงสิทธิหรือหนาท่ี” ในการพิจารณาวาเปนการโตแยงสิทธิหรือหนาท่ีจะตอง
เขาใจคําวาสิทธิ หรือหนาท่ีกอน จึงพิเคราะหไดวาเปนการโตแยงสิทธิหรือหนาท่ีดังกลาวมาแลววา 
ความรับผิดเม่ือไปกระทบกระเทือนสิทธิหรือหนาท่ีผูใดเขาถือวาเปนการโตแยงสิทธิหรือหนาท่ี
บุคคลนั้น ในการพิจารณาวาเปนการกระทบกระเทือนสิทธิหรือกระทําผิดหนาท่ีอยางไร ตองพิจารณา
จากกฎหมายสารบัญญัติ เชน ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย58 

2)  กรณีท่ีตองใชสิทธิทางศาล โดยการใชสิทธิทางศาลเปนกรณีท่ีบุคคลหนึ่งบุคคลใด
จะตองใชสิทธิทางศาลจริงๆเพ่ือใหศาลแสดงสิทธิของตน แมบางกรณจีะไมมีผูใดโตแยงสิทธิ หนาท่ี 
แตมีความจําเปนท่ีจะตองใชสิทธิทางศาล โดยขอสิทธิจากศาลหรือขอใหศาลมีคําส่ังเสียกอนจึงจะ
กระทําการอยางใดอยางหนึ่งใหมีผลตามท่ีกฎหมายรับรองไวได สวนกรณีใดบางจะตองใชสิทธิทาง
ศาลตองพิจารณาจากกฎหมายสารบัญญัติ เชน การรองขอตั้งผูปกครองผูเยาว การขอใหศาลส่ังใหคน
วิกลจริตเปนคนไรความสามารถและตั้งผูอนุบาล เปนตน แตถาเรื่องใดไมมีกฎหมายบัญญตัิวาจําตองขอ
สิทธิจากศาลแลวจะมาขอใชสิทธิทางศาลไมได เชน คนมีสัญชาติไทยอยูแลวจะมาขอใหศาลส่ังแสดงวา
ตนเปนคนไทยอีกไมได 

                                                
58  วินัย ล้ําเลิศ. 2545. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 1. หนา 21 – 22. 
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การดําเนินคดีในกรณีนี้จะตองปรากฏวา กรณีใดมีกฎหมายสารบัญญัติรับรองใหบุคคลใดใช
สิทธิทางศาลแลวบุคคลนั้นยอมมีอํานาจท่ีจะเสนอคดีตอศาลได โดยทําเปนคํารองขอใหศาลไตสวน กรณี
เชนนี้มิไดฟองใครเปนจําเลย การดําเนินคดีในคดีนี้จึงเรียกวา “คดีไมมีขอพิพาท” 

คดีไมมีขอพิพาท หากมีบุคคลอ่ืนรองคัดคานเขามาในคดีก็ทําใหคดีนั้นกลายเปนคดีมีขอ
พิพาทไป เสมือนวาผูรองเริ่มคดีเปนโจทกและผูคัดคานเปนจําเลย59  

คําพิพากษาฎีกาท่ี 4514/2531 บุคคลใดจะใชสิทธิทางศาล ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง มาตรา 55 ได ก็ตอเม่ือมีกฎหมายสารบัญญัติสนับสนุนวาเปนกรณีจําเปนจะตองรองขอตอ
ศาลเพ่ือรับรอง หรือคุมครองสิทธิของตนท่ีมีอยู การท่ีผูรองยื่นคํารองขอใหศาลมีคําส่ังถอนมารดาผู
รองออกจากการเปนตัวแทน เปนกรณีท่ีไมมีกฎหมายบัญญัติใหสิทธิแกผูรองในอันท่ีจะตองใชสิทธิ
ทางศาล ผูรองจึงไมมีสิทธิยื่นคํารอง 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 363/2510 การฟองขอใหศาลส่ังใหผลของการประชุมใหญของรานสหกรณ
เปนโมฆะ ตองฟองรานสหกรณเปนจําเลย จะฟองสหกรณจังหวัดเปนจําเลยไมได 

รูปแบบของสหกรณนั้นถาจัดตั้งรานสหกรณขึ้นมาหรือจัดตั้งสหกรณขึ้นมาแลว สภาพของ
สหกรณนั้นจะเปนนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ในทันที สวนสหกรณจังหวัดนั้น
เปนเพียงตําแหนงเจาพนักงานคนหนึ่งท่ีเขาไปกํากับดูแลสหกรณเทานั้น เพราะฉะนั้นการฟองก็ตอง
ฟองรานสหกรณ ซ่ึงมีฐานะเปนนิติบุคคล ไมใชฟองสหกรณจังหวัด ซ่ึงเปนตําแหนงรองนายทะเบียน
สหกรณท่ีไมมีอํานาจใดๆ ในรานสหกรณ60 

กอนนําขอพิพาทขึ้นดําเนินคดีตอศาลนั้น ส่ิงสําคัญท่ีตองคํานึงถึงและตองพิจารณา  
คือ เรื่องเขตอํานาจศาล โดยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 4 ไดกําหนดหลักเกณฑไว 
2 ประการ61 คือ 

(1)  คําฟอง ใหเสนอตอศาลท่ีจําเลยมีภูมิลําเนาอยูในเขตศาล หรือตอศาลท่ีมูลคดีเกิดขึ้นใน
เขตศาลไมวาจําเลยจะมีภูมิลําเนาอยูในราชอาณาจักรหรือไม หมายความวา คดีท่ีตองเสนอตอศาล โดยทํา
เปนคําฟองหรือเรียกวาคดีมีขอพิพาทนั้น โจทกจะตองนําคดีไปฟองยังศาลท่ีจําเลยมีภูมิลําเนา หรือศาล
อันมูลคดีเกิดขึ้นก็ได 

(2)   คํารองขอ ใหเสนอตอศาลท่ีมูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาล หรือตอศาลท่ีผูรองมีภูมิลําเนาอยู
ในเขตศาล 

                                                
59  แหลงเดิม . หนา 28 – 29. 
60  สุพจน หนูเกลี้ยง. เลมเดิม. หนา  42 – 43.  
61  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง,  มาตรา 4.  
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นอกจากนี้การฟองคดีท่ี เกี่ยวดวยอสังหาริมทรัพย หรือสิทธิประโยชนอันเกี่ยวดวย
อสังหาริมทรัพยใหเสนอตอศาลท่ีอสังหาริมทรัพยนั้นตั้งอยูในเขตศาล เชน การฟองบังคับจํานอง
จะตองฟองตอศาลท่ีทรัพยจํานองนั้นตั้งอยู 62 

คํารองขอแตงตั้งผูจัดการมรดก ใหเสนอตอศาลท่ีเจามรดกมีภูมิลําเนาอยูในเขตศาลในขณะ
ถึงแกความตาย ในกรณีเจามรดกไมมีภูมิลําเนาอยูในราชอาณาจักร ใหเสนอตอศาลท่ีทรัพยมรดกตั้งอยู
ในเขตศาล63  

3.1.3.3  คําฟอง  
คําฟองในคดีแพงนั้น หมายถึง กระบวนพิจารณาใดๆ ท่ีโจทกไดเสนอขอหาตอศาลไมวาจะ

ไดเสนอดวยวาจาหรือทําเปนหนังสือ ไมวาจะเสนอตอศาลช้ันตน หรือช้ันอุทธรณหรือฎีกา ไมวาจะ
ไดเสนอในขณะเริ่มคดี โดยทําคําฟองหรือคํารองขอ หรือเสนอในภายหลังโดยคําฟองเพ่ิมเติมหรือ
แกไข หรือฟองแยงหรือโดยสอดเขามาในคดีไมวาดวยสมัครใจหรือถูกบังคับ หรือโดยมีคําขอให
พิจารณาใหม ตามความในมาตรา 1 (3) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง โดย คําฟองตอง
แสดงโดยแจงชัดซ่ึงสภาพแหงขอหาของโจทก และคําขอบังคับ ท้ังขออางท่ีอาศัยเปนหลักแหงขอหา
เชนวานั้น64 สภาพแหงขอหา หมายถึง คดีท่ีนํามาฟองนั้นเปนสัญลักษณอยางไร เชน สัญญากูยืม ละเมิด 
เปนตน ขออางท่ีอาศัยเปนหลักแหงขอหา หมายถึง มูลเหตุซ่ึงตองนําคดีมาฟองตอศาล เชน ผิดสัญญา
กูยืม ทําละเมิดโดยไดรับความเสียหายและไมชดใชคาเสียหาย คําขอบังคับ หมายถึงจุดประสงคสุดทาย 
ท่ีโจทกขอใหศาลบังคับใหจําเลยปฏิบัติตอโจทก เชน ขอใหชําระหนี้ตามสัญญากูท้ังเงินตนและดอกเบ้ีย 
หรือขอใหใชคารักษาพยาบาลจากการทําละเมิดเปนตน  
 
3.2  มาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัการดาํเนนิกิจการสหกรณในตางประเทศ 

   3.2.1  สหพันธสาธารณรัฐเยอรมน ี
  1)  ประเภทของสหกรณ 

 (1)  สหกรณเครดิตหรือธนาคารสหกรณ (Co-operative Banks )  
สหกรณประเภทนี้เปนสหกรณท่ีดําเนินธุรกิจสินเช่ือในรูปแบบของการธนาคาร ไดแก 

ธนาคารสําหรับประชาชน (People’s Banks หรือ Volkbanken) และธนาคารไรฟไฟเซน (Raiffeisen Banks 
หรือ Raiffeisen Banken) สหกรณเหลานี้รวมกับธนาคารกลางสหกรณ (Cooperative Central Banks ) จดัตัง้

                                                
62  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง,  มาตรา 4 ทวิ. 
63  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง,  มาตรา 4 จัตวา. 
64  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง , มาตรา 172 วรรค 2. 
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เครื่อขายธนาคารไดถึง 14,554 สาขา ดวยปริมาณธุรกิจถึง 800,000 ลานเหรียญยูโร ใน ค.ศ 2004 รูปแบบ
ของธนาคารเปนแบบ Universal Banks คือใหบริการดานการเงิน สินเช่ือครบวงจร ใหบริการธุรกิจท้ัง
กับสมาชิกและบุคคลท่ัวไป สหกรณกลุมนี้จะจัดตั้งองคกรแบบกระจายอํานาจ สหกรณท้ังหมดใน
ทองถ่ินตางเปนอิสระซ่ึงกันและกัน แตสหกรณเหลานี้และสหกรณระดับภูมิภาคและระดับประเทศ
จะตองใหความสนับสนุนสหกรณระดับทองถ่ินตามหลักการใหความสนับสนุนกัน ระบบธนาคาร
สหกรณของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนจีัดองคกรเปนสามระดับซ่ึงพ้ืนฐานความเข็มแข็งของระบบ 
ก็คือ การท่ีมีเครือขายของธนาคารสหกรณจํานวนมากรวมท้ังยังมีสาขาของธนาคารสหกรณเหลานี้อีก 
โดยธนาคารสหกรณเหลานี้ไมไดมีเพียงธนาคารประชาชน (People’s Bank) และธนาคารไรฟไฟเซน 
(Raiffeisen Banks) เทานั้น แตยังมีธนาคารสหกรณอ่ืนซ่ึงเจาะจงไปยังเฉพาะอาชีพท่ีแนนอน เชน 
ธนาคารสหกรณขาราชการพลเรือน (Public Servants’ Banks) หรือธนาคารสหกรณบุคคลกรทาง
การแพทย (Medical Professions’ s Banks) เปนตน 

นอกจากนี้ ระบบธนาคารสหกรณยังรวมไปถึงธนาคารไรฟไฟเซน ธุรกิจคาขายสินคาดวย 
สหกรณเหลานี้ดําเนินธุรกิจท้ังธุรกิจดานธนาคารและธุรกิจการคา ภายใตสหกรณเดียวกัน สหกรณ
ประเภทนี้เรียกวา สหกรณอเนกประสงค (Multipurpose Co-operative)  

สําหรับระดับท่ีสูงขึ้นไปเปนระดับท่ีสองของระบบธนาคารสหกรณ ประกอบดวย ธนาคาร
ระดับภูมิภาค หรือธนาคารกลางสหกรณภาคตะวันตกของเยอรมนี หรือเรียกวา WGZ  Bank (Westdeutsche 
Genossenschafts  Zentralbank) และสํานักงานในระดับภูมิภาคของธนาคารสหกรณกลางแหงเยอรมน ีหรอื 
DZ Bank ( Deutsche Zentral – Genossenschafts bank) วัตถุประสงคหลักของธนาคารสหกรณเหลานี้คือ 
การบริหารจัดการเงินสวนเกินในระบบ กลาวคือ เปนศูนยกลางรับฝากเงินสดสวนเกินจากธนาคาร
สหกรณ และใหกูกับธนาคารสหกรณอ่ืนท่ีขาดเงินสดหมุนเวียน นอกจากนั้น ยังทําหนาท่ีเปนแหลงเงิน
สดหมุนเวียนใหกับธนาคารสหกรณดวย 

ธนาคารสหกรณระดับท่ีสาม คือ ธนาคารสหกรณระดับประเทศ65 หรือท่ีเรียกวาธนาคาร
สหกรณกลางแหงเยอรมนี DZ bank ( Deutsche Zentral – Genossenschafts – Bank) ซ่ึงธนาคาร
สหกรณระดับปฐมและธนาคารสหกรณ WGZ – Bank ตางก็เปนผูถือหุนสําคัญของ DZ Bank 
นอกจากนี้ ยังมีสถาบันการเงินท่ีใหบริการทางการเงินพิเศษเฉพาะอยาง หรือใหบริการพิเศษเฉพาะ
อยาง ซ่ึงธนาคารระดับประเทศเหลานี้เปนผูถือหุนของ WGZ – Bank และ DZ Bank ดวย ธนาคารสหกรณ
เหลานี้จะเรียกรวมกันวา ชุมนุมสหกรณทางการเงิน หรือ Co-operative Financial Federation ซ่ึงจะ

                                                
65  Cooperatives in germany. History of cooperatives.  Retrieved june 5, 2012, from 

http://www.dgrv.de/en/cooperatives/historyofcooperatives.html 
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ประกอบดวย ธนาคารสหกรณออมทรพยเพ่ือเคหสถาน และใหสินเช่ือเพ่ือการเคหสถาน กับบริษัท
ประกันภัย R+ V ( R+V Insurance Company – R+ V คือ ธนาคารไรฟไฟเซน และธนาคารประชาชน)    

ท้ังนี้ ธนาคารสหกรณท้ังสามระดับท่ีกลาวมานี้ท้ังหมดเปนสมาชิกของชุมนุมตรวจบัญชี
สหกรณระดับภูมิภาค (Regional Cooperative Auditing Federation) และเปนสมาชิกของชุมนุม
สหกรณธนาคารประชาชน และธนาคารไรฟไฟเซนแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี( Federation of 
the German Proble’s Banks and Raiffeisen Banks  ช่ือยอ  BVR )  ซ่ึงท้ังหมดจะเปนชุมนุมสหกรณใน
ระดับประเทศ 
   (2)   สหกรณภาคเกษตร ( Cooperatives in the Agricultural Sector )  

สหกรณกลุมนี้จัดเปนสหกรณไรฟไฟเซนเพ่ือผลผลิต การแปรรูปและการบริการใน
ระดับปฐมซ่ึงสามารถแบงออกไดเปน 7 ประเภทยอยสวนใหญจะเปนสหกรณไรฟไฟเซน เชน 
สหกรณเอนกประสงค สหกรณการซ้ือการขาย สหกรณโคนม เปนตน จะทําหนาท่ีดานการตลาดและ
บริการใหกับภาคเกษตรกรของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 

สหกรณไรฟไฟเซน ระดับท่ีสองเปนสหกรณไรฟไฟเซนระดับภูมิภาค ไดแก 
(ก)   ศูนยกลางสหกรณสินคา ( Cooperative Commodity Centers ) 
(ข)   ศูนยกลางสหกรณโคนมและการตลาดไข (Dairy and Egg-marketing Centers)  
(ค)   ศูนยกลางสหกรณองุน ( Central Wine Cellors ) 
(ง) สหกรณอ่ืน ๆ  
สําหรับองคกรสูงสุดระดับประเทศของสหกรณไรฟไฟเซน คือ ชุมนุมสหกรณไรฟไฟเซน

แหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมน ี(German Raieffeisen Union – DRV : Deutscher Raiffeisenverband) 
(3)  สหกรณผลิตภัณฑอุตสาหกรรมขนาดเล็กและการบริการ (Small Scale Industry 

Commodity and Service Cooperatives) สหกรณในกลุมนี้เปนสหกรณท่ีดําเนินธุรกิจในเมือง หรือ
ภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงมีท้ังหมด 6 ประเภทยอย เปนการใหบริการทางดานสินคาอุปโภคบริโภค การบรกิาร
ตางๆ เชน สหกรณกลุม EDEKA REWE สหกรณดานชางฝมือตางๆ 

2)  โครงสรางสหกรณ 
       (1)  สหกรณระดับปฐมหรือระดับทองถ่ิน  

   (2)  สหกรณระดับภูมิภาค  
       (3)  สหกรณระดับประเทศ  

นอกจากชุมนุมสหกรณระดับประเทศท้ัง 3 ชุมนุมแลว ขบวนการสหกรณในสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนียังมีองคกรท่ีทําหนาท่ีองคกรสูงสุดของขบวนการหสหกรณเยอรมนี คือ สมาพันธ
สหกรณเยอรมนีและสหกรณไรฟไฟเซน (German Cooperative and Raiffeisen Confederation : DGRV ) 
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ทําหนาท่ีเปนองคกรสูงสุด (Apex Confederation) ของขบวนการสหกรณเยอรมนีซ่ึงมีสมาชิกประกอบ 
ดวยสหกรณท้ังหมดท่ีเกี่ยวของกับการเกษตร สหกรณสินเช่ือและออมทรัพย  สหกรณเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมขนาดเล็กและการบริการ ชุมนุมสหกรณระดับภูมิภาค และระดับประเทศ  ชุมนุม
และสมาคม รวมท้ังองคกรพิเศษในรูปแบบอ่ืน 

ในฐานะองคกรสูงสุดของขบวนการสหกรณเยอรมนี DGRV มีหนาท่ีดังนี้ 
 (1)  ดําเนินการเปนชุมนุมตรวจสอบบัญชีสหกรณระดับประเทศ โดยทําหนาท่ีตรวจสอบ

บัญชีธนาคารสหกรณและองคกรธุรกิจของสหกรณระดับประเทศและระดับภูมิภาค 
 (2)  รับผิดชอบดูแลเรื่องตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับองคกรสหกรณท้ังหมด ไดแก ปญหาเศรษฐกิจ 

ปญหาทางกฎหมาย และนโยบายทางดานการเงินของภาครัฐ DGRV ทําหนาท่ีใหคําแนะนํา และชวยเหลือ
สหกรณดานการตรวจสอบบัญชี กฎหมายสหกรณและขอบังคับสหกรณ การพัฒนาบุคลากร เปนตน 

3)  กฎหมายสหกรณ 
กฎหมายสหกรณฉบับแรกไดประกาศใชในภายหลังการกอตั้งสหกรณในประเทศ 

ไดลวงเลยมาถึง 22 ป สหกรณจึงไดเปนสถาบันท่ีมีกฎหมายรองรับ กฎหมายสหกรณในสหพันธ 
สาธารณรัฐเยอรมนีมีหลักการคลายกับกฎหมายสหกรณในประเทศอุตสาหกรรมตะวันตกท้ังหลาย 
คือการใหรัฐลดบทบาทการควบคุมดูแลสหกรณใหนอยลงไมวาในเรื่องการจดทะเบียน การ
ตรวจสอบบัญชี การกําหนดระเบียบขอบังคับและการเลิกสหกรณ กฎหมายฉบับนี้ไดบัญญัติการ
จัดตั้งและดําเนินการสหกรณ รวมท้ังการบัญญัติใหมีการตรวจสอบบัญชีโดยการบังคับซ่ึงสหกรณได
ดําเนินกิจกรรมตางๆ ตามท่ีกฎหมายบัญญัตินี้ไดดวยตนเอง ตอมาเม่ือมีการเปล่ียนแปลงภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมในประเทศ และสหกรณจะตองดําเนินการใหสามารถอยูไดภายใตภาวะการ
เปล่ียนแปลงนี้ รัฐบาลจึงไดเขาชวยเหลือสหกรณโดยการแกไขกฎหมายสหกรณฉบับแรก กฎหมาย
สหกรณฉบับแกไขนี้ไดเปดโอกาสใหสหกรณสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางกวางขวาง ใหสหกรณมี
ความเปนอิสระเปนตัวของตัวเอง และใหมีความคลองตัวสูงขึ้น ท้ังนี้ ไดบัญญัติใหสหกรณมีการ
จัดตั้งองคกรระดับสูงใหสามารถแขงขันในระบบเศรษฐกิจได ยินยอมใหสหกรณดําเนินธุรกิจกับ
บุคคลภายนอกไดโดยไมจํากัดการดําเนินธุรกิจเฉพาะเพียงกับสมาชิกเทานั้นเหมือนเม่ือกอน การ
เอ้ืออํานวยทางกฎหมายในการพัฒนาสหกรณใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมเชนนี้ เปน
การชวยใหสหกรณสามารถเปดตลาดของตนไดกวางขวางขึ้น รวมท้ังใหมีการปรับปรุงการจัดการ
ของสหกรณใหเขมแข็งขึ้นดวย 66 

 
                                                

66  กฤษฎา ประศาสนวุฒิ , วิเชียร แทนธรรมโรจน. (2550). การสหกรณในประเทศสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมัน ประมวลสารชุดวิชาสหกรณนานาชาติ หนวยท่ี 6-10. หนา  6-48 – 6-49. 
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 4)   เปรียบเทียบกับสหกรณในประเทศไทย 

กระบวนการจัดตั้งสหกรณ ในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีนั้นสามารถดําเนินการไดโดย
กฎหมายสหกรณกําหนดใหมีสมาชิกไมนอยกวา 7 คน ก็สามารถขอจัดตั้งสหกรณไดแตขั้นตอนการ
ดําเนินการ คือ กฎหมายกําหนดใหจัดตั้งเปนกลุมเตรียมสหกรณและดําเนินการไปเปนระยะเวลาไม
นอยกวา 2 ป แลวจึงขอจดทะเบียนเปนสหกรณ เม่ือชุมนุมสหกรณและชุมนุมตรวจบัญชีสหกรณให
ความเห็นชอบแลวนายทะเบียนสหกรณจึงจะรับจดทะเบียนเปนสหกรณ 

สําหรับกระบวนการจัดตั้งสหกรณในประเทศไทย จะไมมีกําหนดในเรื่องของกลุมเตรียม
สหกรณ ดังนั้นควรมีการปรับปรุงวิธีการเชนเดียวกันเพ่ือใหคณะบุคคลท่ีจะจัดตั้งสหกรณไดเรยีนรูการ
ดําเนินงานโดยวิธีสหกรณ โดยการจัดตั้งเปนกลุมเตรียมสหกรณ แลวทดลองดําเนินงานจนมีความ
ชํานาญเหมาะสมแลว จึงขอจดทะเบียนเปนสหกรณ จะทําใหสหกรณท่ีไดรับการจดทะเบียนมีความ
พรอมในการดําเนินงาน67  
 3.2.2   ประเทศเกาหลี 

เนื่องจากประเทศเกาหลีเปนประเทศเกษตรกรรม โดยในระยะแรกท่ีมีการจัดตั้งสหกรณขึ้น
เพ่ือชวยเหลือเกษตรกรในการเพ่ิมผลผลิตใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมขึ้น  จึงไดมีการจัดตั้งสหกรณ
การเกษตรขึ้นกอนเปนพ้ืนฐาน และมิไดมีการแบงเปนประเภทสหกรณไวแตอยางใด จนกระท่ังในป ค.ศ. 
1957 ไดมีกฎหมายสหกรณการเกษตรเปนกฏหมายรองรับการจัดตั้งสหกรณ ตอมาในป ค.ศ. 1962 มีการ
ประกาศใชกฎหมายสหกรณการประมง และใน ค.ศ 1980 ไดมีการประกาศกฎหมายสหกรณการปศุสัตว
ออกใชบังคับ  และโอนสหกรณการปศุสัตวซ่ึงเดิมไดตั้งขึ้นโดยอาศัยกฎหมายสหกรณการเกษตร
ออกมาตั้งเปนสหกรณประเภทใหมเพ่ิมขึ้นเรียกวา สหกรณการปศุสัตว นอกจากนี้ยังมีธุรกิจอีกประเภท
หนึ่งคือ เครดิตยูเนี่ยนท่ีเปนท่ียอมรับวาเปนสหกรณประเภทหนึ่งท่ีทําหนาท่ีในดานธุรกรรมการเงินกับ
สมาชิก ไดจัดตั้งขึ้นโดยอาศัยกฎหมายเครดิตยูเนี่ยนในป ค.ศ 1972 

  1)  ประเภทของสหกรณ68 
     (1)  สหกรณการเกษตร  (Agricultural Cooperative ) มีวัตถุประสงคในการชวยเหลือ
สมาชิกดานเงินทุนในการประกอบอาชีพ การจัดหาวัสดุอุปกรณการประกอบอาชีพการตลาด  รวมท้ัง
ใหคําแนะนําทางวิชาการดานการเกษตรแผนใหมแกการเกษตรกร เปนสหกรณท่ีจัดตั้งขึ้นในหมู
เกษตรกรผูมีอาชีพการทํานา  ทําสวน  ทําไร 

                                                
67  แหลงเดิม. หนา 6-52. 
68  วิจิตตศรี สงวนวงศ. (2550). การสหกรณในประเทศเกาหลี  ประมวลสาระชุดวิชาสหกรณนานาชาติ หนวย

ท่ี 11-15. หนา  12-23 – 12-24.  
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 (2)  สหกรณการประมง  (Fisheries Cooperative) มีวัตถุประสงคในการชวยเหลือ
สมาชิกดานเงินทุนโดยการใหกูยืมไปลงทุนประกอบอาชีพ การจัดหาวัสดุอุปกรณในการประกอบ
อาชีพประมง รวมท้ังการใหคําแนะนําดานเทคโนโลยี่อันทันสมัย การใชวิทยุในการเดินเรือ และสํารวจ
ปริมาณปลาในทะเล เปนสหกรณท่ีจัดตั้งขึ้นในหมูชาวประมงผูมีอาชีพในการจับสัตวน้ําซ่ึงมีอยูท่ัวไป 

 (3)  สหกรณการปศุสัตว  (Livestock Cooperative ) มีวัตถุประสงคในการจัดตั้งเพ่ือ
เพ่ิมผลผลิตดานผลิตภัณฑการปศุสัตวใหเพียงพอแกการบริโภคและมีราคาท่ีไมสูงเกินไป โดยการ
สงเสริมการเล้ียงสัตวการใหกูยืมเงินไปลงทุน การจัดหาหนวยแพทยเพ่ือชวยในการปองกันและรักษา
โรคสัตว การจัดตลาดผลิตภัณฑเนื้อสัตว การจัดตั้งกองทุนประกันราคาผลิตภัณฑ รวมท้ังการให
คําแนะนําดานเทคโนโลยี่อันทันสมัยแกเกษตรกรผูเล้ียงสัตว เปนสหกรณท่ีจัดตั้งขึ้นในหมูเกษตรกร 
ผูมีอาชีพเล้ียงสัตวเพ่ือการบริโภค เชน วัว หมู ไก เปนตน 

 (4)  เครดิตยูเนี่ยน  (Credit Union) มีวัตถุประสงคท่ีชวยเหลือดานการรับฝากเงินและ
ใหกูยืมเม่ือสมาชิกมีความจําเปนเดือดรอน การชวยเหลือดานการประกันชีวิตสมาชิก ประกันเพ่ือ
การศึกษาของลูกหลานสมาชิกดวยกัน และกิจกรรมท่ีสําคัญสวนใหญเปนกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับสวัสดิ
ภาพในสังคมชนบทไดแก การชวยเหลือจัดส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีใชรวมกันในหมูบาน เชน หองสมุด 
หอประชุม ทางระบายน้ํา เปนสหกรณประเภทหนึ่งซ่ึงจัดตั้งในหมูประชาชนผูมีรายไดต่ํากวาอัตราเฉล่ีย
ของประชาชนท่ัวไป 
 2)  โครงสรางสหกรณ 

โครงสรางของสหกรณในประเทศเกาหลี จะแบงเปนประเภทสหกรณไดเพียง 4 ประเภท คือ 
สหกรณการเกษตร สหกรณการประมง สหกรณการปศุสัตว และเครดิตยูเนี่ยน โครงสรางของสหกรณแต
ละประเภทมีลักษณะคลายคลึงกัน กลาวคือ มี 2 ระดับ 1) ระดับปฐม สหกรณขั้นปฐมตั้งในระดับอําเภอ  
2) ระดับชาติ ชุมนุมสหกรณ มีสํานักงานสาขาของชุมนุมระดับชาติอยูตามทองท่ีตางๆ ในระดับจังหวัด 
ยกเวนเฉพาะเครดิตยูเนี่ยน ซ่ึงยังคงจัดเปน 3 ระดับ คือ ระดับปฐม ระดับจังหวัด และระดับชาต ิ
 3)  กฎหมายสหกรณ 

ประเทศเกาหลีเปนประเทศท่ีไดมีการสงเสริมการจัดตั้งสหกรณเปนสําคัญ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในเรื่องการออกกฎหมายวาดวยสหกรณแตละประเภทสนับสนุนขบวนการสหกรณในแตละ
ประเภท ซ่ึงมีผลบังคับใชในปจจุบัน ไดแก 
                        (1)  กฎหมายสหกรณการเกษตร 

เม่ือป ค.ศ 1957 รัฐบาลไดจัดตั้งใหมีสหกรณการเกษตรขึ้นในระดับหมูบาน (Village Level) 
ท่ัวไปท้ังประเทศแบงสหกรณในประเทศเกาหลีเปน 3 ระดับ ตอมาในปค.ศ 1961 กฎหมายสหกรณ
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การเกษตรฉบับใหมไดมีการประกาศใชขึ้น69 ไดมีการรวมธนาคารเพ่ือการเกษตรแหงเกาหลีกับ
สหกรณการเกษตรซ่ึงจัดตั้งมาตั้งแตป ค.ศ 1957 เขาเปนสหกรณการเกษตรอเนกประสงค โดยทําหนาท่ี
ตางๆ ครบวงจร จนเปนรากฐานของสหกรณการเกษตรในประเทศเกาหลีจนถึงปจจุบัน 

หลังจากนั้นในป ค.ศ 1982 มีการแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายสหกรณการเกษตรในระดับ
จังหวัด โดยใหเปนสาขาของชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงชาติ (National Agricuitural Cooperative 
Federation : NACF) ท้ังนี้ เพ่ือเปนการลดคาใชจายและขั้นตอนการดําเนินงานลง จึงทําใหสหกรณ
การเกษตรมีเพียง 2 ระดับเทานั้นจนถึงปจจุบัน 
          (2)  กฎหมายสหกรณการประมง 

เม่ือป ค.ศ 1962 มีการบังคับใชกฎหมายสหกรณการประมงขึ้น ซ่ึงบัญญัติขึ้นเพ่ือใชบังคับ
เฉพาะกับสหกรณการประมงเทานั้น จากผลแหงกฎหมายฉบับนี้ทําใหมีการจัดตั้งชุมนุมสหกรณการ
ประมงแหงชาติ  (National Federation of Fisheries Cooperatives: NFFC ) ขึ้น70 และปจจุบันสหกรณการ
ประมงในประเทศเกาหลีมีโครงสรางแบงเปน 2 ระดับ  

 (3)  กฎหมายสหกรณการปศุสัตว                        
เม่ือป ค.ศ 1980 มีกฎหมายสหกรณการปศุสัตว ขึ้นใชบังคับเฉพาะกับสหกรณการปศุสัตว

เทานั้น เดิมสหกรณการปศุสัตวจัดอยูในประเภทสหกรณการเกษตรรูปพิเศษ แตเนื่องจากรัฐบาลได
พิจารณาเห็นวาควรใหมีการเรงรัดการสงเสริมดานการปศุสัตวใหมากขึ้น จึงไดแยกสหกรณการเกษตร
รูปพิเศษนี้ออกมาเปนสหกรณอีกประเภทหนึ่ง และไดตรากฎหมายฉบับนี้ขึ้น เปนผลใหมีการจัดตั้ง
ชุมนุมการปศุสัตวแหงชาติ (National Livestock Cooperatives Federation : NLCF) ขึ้นโดย ปจจุบัน
สหกรณการปศุสัตวในสาธารณรัฐเกาหลี มีโครงสรางแบงเปน 2 ระดับ  
          (4)  กฎหมายเครดิตยูเนี่ยน 

เม่ือป ค.ศ 1972 มีการบังคับใชกฎหมายเครดิตยูเนี่ยน เพ่ือรับรองเครดิตยูเนี่ยน ซ่ึงมีผลให
ขบวนการเครดิตยูเนี่ยนในเกาหลีเปนสถาบันท่ีถูกตองและไดรับรองตามกฎหมาย โดยเครดิต 
ยูเนี่ยนไดรับการยอมรับวาเปนสหกรณประเภทหนึ่งท่ีทําหนาท่ีเกี่ยวกับการเงิน การออมทรัพยของ
ประชาชน และไดมีสวนชวยเหลือผูมีรายไดคอนขางนอยใหมีการกินดีอยูดีขึ้น 

                                                
69  National Agricultural Cooperative Federation. History NACF. Retrieved June 5, 2012, from 

http://en.wikipedia.org/wiki/National_Agricultural_Cooperative_Federation 
70  National Federation of Fisheries Cooperatives. Company profile. Retrieved June 5, 2012, from 

http://suhyup.en.ec21.com/company_info.jsp 
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เพราะฉะนั้นสหกรณในประเทศเกาหลีไดมีการออกกฎหมายวาดวยสหกรณของแตละ
ประเภทโดยเฉพาะ เพ่ือเปนการสนับสนุนขบวนการสหกรณในแตละประเภท ซ่ึงมีผลบังคับใชอยูใน
ปจจุบัน71 
 4)   เปรียบเทียบกับสหกรณในประเทศไทย 

สหกรณในประเทศเกาหลีจะมีกฎหมายรองรับสหกรณในแตละประเภท ซ่ึงทําใหสอดคลอง
กับวัตถุประสงคและการดําเนินงานของสหกรณในแตละประเภท  สําหรับประเทศไทย สหกรณในทุก
ประเภท มีพระราชบัญญัติสหกรณเพียงฉบับเดยีวคือพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ใชบังคับกับ
สหกรณทุกประเภท ทําใหไมสะดวกในการดําเนินงานเพราะสหกรณในแตละประเภทมีจุดกําเนิด 
และวัตถุประสงคในการจัดตั้งสหกรณท่ีแตกตางกัน รวมท้ังทําใหเกิดชองวางในการปฏิบัติและการ
บริหาร ดังนั้น รัฐบาลควรทําการปรับปรุงขอจํากัดทางกฎหมายนี้เพ่ือใหขบวนการสหกรณในประเทศ
ไทยดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นตอไป ดวยการปรับปรุงพระราชบัญญัติใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคและการดําเนินงานของสหกรณในแตละประเภท เพ่ือใหสหกรณดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุดโดยไมถูกจํากัดอีกตอไป 
 3.2.3  ประเทศสิงคโปร  
  1)  โครงสรางสหกรณ 

สหกรณในประเทศสิงคโปรแบงเปน 3 ระดับ คือ72 
(1) สหกรณระดับปฐม (Primary Cooperative Society) คือ สหกรณท่ีจัดตั้งโดยบุคคล

ท่ัวไปตั้งแต 10 คนขึ้นไป 
(2) สหกรณระดับมัธยม (Secondary Cooperative Society) คือ สมาชิกของสหกรณ คือ 

สหกรณในระดับปฐม จัดตั้งขึ้นเพ่ือชวยเหลือการดําเนินงานของสหกรณปฐม 
(3) ชุมนุมสหกรณระดับชาติ (The Singapore National Co-operative Federation : 

SNCF) เปนองคกรสูงสุดของขบวนการสหกรณในประเทศสิงคโปร มีหนาท่ี ดังนี ้
1.  สงเสริมหลักการและคุณคาของการสหกรณ 
2.  สงเสริมธรรมาภิบาลระหวางสมาชิก 
3.  ชวยเหลือสมาชิกในการพัฒนาการบริหารงานอยางมืออาชีพ 
4.  เปนเครือขายและผูประสานงานแกสมาชิกท้ังในประเทศและระหวางประเทศ 

  
                                                

71  วิจิตตศรี สงวนวงศ. เลมเดิม. หนา 12 – 29. 
72  ปญญา หิรัญรัศมี. (2550). การสหกรณในประเทศสิงคโปร ประมวลสาระชุดวิชาสหกรณนานาชาติ 

หนวยท่ี 11-15. หนา 13 – 22. 
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 5.  สงเสริมใหสหกรณเปนเครื่องมือดานเศรษฐกิจและสังคม73 
6.  สนับสนุนใหมีการจัดตั้งสหกรณเพ่ิมขึ้นและตลอดจนสงเสริมใหเพ่ิมจํานวน

สมาชิก 
7.  เสริมสรางขบวนการสหกรณในประเทศสิงคโปรใหมีความเขมแข็งในระดับ

สากล 
2)  กฎหมายสหกรณ 
ประเทศสิงคโปรมีกฎหมายท่ีสําหรับบังคับใชกับสหกรณ เม่ือป ค.ศ. 1979  (The Cooperative 

Societies Act 1979 : CSA) เพ่ือใหสหกรณดําเนินการตามกฎหมายฉบับดังกลาวซ่ึงจะบังคับใชกับสหกรณ
ในทุกประเภท 

โดยโครงสรางของกฎหมายสหกรณ ค.ศ. 1979  (The Cooperative Societies Act 1979) มีท้ังหมด 
9 หมวด และมีบทบัญญัติท้ังส้ิน 101 มาตรา ดังนี้ 

หมวด 1  บทท่ัวไป (มาตรา 1 –  มาตรา 3) 
หมวด 2  การจัดตั้งและจดทะเบียนสหกรณ (มาตรา 4 –  มาตรา 10) 
หมวด 3  สิทธิและหนาท่ีของสหกรณ (มาตรา 11 – มาตรา 37) 
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  หนาท่ีและอํานาจของนายทะเบียนสหกรณ (มาตรา 76 – มาตรา 94) 
หมวด 9  เบ็ดเตล็ด (มาตรา 95 – มาตรา 101) 74 

3.2.4  ประเทศจีน 
 1) ประเภทสหกรณ 
             กอนการปฏิรูประบบเศรษฐกิจของประเทศจีนในชวงปลาย ป ค.ศ 1978 พบวา สหกรณสวน
ใหญในประเทศจีนเปนสหกรณในภาคการเกษตรท่ีจัดตั้งในเขตพ้ืนท่ีชนบท โดยจัดแบงเปน 4 
ประเภทหลัก ไดแก 
          1) สหกรณผูผลิตทางการเกษตร (Agricultural Producers Cooperatives )  
          2) สหกรณสินเช่ือในชนบท  ( Rural Credit Cooperatives ) 
                                                

73  Singapore National Co-operative Federation (SNCF). Mission of SNCF. Retrieved June 5, 2012, from 
http://www.sncf.org.sg/web/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=2#mission 

74   The Cooperative Societies Act 1979 
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        3) สหกรณการซ้ือและการขาย  ( Supply and Marketing Cooperatives )  

4) สหกรณหัตถกรรม  ( Handicraft Cooperatives ) 
           สําหรับในเขตชุมชนเมืองมีการจัดตั้งสหกรณอยูบางประเภท เชน สหกรณผูบริโภคและ
สหกรณสินเช่ือในเขตเมือง 
       ภายหลังมีการปฏิรูประบบเศรษฐกิจในประเทศจีนพบวานอกเหนือจากการขยายการจัดตั้ง
สหกรณประเภทตางๆ ท่ีมีอยูเดิม ไดมีการเริ่มจัดตั้งสหกรณประเภทอ่ืนๆ เพ่ิมขึ้นดวย เชน สหกรณ
การแพทย สหกรณการทองเท่ียว สหกรณการพลังงาน สหกรณท่ีอยูอาศัย สหกรณการพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีและสหกรณการพัฒนาและอนุรักษวัฒนธรรม เปนตน 
               ถึงกระนั้นสหกรณท่ีมีจํานวนมากและมีบทบาทสําคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศจีน
ยังคงเปนสหกรณท่ีมีการจัดตั้งมาแตเดิม ไดแก สหกรณผูผลิตทางการเกษตร สหกรณสินเช่ือในชนบท 
และสหกรณการซ้ือและการขาย ซ่ึงเปนสหกรณท่ีจัดตั้งในเขตพ้ืนท่ีชนบท อันเปนท่ีอยูอาศัยของ
ประชากรสวนใหญของประเทศมากกวารอยละ 60 ของจํานวนประชากรท้ังส้ิน หรือประมาณ 700 – 800 
ลานคน โดยสหกรณท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดในปจจุบัน ไดแก สหกรณผูผลิตทางการเกษตร โดยมีจํานวน
ประมาณ 150,000 สหกรณ 
 2)  โครงสรางสหกรณ 

 สหกรณโดยท่ัวไปในประเทศจีนมีการจัดตั้งและดําเนินงานเพียงในระดับชุมชน เปน
สหกรณขั้นปฐมหรือมีการจัดตั้งเพียงในระดับมณฑล/จังหวัด สหกรณท่ีมีการเช่ือมโยงการดําเนินงาน
ตั้งแตสหกรณขั้นปฐมจนถึงชุมนุมสหกรณระดับชาติ และมีผลการดําเนินงานโดดเดนมีเพียงประเภท
เดียว ไดแก สหกรณการซ้ือและการขาย ซ่ึงมีจัดแบงโครงสรางองคกรเปน 5 ระดับ ไดแก สหกรณขั้น
ปฐมในระดับชุมชน ชุมนุมสหกรณระดับอําเภอ ชุมนุมสหกรณระดับเมือง ชุมนุมสหกรณระดับ
จังหวัด  และชุมนุมสหกรณระดับชาติ (All China Federation of  Supply  and Marketing Cooperative : 
ACFSMC) ซ่ึงจัดตัง้ในป ค.ศ 1954 เปนองคกรสูงสุด (Apex Organization) ของสหกรณการซ้ือและการ
ขาย และขบวนการสหกรณในประเทศจีน และ ACFSMC ไดเขาเปนสมาชิกองคการสัมพันธภาพ
สหกรณระหวางประเทศ (ICA) ในป ค.ศ 1985 

สําหรับการจัดโครงสรางองคการภายในของสหกรณ ในประเทศจีนมีการจัดโครงสราง
ภายในของแตละสหกรณในทํานองเดียวกันกับสหกรณในประเทศอ่ืนๆ กลาวคือ จากท่ีประชุมใหญ
บรรดาสมาชิก ซ่ึงเปนผูมีอํานาจสูงสุดในสหกรณ จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการจํานวนหนึ่ง เพ่ือทํา
หนาท่ีบริหารงานของสหกรณ และจัดหาคณะบุคคลจํานวนหนึ่ง ทําหนาท่ีจัดการและปฏิบัติงาน
ประจําวันของสหกรณ โดยสหกรณจะแบงเปนฝายตางๆ ตามประเภทของกิจกรรมท่ีแตละสหกรณ
ดําเนินการ ซ่ึงมีความแตกตางกับสหกรณแตละประเภท และในระหวางแตละสหกรณ แตกรณีของ
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ชุมนุมสหกรณในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเฉพาะชุมนุมสหกรณในระดับบนพบวา เปนองคกรท่ีมี
ขนาดใหญ มีแผนกงานและหนวยงานในการกํากับดูแลมากมาย  

3)   กฎหมายสหกรณ 
          สหกรณในประเทศจีนไดพัฒนามาเปนระยะนาน แตเม่ือพิจารณาในดานกฎหมายสหกรณ
พบวา การจัดตั้งและการดําเนินงานของสหกรณแตละประเภทตางๆ ยกเวนสหกรณผูผลิตทางการเกษตร 
จะใชการอางอิงจากกฎหมายและระเบียบปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงอาจเปนกฎหมายและระเบียบปฏิบัติท่ี
เสนอ และไดรับการอนุมัติ โดยหนวยงานสวนกลางผูทําหนาท่ีกํากับดูแลสหกรณประเภทนั้นๆ หรือ
ท่ีออกโดยรัฐบาลในระดับมณฑล หรือท่ีแตละสหกรณกําหนดขึ้นใชเอง ภายใตกรอบบทบัญญัติของ
กฎหมายและระเบียบปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ โดยยังไมมีกฎหมายเฉพาะสําหรับสหกรณ นอกจากสหกรณ
ผูผลิตทางการเกษตร 
        โดยกรณีของสหกรณผูผลิตทางการเกษตร ซ่ึงเริ่มมีการออกกฎหมายรองรับการจัดตั้งและ
การดําเนินงานของสหกรณขึ้นเปนการเฉพาะ โดยคณะกรรมการถาวรของสภาประชาชนแหงชาติไดให
ความเห็นชอบตอรางกฎหมายดังกลาว เม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม ค.ศ 2006 และตอมาไดออกประกาศฉบับท่ี  57 
กําหนดใหเริ่มตนมีผลบังคับใชในทางปฎิบัติตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2007 เปนตน โดยมีบทบัญญัติ
ของกฎหมายท่ีสําคัญๆ ดังนี้ 
          (1)  วัตถุประสงคในการออกกฎหมาย เพ่ือเปนกรอบแนวทางในการจัดตั้ง ดําเนินงาน 
พัฒนา ปกปอง สิทธิ และคุมครองผลประโยชนตามกฎหมายของสหกรณผูผลิตทางการเกษตร 
รวมถึงเพ่ือผลักดันการพัฒนาชนบทและเศรษฐกิจในชนบท 
          (2)  เง่ือนไขการจัดตั้ง จะตองมีสมาชิกผูมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีกําหนดในมาตรา 14 
และมาตรา 15 ของกฎหมายนี้ ตั้งแต 5 คนขึ้นไป และมีธรรมนูญของสหกรณ มีองคกรและช่ือองคการ
ตามขอกําหนดของกฎหมายนี้ รวมถึงมีขอกําหนดเกี่ยวกับกฎระเบียบปฎิบัติ สถานท่ีตั้ง และการถือ
หุนของสมาชิกกําหนดไวในธรรมนูญของสหกรณ (มาตรา 10) 
           (3)  ขอกําหนดเกี่ยวกับสมาชิก ซ่ึงมีขอกําหนดดังตอไปนี ้

 3.1 คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกของสหกรณผูผลิตทางการเกษตรอาจเปนบุคคล
ธรรมดา องคกรธุรกิจ (Enterprises) หรือสถาบัน (Institutions) หรือองคกรทางดานสังคม (Social Bodies) 
ท่ีดําเนินการผลิตและประกอบกิจกรรมท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับธุรกิจของสหกรณผูผลิตทางการเกษตร 
และอยูในสถานะท่ีสามารถใชบริการของสหกรณผูผลิตทางการเกษตร ไดรับทราบและสามารถถือ
ปฎิบัติตามธรรมนูญของสหกรณผูผลิตทางการเกษตรได (มาตรา 14) 
              3.2  สัดสวนของสมาชิกแตละประเภท ในทุกกรณสีหกรณผูผลิตทางการเกษตรจะตอง
มีสมาชิกท่ีเปนเกษตรอยางนอยท่ีสุดรอยละ 80 ของจํานวนสมาชิกสหกรณท้ังหมด หากสหกรณมีจํานวน
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สมาชิกท้ังหมดนอยกวา 20 คน สามารถรับสมาชิกท่ีเปนองคกรธุรกิจ สถาบัน หรือองคกรทางสังคมได 
แตตองไมเกินรอยละ 20 ของจํานวนสมาชิกสหกรณท้ังหมด แตกรณีสหกรณมีจํานวนสมาชิกท้ังหมด
มากกวา 20 คน จะรับสมาชิกท่ีเปนองคกรธุรกิจ สถาบัน หรือองคกรทางสังคมไดไมเกินรอยละ 5 ของ
จํานวนสมาชิกสหกรณท้ังหมด (มาตรา 15) 
           3.3  การออกเสียง 

    3.3.1 สมาชิกในท่ีประชุมใหญมีสิทธิพ้ืนฐานในการออกเสียงตามหลักปฏิบัติ
ท่ัวไปของสหกรณ คือ “ หนึ่งคน หนึ่งเสียง” ( One-man One-Vote)  แตสมาชิกสหกรณท่ีมีหุนมาก หรือมี
ปริมาณการทําธุรกิจกับสหกรณมาก อาจจะไดรับสิทธิในการออกเสียงเพ่ิมจากสิทธิในการออกเสียง
พ้ืนฐาน โดยสิทธิในการออกเสียงเพ่ิมใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในธรรมนูญของสหกรณ ซ่ึงจะตอง
ไมเกินรอยละ 20 ของจํานวนการออกเสียงพ้ืนฐาน และจะตองแจงใหท่ีประชุมใหญทราบถึงจํานวน 
ผูมีสิทธิออกเสียงเพ่ิม และจํานวนเสียงท่ีจะออกเพ่ิม (มาตรา 17) 
                  3.3.2  กรรมการในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานของสหกรณ (Council) 
หรือกรรมการในท่ีประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาของสหกรณ (Board of Supervisors) มีสิทธิในการออก
เสียง “หนึ่งคนหนึ่งเสียง” (มาตรา 26 วรรค 4) 
            3.4  การลาออกจากสมาชิก หากมิไดระบุไวในธรรมนูญของสหกรณเปนอยางอ่ืน 
สมาชิกสหกรณท่ีเปนบุคคลธรรมดา จะตองแจงความประสงคขอลาออกจากการเปนสมาชิกสหกรณ
ตอประธานคณะกรรมการบริหารงานของสหกรณ หรือคณะกรรมการบริหารงานของสหกรณ เปน
การลวงหนากอนหรือองคกรทางสังคม โดยการลาออกจะมีผลตั้งแตวันส้ินสุดปการเงินของสหกรณท่ี
ขอลาออก หากไดรับการอนุมัติใหลาออก (มาตรา 19)  
        4.  การประชุมใหญ 

4.1 ผูเขาประชุม การประชุมใหญจะตองประกอบดวยสมาชิกท้ังหมดของสหกรณ 
โดยท่ีประชุมใหญถือเปนองคกรท่ีมีอํานาจสูงสุดของสหกรณ (มาตรา 22) แตกรณีสหกรณมีจํานวน
สมาชิกมากกวา 150 คน อาจจะดําเนินการประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิกสหกรณก็ได โดยใหเปนไป
ตามท่ีกําหนดไวในธรรมนูญของสหกรณ (มาตรา 25) 
             4.2  องคประชุมและมติของท่ีประชุมใหญ ท่ีประชุมใหญจะตองมีสมาชิกมาประชุม
มากกวา 2 ใน 3 ของจํานวนสมาชิกสหกรณท้ังหมด และมติช้ีขาดเรื่องตางๆ ในท่ีประชุมใหญโดยท่ัวไป
ใหใชเสียงขางมาก แตหากเปนเรื่องการแกไขธรรมนูญของสหกรณ การควบรวม หรือเลิกสหกรณ 
ตองใชเสียงมากกวา 2 ใน 3 และหากมีการกําหนดใหตองใชคะแนนเสียงท่ีมากกวาท่ีกําหนดไวใน
ธรรมนูญของสหกรณก็ใหถือปฏิบัติตามนั้น (มาตรา 23) 

DPU



77 
 
              4.3  กําหนดจัดประชุมใหญ จะตองจัดประชุมใหญอยางนอยปละหนึ่งครั้ง แตหากมีกรณี
ตอไปนี้จะตองเรียกประชุมใหญวิสามัญภายใน 20 วัน (มาตรา 24) ไดแก 

4.3.1  สมาชิกสหกรณมากกวารอยละ 30 ยื่นเรื่องขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ 
4.3.2  ประธานคณะกรรมการท่ีปรึกษาของสหกรณ หรือคณะกรรมการท่ีปรึกษา

ของสหกรณ ยื่นเรื่องขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ 
4.3.3  มีกรณีตามท่ีธรรมนูญของสหกรณกําหนดใหตองเรียกประชุมใหญวิสามัญ 

   5.  คณะกรรมการและฝายจัดการของสหกรณ 
           5.1  ประธานและกรรมการของคณะกรรมการบริหารงานของสหกรณ ประธาน และ
กรรมการของคณะกรรมการท่ีปรึกษาของสหกรณ เลือกตั้งจากสมาชิกสหกรณโดยท่ีประชุมใหญ 
(มาตรา 26 วรรคสาม) 
 5.2  ประธานคณะกรรมการบริหารงานของสหกรณ ถือเปนตัวแทนตามกฎหมายของ
สหกรณ (มาตรา 26 วรรคแรก) 
 5.3  ประธานหรือคณะกรรมการบริหารงานของสหกรณ ดําเนินการคัดเลือก และ
แตงตั้งผูจัดการ และเจาหนาท่ีบัญชีการเงินของสหกรณตามมติของท่ีประชุมใหญ โดยประธานหรือ
กรรมการของคณะกรรมการบริหารงานของสหกรณสามารถทําหนาท่ีเปนผูจัดการของสหกรณได 
และผูจัดการสหกรณมีหนาท่ีคัดเลือก และแตงตั้งเจาหนาท่ีอ่ืนๆ ของสหกรณ ตามท่ีกําหนดไวใน
ธรรมนูญของสหกรณ และมติของคณะกรรมการบริหารงานของสหกรณ (มาตรา 28 วรรคแรก) 
 5.4  ประธานกรรมการหรือคณะกรรมการดําเนินงานของสหกรณหรือผูจัดการของ
สหกรณ ไมสามารถทําหนาท่ีเปนกรรมการในคณะกรรมการท่ีปรึกษาของสหกรณไดในเวลาเดียวกัน 
(มาตรา 26 วรรค 2 ) 
 5.5  ประธานหรือกรรมการของคณะกรรมการบริหารงานของสหกรณหรือผูจัดการของ
สหกรณไมสามารถดํารงตําแหนงเดียวกันในสหกรณผูผลิตทางการเกษตรอ่ืนๆ ซ่ึงดําเนินธุรกิจใน
ลักษณะเดียวกันกับสหกรณของตนในเวลาเดียวกัน (มาตรา 30 ) 

  6.  การดําเนินงานของสหกรณ 
          6.1 สหกรณจะตองจัดใหสมาชิกแตละคนมีบัญชีซ่ึงแสดงขอมูลท่ีสําคัญๆ 3 ประการ 
(มาตรา 36) ไดแก  
            6.1.1  ทุนเรือนหุนของสมาชิก 
            6.1.2  ทุนสํารองท่ีแปลงมาเปนทุนเรือนหุนของสมาชิกแตละราย 
            6.1.3  ปริมาณการทําธุรกิจกับสหกรณของสมาชิก 
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        6.2  สหกรณอาจจัดใหมีเงินสํารองจากกําไรประจําปตามท่ีกําหนดไวในธรรมนูญของ
สหกรณหรือตามมติท่ีประชุมใหญ และเงินสํารองดังกลาวจะใชเพ่ือชดเชยการขาดทุน ขยายการผลิต 
และการดําเนินธุรกิจสหกรณ หรือเพ่ือแปลงเปนทุนเรือนหุนใหกับสมาชิกตามท่ีกําหนดไวใน
ธรรมนูญของสหกรณ (มาตรา 35) 
       6.3  หลังจัดสรรกําไรประจําปเปนทุนสํารองของสหกรณแลว สามารถจัดสรรกําไรสวนท่ี
เหลือใหแกสมาชิก ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในธรรมนูญของสหกรณ หรือมติในท่ีประชุมใหญ 
(มาตรา 37) ดังนี้ 
            6.3.1  จัดสรรเปนเงินเฉล่ียคืนตามสวนของปริมาณธุรกิจท่ีสมาชิกทํากับสหกรณ
ไมนอยกวารอยละ 60 ของกําไรท่ีจัดสรร 
            6.3.2   กําไรสวนท่ีเหลือใหจัดสรรเปนทุนเรือนหุนแกสมาชิก ตามสัดสวนทุนเรือน
หุนของสมาชิก และทุนเรือนหุนของสมาชิกท่ีแปลงมาจากเงินสํารอง รวมถึงทรัพยสินท่ีสมาชิกรายนั้น 
ไดรับการสนับสนุนโดยตรงจากรายไดท่ีไดรับจากรัฐของสหกรณ และทรัพยสินท่ีไดรับจากการบริจาค 

   6.4 สหกรณท่ีมีคณะกรรมการท่ีปรึกษาของสหกรณ  ใหประธานกรรมการ หรือ
คณะกรรมการท่ีปรึกษาของสหกรณทําหนาท่ีผูตรวจสอบบัญชี เพ่ือทําหนาท่ีตรวจสอบบัญชีของ
สหกรณได (มาตรา 38)75 
 4)   เปรียบเทียบกับสหกรณในประเทศไทย 
        1. สหกรณทุกประเภทในประเทศไทยอยูภายใตการกํากับแนะนําของกรมสงเสริม
สหกรณ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพียงหนวยงานเดียว แตสหกรณในประเทศจีนอยูภายใต
การกํากับแนะนําของหนวยงานผูเกี่ยวของโดยตรงแยกตางหากจากกัน  

 2. กรณีของสหกรณผูผลิตทางการเกษตรตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2007 เปนตนไป 
พบวามีขอกําหนดหลายประการท่ีแตกตางไปจากกฎหมายสหกรณของประเทศไทย ดังนี้ 

2.1 ตามมาตรา 14 ของกฎหมายสหกรณผูผลิตทางการเกษตรของประเทศจีนนั้น
กําหนดให นอกเหนือจากบุคคลธรรมดา องคกร ธุรกิจ สถาบัน และองคการทางสังคม ท่ีดําเนินกิจกรรม
เกี่ยวเนื่องกับสหกรณ สามารถสมัครเขาเปนสมาชิกของสหกรณได แตในกรณขีองประเทศไทยตามนยั
มาตรา 33 (2) ของพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 กําหนดใหเฉพาะบุคคลธรรมดาเทานั้นท่ีสามารถ
สมัครเขาเปนสมาชิกของสหกรณได   

2.2 ตามมาตรา 37 ของกฎหมายสหกรณผูผลิตทางการเกษตรของประเทศจีนนั้น
กําหนดใหสหกรณจัดสรรกําไรสุทธิหลังจากหักชําระการขาดทุน (หากมี) และจัดสรรเปนเงินทุนสํารอง 
                                                

75 ปรีชา วงศสกุลเกียรติ . (2550). การสหกรณในประเทศจีน ประมวลสาระชุดวิชาสหกรณนานาชาติ 
หนวยท่ี 6-10. หนา  9-29 – 9-35. 
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เปนเงินเฉล่ียคืนแกสมาชิกตามสัดสวนแหงปริมาณธุรกิจท่ีสมาชิกทํากับสหกรณไมนอยกวารอยละ 
60 ของกําไรสุทธิหลังการหักชําระการขาดทุนและจัดสรรเปนเงินทุนสํารอง  และหากยังมีกําไร
เหลืออยูอีกใหจัดสรรเปนทุนเรือนหุนของสมาชิก แตในกรณีของประเทศไทย ตามนัยมาตรา 60 ของ
พระราชบัญญัติสหกรณ ฉบับ พ.ศ. 2542 ระบุแตเพียงวาท่ีประชุมใหญอาจจัดสรรกําไรสุทธิท่ีเหลือ
จากการจัดสรรเปนทุนสํารองและคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยเปนเงินเฉล่ียคืนแก
สมาชิกตามสัดสวนธุรกิจท่ีสมาชิกนั้นๆ ไดทําไวกับสหกรณในระหวางป  โดยไมมีขอกําหนดในเรื่อง
ของการจัดสรรเปนทุนเรือนหุนใหกับสมาชิก 

2.3 ตามมาตรา 35 ของกฎหมายสหกรณประเทศจีนนั้น ระบุวาเงินทุนสํารองของ
สหกรณจะใชเพ่ือชดเชยการขาดทุน ขยายการผลิต และการดําเนินธุรกิจของสหกรณ หรือเปล่ียนเปน
ทุนเรือนหุนใหสมาชิกแตในกรณีของประเทศไทย ตามนัยมาตรา 61 ของพระราชบัญญัติสหกรณฉบับ 
พ.ศ. 2542 กําหนดใหใชเงินทุนสํารองของสหกรณเพ่ือชดเชยการขาดทุน หรือเพ่ือเปนเงินสํารองของ
สหกรณใหมท่ีไดจดทะเบียนแยกจากสหกรณเดิม76  

3.2.5  ประเทศญี่ปุน 
 การจัดตั้งสหกรณในประเทศญี่ปุน โดยเฉพาะสหกรณการเกษตรนั้นมีการพัฒนามาจาก
องคกรการเกษตรโดยรัฐบาลสมัยเมจิใหการสนับสนุนการจัดตั้งสหกรณเพ่ือปรับสภาพความเปนอยู
ของเกษตรกร กลาวคือ ในยุคศักดินา เจาท่ีดินมีอิทธิพลมาก เกษตรกรหรือชาวนาสวนใหญตองเชา
ท่ีดินทํากินจากเจาท่ีดิน ประกอบกับการเพาะปลูกตองอาศัยสภาพดินฟาอากาศ เกษตรกรตองกูยืมเงิน
จากเจาท่ีดินหรือเจาหนี้เงินกู เพ่ือเปนคาใชจายในการเพาะปลูกและการดํารงชีพ เม่ือสภาพดินฟาไมดี 
การเพาะปลูกไมไดผล เกษตรกรไมสามารถชําระหนี้สินได มีหนี้สินมากขึ้นทําใหมีชีวิตความเปนอยู
แรนแคน จึงมีการจัดตั้งองคกรการเกษตรขึ้นเพ่ือแบงเบาภาระดังกลาว ตอมารัฐบาลในสมัยเมจิ ซ่ึงมี
นโยบายชวยเหลือเกษตรกรอยางจริงจัง จึงสนับสนุนใหมีการจัดตั้งสหกรณขึ้น โดยตอมาในป ค.ศ.
1900 ไดมีการออกกฎหมายสหกรณอุตสาหกรรม (The Industrial Cooperative Association Law) ซ่ึงเปน
กฎหมายสหกรณฉบับแรกของญี่ปุน กฎหมายฉบับดังกลาวอนุญาตใหมีการจัดตั้งสหกรณได  
4 ประเภท ไดแก สหกรณเครดิต สหกรณการซ้ือ สหกรณการขายและสหกรณแปรรูป โดยใหสหกรณท่ี
จัดตั้งใหอยูในการควบคุมดูแลของรัฐบาล  
     นับตั้งแตการออกกฎหมายสหกรณนี้ ทําใหมีการจัดตั้งสหกรณกันอยางแพรหลายและมีการ
พัฒนาสหกรณตลอดมา ใน ป ค.ศ. 1947 รัฐบาลไดออกกฎหมายใหสําหรับสหกรณการเกษตรโดยเฉพาะ
ซ่ึงเรียกวา กฎหมายสหกรณการเกษตร ป ค.ศ. 1947 (The Agricultural Cooperative Law) กฎหมายฉบับ
ดังกลาวกําหนดใหการจัดตั้งสหกรณตองดําเนินการตามหลักการสหกรณทุกประการและดาํเนนิธุรกจิ
                                                

76  แหลงเดิม. หนา  9-46. 
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หลายอยาง ไดแก สินเช่ือ การตลาด การซ้ือ การแปรรูป การประกันภัย เปนตน  นอกจากนั้น สหกรณ
ตองทําหนาท่ีใหคําแนะนําเกษตรกรท่ีเปนสมาชิก ใหสามารถจัดการฟารมของตนเองได กฎหมาย
ฉบับนี้ไดรับการแกไขหลายครั้ง เพ่ือใหสอดคลองกับการพัฒนาสหกรณและใหเหมาะสมกับ
สถานการณ ท้ังนี้ สหกรณในประเทศญี่ปุนมีแนวคิดของการพ่ึงพาตนเองและรับผิดชอบตนเอง  
มีอุดมการณท่ีจะแกไขปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิก โดยวิธีการชวยเหลือตนเองและ
ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

  1)  ประเภทของสหกรณ 
ปจจุบันสหกรณในประเทศญี่ปุนแบงออกเปน 4 ประเภท ไดแก 

 (1) สหกรณการเกษตร (Agricultural Cooperative) หมายถึง สหกรณท่ีจัดตั้งโดยกลุม 
ผูท่ีมีอาชีพทางเกษตร ซ่ึงตามกฎหมายสหกรณการเกษตร (The Agricultural Cooperative Association Law  
of  Japan) การเกษตร หมายถึง การปลูกพืช การเล้ียงสัตว เล้ียงไหม การทําโคนม เปนตน  

โดยสหกรณการเกษตรในปจจุบันมีบทบาทสําคัญในการผลักดันใหมีการจัดองคกรและ
การบริหารดานผลผลิตระบบใหม โดยไมมุงเนนท่ีเกษตรกรรายตัว แตใหมีการรวมกลุมหรือรวมมือ
กันระหวางสมาชิกโดยการกําหนดแผนรวมกันในการพัฒนาผลผลิตและพัฒนาดานการตลาดใหเขาสู
ระดับประเทศรวมถึงการลดตนทุนการผลิต ซ่ึงมาตรการดังกลาวมีเปาหมายในการปรับโครงสรางทาง
การเกษตรและเปนแนวทางในการจัดทําแผนสงเสริมการเกษตรในระดับภูมิภาค 

การจัดตั้งสหกรณการเกษตรมีจุดมุงหมายเพ่ือชวยเหลือสมาชิกในดานการประกอบอาชีพ
และปรับปรุงชีวิตความเปนอยูของเกษตรกร ดังนั้น สหกรณการเกษตรจึงมีการดาํเนนิการสหกรณเพ่ือให
บรรลุจุดมุงหมาย ดังนี ้

1.  การใหบริการคําแนะนํา (Farm Guidance) โดยทางสหกรณทําหนาท่ีใหคําแนะนําดานการ
ประกอบอาชีพของเกษตรกร ดานการผลิตทางการเกษตรและดานการปรับปรุงชีวิตความเปนอยูของ
เกษตรสหกรณจะจัดใหมีเจาหนาท่ีของสหกรณประจําอยูทุกสหกรณ เพ่ือทําหนาท่ีใหคําแนะนํา 
แกเกษตรกรในดานตางๆ 

2. จัดจําหนายผลผลิตทางการเกษตร โดยสหกรณดําเนินการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิก  
เพ่ือจัดจําหนายไปยังตลาดหรือผูคาอ่ืนๆ 

3. จัดหาปจจัยทางการเกษตร สหกรณทําหนาท่ีจัดหาวัสดุอุปกรณในการผลิต เชน ปุย 
สารเคมี เครื่องมือและอุปกรณทางการเกษตร รวมถึงสินคาเครื่องอุปโภคบริโภคท่ีจําเปนมาจําหนาย
แกสมาชิก โดยใหสมาชิกส่ังซ้ือสินคาท่ีตองการใชตามแผนการเกษตรและแผนครอบครัวท่ีจัดทําไว 
สหกรณจะรวบรวมใบส่ังซ้ือจากสมาชิกสงใหชุมนุมเศรษฐกิจจังหวัดของสหกรณการเกษตร ชุมนุม
เศรษฐกิจจังหวัดสงใหชุมนุมสหกรณการเกษตรระดับชาติและชุมนุมสหกรณการเกษตรระดับชาติ
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เปนผูส่ังซ้ือจากโรงงานหรือบริษัทผูผลิต ซ่ึงสวนใหญเปนโรงงาน และบริษัทท่ีชุมนุมสหกรณ
การเกษตรระดับชาติถือหุนอยูดวย สหกรณขั้นปฐมหรือชุมนุมเศรษฐกิจจังหวัดอาจส่ังซ้ือจากโรงงาน
ผูผลิตโดยตรงก็ได 

4. การธนาคาร ธุรกิจธนาคารของสหกรณการเกษตร คือ การรับฝากเงินจากสมาชิกและ
บุคคลท่ัวไปและใหสินเช่ือแกสมาชิก แตเพ่ือการดําเนินธุรกิจท่ีคุมคาใชจายและสนองความตองการ
ของสมาชิกใหมากท่ีสุด ธุรกิจสินเช่ือของสหกรณการเกษตรจึงครอบคลุมกิจกรรมตางๆ เชน ซ้ือลด
ตั๋วเงิน ซ้ือขายแลกเปล่ียนเงินตราท้ังในและตางประเทศ ค้ําประกันหนี้ ฯลฯ ผูถือบัตรสมาชิกสหกรณ
เพียงใบเดียวสามารถดําเนินธุรกิจโดยใชบริการจากสถาบันการเงินเกือบทุกแหงท่ัวประเทศ รวมท้ัง
ธนาคารทุกแหงของสหกรณและธนาคารพาณิชยท่ัวไป นอกจากนี้ ยังสามารถใชบัตรสมาชิกนี้จายคา
โทรศัพท คาไฟฟาผานระบบโอนเงินอัตโนมัติของธนาคารได 

สําหรับหนวยงานท่ีรับผิดชอบดานสหกรณนั้น รัฐบาลประเทศญี่ปุนจะมีหนวยงานกลาง
และรัฐบาลทองถ่ินท่ีทําหนาท่ีดูแลดานการเกษตร มีงบประมาณไปสนับสนุนรัฐบาลสวนทองถ่ิน ซ่ึง
ในสวนของเกษตรกรเองก็จะมีการรวมตัวกันดําเนินธุรกิจ มีการวางแผนการผลิตและการทําการตลาด
เอง รัฐเพียงคอยสนับสนุนดานวิชาการ เจาหนาท่ีของรัฐในระดับจังหวัดจะมีผูท่ีคอยตรวจสอบคุณภาพ
ของผลผลิตท่ีเรียกวา Prefecture’s Inspectors ทําหนาท่ีคอยตรวจสอบ ประเมินราคาของผลผลิตโดยเฉพาะ
เรื่องขาวจะกําหนดช้ันคุณภาพขาวท่ีเกษตรกรแตละรายจะไดรับราคาแตกตางกันไปตามเกรดของขาว 
ในระดับรัฐบาลกลางจะมีหนวยงานท่ีคอยตรวจสอบคุณภาพสินคาเกษตรท่ีวางขายเรียกวา Food 
Agency โดยจะมีเจาหนาท่ีออกไปสุมนําเอาตัวอยางสินคาท่ีวางขายมาตรวจดูวาตรงตามท่ีระบุไวใน
ฉลากหรือไม หากไมตรง มีสิทธ์ิส่ังระงับการผลิต และจะถูกดําเนินคดีทางกฎหมาย และในสวนของ
หนวยงานมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของรัฐจะทําหนาท่ีสนับสนุนการวิจัยทางดานพันธุพืช พันธุ
สัตว และดานเทคโนโลยีการผลิต ตลอดจนการแปรรูป มีการจัดหลักสูตรการฝกอบรมแกเกษตรกร
ท้ังในประเทศและตางประเทศ ตลอดจนใหความชวยเหลือดานเงินชวยเหลือ และสงผูเช่ียวชาญไปยัง
ตางประเทศอยูเสมอ 

สําหรับเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับสหกรณจะมีเจาหนาท่ีจากทางรัฐบาลและองคกรเอกชน 
ดังท่ีกลาวมาแลวในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ ในสวนของเกษตรกรจะมีการรวมตัวกันเปนสหกรณท่ี
เรียกวา JA หรือ Japan Agricultural Cooperatives ดําเนินงานจัดการวางแผนโดยผานคณะกรรมการ
ของสหกรณ พรอมรับปญหาความตองการในสวนท่ีรัฐ หรือหนวยงานของรัฐควรใหการสนับสนุน 
เชน การวิจัย และเทคโนโลยีการปลูกพืช การใชเครื่องจักรกล การปศุสัตว การประมง และการปลูกปา 
ส่ิงเหลานี้ทําใหการสหกรณของญี่ปุนมีความเจริญกาวหนามาก เกษตรกรในญี่ปุนสามารถติดตอ
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สอบถามกับเจาหนาท่ีในการสงเสริมทางการส่ือสารโดยตรง เชน โทรศัพทหรือเม่ือมีการรวมกลุมกัน
สามารถเชิญเจาหนาท่ีไปรวมปรึกษาหารือตามสถานท่ีตางๆได 

ดานการสงเสริมการสหกรณการเกษตรในประเทศญี่ปุนนั้น เนื่องจากเกษตรกรสวนใหญ
มักมีการรวมกลุม หรือรวมตัวกันเปนสหกรณการเกษตร ซ่ึงรัฐบาลไดมีนโยบายท่ีจะพยายามให
สหกรณการเกษตรหลายๆ แหง รวมตัวกันเขาเปนแผนสหกรณขนาดใหญ ยิ่งทําใหระบบการจัดการ
ตางๆ ดําเนินการเปนรปูธุรกิจเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้น การวางแผนการผลิต การแปรรูป และการตลาด จะ
ทําไดโดยงายจากคณะกรรมการของสหกรณในดานการสงเสริม โดยเฉพาะเจาหนาท่ีของรัฐไดมีการ
ประสานงานกับเจาหนาท่ีของสหกรณการเกษตร ในการใหความรูเสริมเปนการเพ่ิมเติมจากเจาหนาท่ี
สหกรณการเกษตรท่ีมีอยูแลว และขณะเดียวกันการติดตอส่ือสารกันกระทําไดโดยผานทางโทรศัพท 
เอกสารส่ิงพิมพ วิทยุ และโทรทัศน 

(2)  สหกรณประมง (Fishery Cooperative) คือ สหกรณท่ีจัดตั้งขึ้นโดยกลุมผูทําธุรกิจดาน
การประมง สหกรณประมงจัดตั้งขึ้นภายใตกฎหมายสหกรณประมง (Fishery Cooperative Union Law)     

การจัดตั้งสหกรณประมงมีวตัถุประสงค  2  ประการ  คือ          
ก. เพ่ือพัฒนาการประกอบอาชีพประมง   
ข. เพ่ือพัฒนาความเปนอยูของผูประกอบอาชีพประมง 

(3) สหกรณผูเปนเจาของปาไม (Forestry Cooperative) สหกรณผูเปนเจาของปาไมเปน
สหกรณท่ีจัดตั้งในหมูผูท่ีเปนเจาของปาไมภายใตกฎหมายสหกรณปาไม (The Forest Cooperative Law) 
เพ่ือชวยเหลือสมาชิกในการปลูกปาและทําธุรกิจดานปา 

(4) สหกรณผูบริโภค (Consumer Cooperative) สหกรณผูบริโภคนั้น จัดตั้งขึ้นโดยท่ีมี
วัตถุประสงคเพ่ือปกปองสิทธิและผลประโยชนของผูบริโภค ภายใตกฎหมายสหกรณผูบริโภค (The 
Consumers’ Livelihood Cooperatives Society Law) สหกรณผูบริโภคมีหลายประเภท เชน สหกรณ
รานคา สหกรณการแพทย สหกรณเคหสถานและสหกรณประกันภัย สหกรณรานคาเปนสหกรณท่ีมี
ธุรกิจกวางขวางท่ีสุด    

2)  โครงสรางสหกรณการเกษตรในประเทศญี่ปุน 
สหกรณการเกษตรเปนประเภทสหกรณท่ีสําคัญท่ีสุดในขบวนการสหกรณและมีบทบาท

สําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยรัฐบาลใหความสําคัญ และสนับสนุนสหกรณมากท่ีสุด                                                            
สหกรณการเกษตรแบงการจัดองคการออกเปน 3 ระดับ  คอื   
 (1) สหกรณการเกษตรระดับทองถ่ิน (Town and Village Level) คือ สหกรณการเกษตรขั้นปฐม 

(Primary Agricultural Cooperative societies) จัดตั้งในระดับเมืองและหมูบานหรือเขต สมาชิกของ
สหกรณมี 2 ประเภท คือ   
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1.1  สมาชิกสามัญ (Regular Member) ไดแก ผูท่ีประกอบอาชีพทางการเกษตรในทองท่ีท่ี
สหกรณตั้งอยู มีสิทธิใชบริการของสหกรณและลงคะแนนเสียงในการประชุม        

1.2   สมาชิกสมทบ (Associate Member) ไดแก ผูท่ีไมไดทําอาชีพทางการเกษตร แตอาศัยอยู
ในทองท่ีท่ีสหกรณตั้งอยู และมีสิทธิท่ีจะใชบริการของสหกรณได แตไมมีสิทธิลงคะแนนเสียง 

สหกรณการเกษตรระดับทองถ่ินหรือขั้นปฐมแบงออกเปน  2  ประเภท คือ 
1. สหกรณอเนกประสงค  (Multi-Purpose Cooperative) คือ สหกรณท่ีดําเนินธุรกิจหลาย

ประเภท เชน การขาย การซ้ือ การจัดหาสินคามาจําหนาย สินเช่ือ การประกันภัย การแปรรูป การใช
เครื่องใชและส่ิงอํานวยความสะดวกรวมกันและบริการแนะแนวดานอาชีพและการพัฒนาชีวิตแก
สมาชิกสหกรณอเนกประสงคนับเปนสหกรณท่ีมีบทบาทสําคัญท่ีสุดตอขบวนการสหกรณใน
ประเทศญี่ปุน   

2. สหกรณเอกประสงค (Single Purpose) คือ สหกรณท่ีจัดตั้งขึ้นโดยกลุมเกษตรกรเพ่ือทํา
การเกษตรเฉพาะดาน เชน ปศุสัตว โคนม พืชผัก ผลไม โดยทําหนาท่ีดานการตลาดเพ่ือนําผลิตผลของ
สมาชิกไปจําหนาย การจัดหาวัสดุอุปกรณการผลิตและแนะนําดานการผลิตแกสมาชิก 

 (2)  สหกรณการเกษตรระดับจังหวัด (Prefectural Level) ไดแก ชุมนุมสหกรณระดับจังหวัด 
และสหภาพสหกรณระดับจังหวัด ไดแก                                                    

2.1  ชุมนุมสหกรณระดับจังหวัด (Prefectural Federations) โดยสหกรณการเกษตรระดบั
ทองถ่ินจะรวมตัวกันจัดตั้งชุมนุมสหกรณของตนขึ้นในระดับจังหวัด โดยแยกการจัดตั้งตามประเภท
ธุรกิจของสหกรณ มีลักษณะเปนเอกประสงค ชุมนุมเหลานี้แบงเปนประเภทใหญๆ ได 2 ประเภท คือ  
ชุมนุมสหกรณจังหวัดท่ีสมาชิกสวนใหญเปนสหกรณอเนกประสงค ไดแก ชุมนุมเศรษฐกิจจังหวัด 
(Prefectural Economic Federations)  ทําธุรกิจดานการซ้ือและการขาย ชุมนุมสินเช่ือจังหวัด (Prefectural 
Credit Federations) ชุมนุมประกันภัยจังหวัด (Prefectural Mutual-Insurance Federations) และสวัสดิการจงัหวดั 
(Prefectural Welfare Federations) และชุมนุมสหกรณจังหวัดท่ีสมาชิกสวนใหญเปนสหกรณเอกประสงค 

2.2  สหภาพสหกรณระดับจังหวัด (Prefectural Unions)  สหกรณการเกษตรขั้นปฐม และ
ชุมนุมสหกรณจังหวัดในแตละจังหวัด จัดตั้งสหภาพสหกรณการเกษตรระดับจังหวัดจํานวน 1 สหภาพ 
โดยสหภาพสหกรณจังหวัดไมไดทําธุรกิจทางเศรษฐกิจ แตทําหนาท่ีใหคําแนะนําการศึกษาอบรมให
ขาวสาร ติดตอ ประสานงาน ตรวจสอบบัญชีของสหกรณขั้นปฐมและชุมนุมสหกรณตางๆ ในจังหวัด  

 (3)  สหกรณการเกษตรระดับชาติ (National Level)   ไดแก                                   
3.1 สหภาพกลางของสหกรณการเกษตร (Central Union of Agricultural Cooperative หรือ 

JA Zenchu) เปนองคกรขั้นสูงสุดของสหกรณการเกษตรในประเทศญี่ปุน จัดตั้งโดยสหกรณการเกษตร
สหภาพ และชุมนุมสหกรณจังหวัด ซ่ึงเปนสมาชิกประจํา ไดแก สหภาพสหกรณจังหวัดทุกจังหวัด 
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สหกรณการเกษตรขั้นปฐมและชุมนุมสหกรณระดับชาติตางๆ นอกจากนั้นมีหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับ
สหกรณการเกษตรอีก 10 แหง ซ่ึงเปนสมาชิกสมทบ            

สหภาพกลางไมไดดําเนินธุรกิจทางเศรษฐกิจแตจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปน
หนวยงานกลางของสหกรณการเกษตร เพ่ือเปนตัวแทนปกปองผลประโยชนและสนองความตองการ
ของสหกรณการเกษตรท้ังประเทศ และดําเนินการตางๆ เพ่ือพัฒนาขบวนการสหกรณการเกษตร โดย
ทําหนาท่ีในการใหคําแนะนํา ศึกษาอบรมแกสมาชิกเกษตรกรและติดตอประสานงานกับสหภาพจังหวดั
และรัฐบาลสหภาพ สหภาพกลางไดจัดตั้งวิทยาลัยสหกรณกลางสําหรับทําการฝกอบรมผูท่ีจะเขา
ทํางานในสหกรณและพนักงานของสหกรณ และจัดตั้งสถาบันพัฒนาสหกรณการเกษตรแหงเอเชีย   
(The Institute for the Development of Agricultural Cooperatives in Asia: IDACA) เพ่ือการฝกอบรมดาน
สหกรณการเกษตรแกเจาหนาท่ีของสหกรณการเกษตรในประเทศกําลังพัฒนา    

เงินทุนของสหกรณสวนใหญไดรับจากสมาชิกและไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนสวน
นอยจึงทําใหมีอิสระในการบริหารงาน  ผูมีอํานาจสูงสุดในการกําหนดนโยบายของสหภาพกลาง คือ 
ท่ีประชุมใหญซ่ึงประกอบดวยผูแทนหนวยงานตางๆ เปนสมาชิก ไดแก ประธานของสหภาพทุกจังหวัด 
ผูแทนของสหกรณสมาชิก ท้ังสหกรณการเกษตรขั้นปฐมและชุมนุมสหกรณจังหวัด และผูแทนของ
ชุมนุมสหกรณระดับชาติตางๆ 

3.2  ชุมนุมสหกรณการเกษตรระดับชาติ (National Federations หรือ ZEN-NOH) จัดตั้งขึ้น
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมการดําเนินธุรกิจ การลงทุนในบริษัทตางๆ เพ่ือประโยชนของขบวนการ
สหกรณ โดยเปนตัวแทนสหกรณสมาชิกท่ัวประเทศในการทําธุรกิจซ้ือขายและการจัดหาส่ิงอํานวย
ความสะดวกตาง ๆ แกสหกรณ 

3.3  ธนาคารสหกรณกลางเพ่ือการเกษตรและปาไม (Central Cooperative Bank) จัดตั้งขึ้นเพ่ือ
เปนแหลงเงินทุนของสหกรณการเกษตร รับฝากเงินและใหกูยืมแกสมาชิก ธนาคารสหกรณกลางนี้มี
สมาชิกท่ีเปนสหกรณเปนผูถือหุนท้ังหมด 

3.4 สมาคมการพิมพอีโนะฮิคาริ (Ie-No-Hikari Association) เปนสมาคมท่ีใหการสนับสนุน
สหกรณดานการศึกษาและวัฒนธรรม โดยจัดทําหนังสือและวารสารตางๆ เพ่ือเผยแพรดานวัฒนธรรม 

3.5  ชุมนุมประกันภัยสหกรณการเกษตรระดับชาติ (National Mutual Insurance Federation) 
ตั้งขึ้นโดยชุมนุมประกันภยัของสหกรณการเกษตรจังหวัดตางๆ โดยรับประกันตอจากชุมนุมประกันภัย
จังหวัด 

3.6  สมาคมชุมนุมสินเช่ือจังหวัดแหงชาติ (The National Association of Prefectural Credit 
Federations)  
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3.7  ยูนิคูพ เจแปน (Unicoop Japan) ทําหนาท่ีเปนหนวยงานกลางท่ีทําหนาท่ีประสานงาน 
เรื่องตางๆท่ีเกี่ยวกับการทําการคาระหวางสหกรณกับตางประเทศ    

ระบบสหกรณท้ังสามระดับนั้นมีความสัมพันธท้ังในแนวราบและแนวดิ่ง ทุกระดับมีความ
รวมมือกันอยางดี ใหคําแนะนําชวยเหลือกันและดําเนินการเพ่ือปกปองประโยชนของสมาชิก เพ่ือให
สมาชิกมีความเปนอยูท่ีดี ซ่ึงเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีทําใหขบวนการสหกรณในประเทศญี่ปุน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งขบวนการสหกรณการเกษตรมีความเขมแข็งและเจริญกาวหนามากท่ีสุด 

3)  กฎหมายสหกรณ 
กฎหมายสหกรณในประเทศญี่ปุน บังคับใชตามประเภทของสหกรณเปน 4 ประเภท  ดังนี้ 
(1)  กฎหมายสหกรณการเกษตรแหงประเทศญี่ปุน (The Agricultural Cooperative Association 

Law of Japan)  เปนกฎหมายท่ีบังคับใชกับสหกรณการเกษตร  
(2)  กฎหมายสหกรณการประมงแหงประเทศญี่ปุน (The Fishery Cooperative Union Law) 

เปนกฎหมายท่ีบังคับใชกับสหกรณประมง  
(3)  กฎหมายสหกรณปาไมแหงประเทศญี่ปุน (The Forest Cooperative Law) เปนกฎหมายท่ี

บังคับใชกับสหกรณผูเปนเจาของปาไม 
(4)  กฎหมายสหกรณผูบริโภคแหงประเทศญึ่ปุน (The Consumers’Livelihood Cooperative 

Society Law of Japan) เปนกฎหมายท่ีบังคับใชกับสหกรณผูบริโภค77 
 4)  เปรียบเทียบกับสหกรณในประเทศไทย  
                 โครงสรางสหกรณการเกษตรของประเทศญี่ปุนแบงโครงสรางออกเปน 3 ระดับ เชนเดียวกับ
โครงสรางสหกรณการเกษตรในประเทศไทย กลาวคือ มีสหกรณการเกษตรระดับทองถ่ินหรือขั้น
ปฐม สหกรณระดับจังหวัด และสหกรณระดับประเทศ แตประเทศญี่ปุนจะมีหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
ดําเนินกิจกรรมสหกรณการเกษตร ท่ีมีหนาท่ีในการสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหกับรัฐบาลและ
หนวยงานอ่ืนๆท่ีจะเกี่ยวของกับสหกรณการเกษตรหลายหนวยงาน โดยแตละหนวยงานนั้นจะมีการ 
กําหนดหนาท่ี ขอบเขตท่ีชัดเจนในการสงเสริมและพัฒนาสมาชิกสหกรณไดอยางครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพ ไมมีการซับซอนและการกาวกายหนาท่ีซ่ึงกันและกัน โดยมีความครอบคลุม ตอบสนอง
ความตองการของเกษตรกรอยางมีประสิทธิภาพอยางเปนเครือขาย   

รัฐบาลประเทศญี่ปุนไดกําหนดกฎหมายท่ีควบคุมดูแล และสนับสนุนสหกรณและภาค
เกษตรกรรมโดยเฉพาะและใหความชวยเหลือโดยไมเขาไปแทรกแซงกิจการของสหกรณมากเกินไป 

                                                
77  พรรณี วัฒนจงกล. (2550). การสหกรณในประเทศญ่ีปุน ประมวลสาระชุดวิชาสหกรณนานาชาติ 

หนวยท่ี 6-10. หนา 10 – 14 – 10-17. 
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โดยรัฐมีนโยบายสงเสริมและพัฒนาหมูบานสหกรณ และหมูบานเกษตรกร เพ่ือสืบทอดอาชีพ
เกษตรกรรมในฐานะเปนสมบัติของชาติสูคนรุนตอรุน เชน การสนับสนุนเงินงบประมาณเพ่ือสราง
ชุมชนสหกรณ และชุมชนเกษตรกรรมใหเขมแข็ง รวมถึงมีนโยบายดานการรักษาดินและน้ําโดยการ
เก็บพ้ืนท่ีเกษตรกรรมช้ันดีไว เก็บพ้ืนท่ีเกษตรกรรมไวสําหรับผูเขามาสืบทอด สรางระบบเพ่ือจัดการ
พัฒนาสภาวะแวดลอมของพ้ืนท่ีเกษตรกรรมทางน้ํา สงเสริมการจัดการเกี่ยวกับการลดคาใชจายของ
โครงการภาคเกษตรกรรม นอกจากนี้ยังมีการสงเสริมการใชอุตสาหกรรมภาคเกษตรชีวมวล (Biomass) 
ในทุกดาน เพ่ือปรับปรุงส่ิงแวดลอมของชุมชนเกษตรกรรม และสรางพ้ืนท่ีชุมชนเกษตรกรรมท่ี
ทนทานและปลอดภัย 

จากท่ีกลาวมาท้ังหมดนี้  สรุปไดวากฎหมายท่ีเกี่ยวกับการดําเนินกิจการสหกรณ
การเกษตรของประเทศไทยนั้น ยังมีมาตรการทางกฎหมายบางประการท่ีเปนอุปสรรคทําให
ขบวนการสหกรณการเกษตรในประเทศไทยนั้นไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายของ
สหกรณ และไมตอบสนองความตองการทางเเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกสหกรณได ท้ังนี้เม่ือ
เปรียบเทียบกับมาตรการทางกฎหมายของประเทศท่ีมีขบวนการสหกรณการเกษตรท่ีเขมแข็ง และ
ประสบความสําเร็จในการดําเนินกิจการสหกรณ เชน ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ประเทศ
เกาหลี ประเทศสิงคโปร ประเทศจีน และประเทศญี่ปุน ซ่ึงผูศึกษาจะไดนําปญหาและอุปสรรค
ดังกลาวไปวิเคราะหในบทตอไป 
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    บทท่ี  4 
      วิเคราะหปญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินกิจการ 

         ของสหกรณการเกษตร 
 

การดําเนินกิจการของสหกรณการเกษตรถือเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ เพราะสหกรณนั้นจะมีอุดมการณ หลักการและวิธีการสหกรณเปนเครื่องมือในการ
ท่ีจะแกปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกโดยการชวยตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  
ซ่ึงสอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางแทจริง แตจากการท่ีผูวิจัยไดทําการศึกษาวิเคราะห
ประเด็นปญหาและอุปสรรคตางๆ พบวายังมีปญหาและอุปสรรคท่ีสําคัญในการชวยเหลือสมาชิก
สหกรณ รวมถึงปญหาในการจัดตั้งและบริหารกิจการของสหกรณอยูหลายประการ อันเปนเหตุทําให
การดําเนินกิจการของสหกรณการเกษตรในประเทศไทยไมบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายของ
สหกรณ และไมสามารถตอบสนองความตองการทางเเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกสหกรณได 
ดังตอไปนี้ 

 
4.1  ปญหาเกี่ยวกับการชวยเหลือสมาชิกสหกรณการเกษตร 
        1)  ปญหาการจัดสรรทุนเรือนหุนใหกับสมาชิกสหกรณการเกษตร 

ทุนเรือนหุนหรือหุนของสมาชิกสหกรณการเกษตร ถือเปนทุนของสหกรณการเกษตร
สวนหนึ่งท่ีใชหมุนเวียนดําเนินงานของสหกรณ ซ่ึงตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 33 
(3) กําหนดใหการจัดตั้งสหกรณจะตั้งขึ้นไดโดยการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.
2542 และจะตองมีทุนซ่ึงแบงเปนหุนมีมูลคาเทาๆ กัน โดยสมาชิกแตละคนจะตองถือหุนอยางนอย
หนึ่งหุน แตตองไมเกิน 1 ใน 5 ของหุนท่ีชําระแลวท้ังหมด และมาตรา 43 (5) ยังกําหนดใหขอบังคับ
ของสหกรณอยางนอยจะตองมีรายการทุนซ่ึงแบงเปนหุน มูลคาของหุน การชําระคาหุนดวยเงินหรือ
ทรัพยสินอ่ืน การขายและโอนหุน ตลอดจนการจายคืนคาหุนดวย สวนหลักเกณฑท่ีเกี่ยวกับการชําระ
คาหุนนั้น มาตรา 42 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 กําหนดใหสมาชิกจะนําคาหุนหักกลบ
ลบหนี้กับสหกรณไมได และสมาชิกมีความรับผิดเพียงไมเกินจํานวนเงินคาหุนท่ียังสงใชไมครบ
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มูลคาหุนท่ีตนถือ และในระหวางท่ีสมาชิกภาพของสมาชิกยังไมส้ินสุด หามมิใหเจาหนี้ของสมาชิก
ใชสิทธิเรียกรองในคาหุนของสมาชิกผูนั้น 
 โดยหุนของสหกรณ กฎหมายไมไดบังคับใหสหกรณตองกําหนดจํานวนทุนเรือนหุนไว
กอนจดทะเบียนสหกรณ จึงทําใหสหกรณสามารถออกหุนจําหนายใหแกสมาชิกใหมอยูเสมอตาม
มูลคาหุนท่ีกําหนดไวในขอบังคับ ดังนี้ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสหกรณการเกษตร และเพ่ือเปน
การตอบแทนแกสมาชิกสหกรณ เม่ือสหกรณการเกษตรดําเนินกิจการและมีกําไรอันเนื่องจากการ
ประกอบกิจการของสหกรณนั้น ควรมีการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป โดยจายเปนทุนเรือนหุนใหแก
สมาชิกสหกรณการเกษตร แตตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 60 กําหนดหลักเกณฑ
เกี่ยวกับการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณไว ดังนี้  “การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของ
สหกรณ ใหจัดสรรเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละสิบของกําไรสุทธิ และเปนคาบํารุงสันนิบาต
สหกรณแหงประเทศไทยตามอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมเกินรอยละหาของกําไรสุทธิ  

กําไรสุทธิประจําปท่ีเหลือจากการจัดสรรเปนทุนสํารองและคาบํารุงสันนิบาตสหกรณ
แหงประเทศไทย ท่ีประชุมใหญอาจจัดสรรไดภายใตขอบังคับ ดังตอไปนี ้

(1) จายเปนเงินปนผลตามหุนท่ีชําระแลว แตตองไมเกินอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง
สําหรับสหกรณแตละประเภท 

(2) จายเปนเงินเฉล่ียคืนใหแกสมาชิกตามสวนธุรกิจท่ีสมาชิกไดทําไวกับสหกรณใน
ระหวางป 

(3) จายเปนเงินโบนัสแกกรรมการและเจาหนาท่ีของสหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไร
สุทธิ 

(4) จายเปนทุนสะสมไว เพ่ือดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดของสหกรณตามท่ีกําหนดใน
ขอบังคับ 

เพราะฉะนั้นการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณตามกฎหมายสหกรณของประเทศ
ไทยนั้น ระบุแตเพียงวาท่ีประชุมใหญอาจจัดสรรกําไรสุทธิท่ีเหลือจากการจัดสรรเปนทุนสํารองและ
คาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยเปนเงินเฉล่ียคืนแกสมาชิกตามสัดสวนธุรกิจท่ีสมาชิก
นั้นๆ ไดทําไวกับสหกรณในระหวางป  โดยไมมีขอกําหนดในเรื่องของการจัดสรรเปนทุนเรือนหุน
ใหกับสมาชิกสหกรณ ตางจากสหกรณในประเทศจีน ซ่ึงมีบทบาทสําคัญในระบบเศษรฐกิจของ
ประเทศ ซ่ึงสวนใหญจะเปนสหกรณในภาคการเกษตรหรือท่ีเรียกวา สหกรณผูผลิตทางการเกษตร 
(Agricultural Producers Cooperatives) ซ่ึงมีจํานวนประมาณ 150,000 สหกรณ โดยมีกฎหมาย
สหกรณผูผลิตทางการเกษตรขึ้นถือใชบังคับเม่ือป ค.ศ. 2007 และมีวัตถุประสงคในการออกกฎหมาย
เพ่ือเปนกรอบแนวทางในการจัดตั้ง ดําเนินงาน พัฒนา ปกปองสิทธิ และคุมครองผลประโยชนตาม
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กฎหมายของสหกรณผูผลิตทางการกษตร รวมถึงเพ่ือผลักดันการพัฒนาชนบทและเศรษฐกิจใน
ชนบท การดําเนินงานของสหกรณผูผลิตทางการเกษตรตามกฎหมายสหกรณผูผลิตทางการเกษตร
ของประเทศจีนในมาตรา 36 กําหนดใหสหกรณจะตองจัดใหสมาชิกแตละคนมีบัญชีซ่ึงแสดงขอมูลท่ี
สําคัญๆ 3 ประการ ไดแก  

1)  ทุนเรือนหุนของสมาชิก 
2) ทุนสํารองท่ีแปลงมาเปนทุนเรือนหุนของสมาชิกแตละราย 
3) ปริมาณการทําธุรกิจกับสหกรณของสมาชิก 
สวนมาตรา 35 กําหนดใหสหกรณตองจัดใหมีเงินสํารองจากกําไรประจําปตามท่ีกําหนด

ไวในธรรมนูญของสหกรณหรือตามมติท่ีประชุมใหญ และเงินสํารองดังกลาวจะใชเพ่ือชดเชยการ
ขาดทุน ขยายการผลิต และการดําเนินธุรกิจสหกรณ หรือเพ่ือแปลงเปนทุนเรือนหุนใหกับสมาชิก 
และในมาตรา 37 กําหนดวา หลังจากการจัดสรรกําไรประจําปเปนทุนสํารองของสหกรณแลว สามารถ
จัดสรรกําไรสวนท่ีเหลือใหแกสมาชิก ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในธรรมนูญของสหกรณ หรือมติ
ในท่ีประชุมใหญ ดังนี้ 
 1. จัดสรรเปนเงินเฉล่ียคืนตามสวนของปริมาณธุรกิจท่ีสมาชิกทํากับสหกรณไมนอยกวา
รอยละ 60 ของกําไรท่ีจัดสรร 
 2. กําไรสวนท่ีเหลือใหจัดสรรเปนทุนเรือนหุนแกสมาชิก ตามสัดสวนทุนเรือนหุนของ
สมาชิก และทุนเรือนหุนของสมาชิกท่ีแปลงมาจากเงินสํารอง รวมถึงทรัพยสินท่ีสมาชิกรายนั้นไดรับ
การสนับสนุนโดยตรงจากรายไดท่ีไดรับจากรัฐของสหกรณ และทรัพยสินท่ีไดรับบริจาค 

 ดังนี้ จะเห็นวาตามบทบัญญัติกฎหมายสหกรณผูผลิตทางการเกษตรของประเทศจีนจะ
กําหนดใหสหกรณผูผลิตทางการเกษตรจัดสรรกําไรสุทธิหลังจากหักชําระการขาดทุน (หากมี) และ
จัดสรรเปนเงินทุนสํารอง เปนเงินเฉล่ียคืนแกสมาชิกตามสัดสวนแหงปริมาณธุรกิจท่ีสมาชิกทํากับ
สหกรณไมนอยกวารอยละ 60 ของกําไรสุทธิหลังการหักชําระการขาดทุนและจัดสรรเปนเงินทุน
สํารอง  และหากยังมีกําไรเหลืออยูอีกใหนําไปจัดสรรเปนทุนเรือนหุนใหแกสมาชิกสหกรณตอไป แต
สําหรับในกรณีของประเทศไทย มาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ระบุแตเพียงวาท่ี
ประชุมใหญอาจจัดสรรกําไรสุทธิท่ีเหลือจากการจัดสรรเปนทุนสํารองและคาบํารุงสันนิบาตสหกรณ
แหงประเทศไทยเปนเงินเฉล่ียคืนแกสมาชิกตามสัดสวนธุรกิจท่ีสมาชิกนั้นๆ ไดทําไวกับสหกรณใน
ระหวางป  โดยไมมีขอกําหนดในเรื่องของการจัดสรรเปนทุนเรือนหุนใหกับสมาชิกสหกรณเม่ือ
สหกรณมีกําไร  
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 2)  ปญหาการเช่ือมโยงเครือขายสหกรณการเกษตร 
ปจุจบันในประเทศไทยมีสหกรณการเกษตรจํานวน 4,401 แหง ขอมูลจากกรมสงเสริม

สหกรณ ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2555 โดยโครงสรางความสัมพันธระหวางองคกรสหกรณ
การเกษตรไทยหรือโครงสรางของขบวนการสหกรณการเกษตรไทยจะแบงเปน 3 ระดับ โดยจะ
เริ่มตนจากสมาชิกรายบุคคล ระดับหมูบานหรือระดับตําบล รวมตัวกันจัดตั้งเปนสหกรณการเกษตร
ระดับอําเภอ  และสหกรณการเกษตรในระดับอําเภอจะรวมตัวจัดตั้งเปนชุมนุมสหกรณการเกษตร
ระดับจังหวัด และชุมนุมสหกรณระดับจังหวัดรวมตัวกันจัดตั้งเปนชุมนุมสหกรณการเกษตร
ระดับประเทศ  หรือท่ีเรียกวา ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด โดยมีสันนิบาต
สหกรณแหงประเทศไทย ซ่ึงมีสถานะเปนนิติบุคคลตามท่ีพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 
109 กําหนดไว และเปนองคกรท่ีมิไดหาผลกําไร หรือทําธุรกิจเหมือนธุรกิจของสหกรณท่ัวๆไป แตเปน
องคกรท่ีสงเสริมและพัฒนากิจการสหกรณ แนะนําชวยเหลือทางวิชาการแกสหกรณ ใหการศึกษา
ฝกอบรมวิชาการเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ อํานวยความสะดวกในการติดตอประสานงานระหวาง
สหกรณกับสวนราชการหรือบุคคลอ่ืน และชวยสงเสริมธุรกิจการคาอุตสาหกรรม หรือบริการของ
สหกรณทุกประเภทท่ัวราชอาณาจักร  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
ภาพท่ี 4.1  โครงสรางความสัมพันธระหวางองคกรของสหกรณการเกษตรประเทศไทย 

ชุมนุมสหกรณการเกษตรระดับประเทศ 
 

ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด 

ชุมนุมสหกรณการเกษตรระดับจังหวัด 

สหกรณการเกษตรระดับอําเภอ 

สมาชิก
สหกรณ 

สมาชิก 
สหกรณ 

ระดับประเทศ 

ระดับจังหวัด 

ระดับอําเภอ 

ระดับหมูบาน สมาชิก
สหกรณ 

สันนิบาตสหกรณ       
แหงประเทศไทย 
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จากการศึกษาพบวาการดําเนินงานของสหกรณการเกษตรในประเทศไทยแมวาจะ
สามารถพัฒนาใหดําเนินธุรกิจในลักษณะอเนกประสงคซ่ึงสามารถดําเนินธุรกิจไดหลายลักษณะและ
ไดมีการจัดระบบการดําเนินธุรกิจของสหกรณใหมีความสัมพันธเช่ือมโยงในระดับอําเภอ ระดับ
จังหวัด  และระดับประเทศแลว แตสภาพท่ีเปนอยูในปจจุบันขบวนการสหกรณการเกษตรประเทศ
ไทยยังไมมีบทบาทสําคัญเทาท่ีควรสําหรับการตอบสนองนโยบายในการพัฒนาการเกษตรของภาครฐั  
การดําเนินธุรกิจของสหกรณการเกษตรในดานตางๆ ไมวาจะเปนธุรกิจดานการเงิน ธุรกิจการซ้ือ การ
แปรรูป และธุรกิจการขายยังอยูในขอบเขตจํากัด และขาดการเช่ือมโยงเครือขาย หรือการรวมตัว
ระหวางสหกรณท้ังในระดับปฐมภูมิ สหกรณระดับจังหวัด และสหกรณระดับชาต ิเปนเหตุใหการทํา
กิจกรรม และการทําธุรกิจรวมกันของสหกรณการเกษตรมีคอนขางนอย ทําใหอํานาจในการตอรอง
ในเรื่องตางๆ ตอภาครัฐ หรือเอกชนดวยกัน ไมประสบความสําเร็จ เพราะไมสามารถใชกลไก และ
เครือขายในการพัฒนาสหกรณใหเขมแข็ง และใหบริการแกสมาชิกสหกรณไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ประกอบกับสมาชิกสหกรณ คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ และเจาหนาท่ีของสหกรณยังมีความรู
ความเขาใจในหลักการ และการดําเนินการของสหกรณไมเพียงพอ ขาดทักษะและความชํานาญท่ีจะ
บริหารงานสหกรณใหเจริญกาวหนา แมวาในปจจุบันสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยจะเปน
องคกรท่ีสงเสริมและพัฒนากิจการสหกรณ แนะนําชวยเหลือทางวิชาการแกสหกรณ รวมท้ังให
การศึกษาฝกอบรมวิชาการเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ แตเนื่องดวยสันนิบาตสหกรณแหงประเทศ
ไทยเปนองคกรท่ีสงเสริมและพัฒนากิจการสหกรณทุกประเภทท่ัวราชอาณาจักร มิไดมีแบงสาขา
เฉพาะดานในแตละประเภทสหกรณ จึงทําใหไมสามารถใหการสงเสริม และสนับสนุนในการ
ดําเนินงานของสหกรณ จัดฝกอบรมใหความรู  ความเขาในกิจการสหกรณแกสมาชิกสหกรณ 
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ และเจาหนาท่ีสหกรณซ่ึงอยูในภูมิภาคตางๆ ไดอยางท่ัวถึง 

สําหรับสหกรณการเกษตรในประเทศญี่ปุนนั้น ถือเปนประเภทสหกรณท่ีสําคัญท่ีสุดใน
ขบวนการสหกรณในประเทศญี่ปุนและมีบทบาทสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาล
ประเทศญี่ปุนใหความสําคัญและสนับสนุนสหกรณภาคการเกษตรมากท่ีสุด โดยโครงสรางของ
ขบวนการสหกรณการเกษตรในประเทศญี่ปุนจะแบงการจัดองคการออกเปน 3 ระดับ เหมือนกับ
โครงสรางสหกรณการเกษตรของประเทศไทย กลาวคือ มีสหกรณการเกษตรระดับทองถ่ิน สหกรณ
การเกษตรระดับจังหวัดหรือชุมนุมสหกรณระดับจังหวัด และมีสหกรณการเกษตรระดับชาติ เปน
องคกรขั้นสูงสุดของสหกรณการเกษตรในประเทศญี่ปุน โดยมีรายละเอียดดังนี้           
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ระดับ 
ประเทศ 
 
 
 
 
 
 
ระดับ 
จังหวัด 
 
 
 
 
 
 
ระดับ 
หมูบาน 
ตําบล  
และอําเภอ 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.2  โครงสรางของขบวนการสหกรณการเกษตรในประเทศญี่ปุน 
 
 

สมาชิก 

สหกรณอเนกประสงค สหกรณเอกประสงค 

สหพันธเศรษฐกิจ สหพันธสินเช่ือจังหวัด สหพันธประกันสงเคราะห สหพันธจังหวัดอื่นๆ 

สหภาพจังหวัด 

สมาคมการพิมพ 
อิเอะ โนะ ฮิคาริ 

      สหพันธ 
       แหงชาตอิื่นๆ 

 

สหพันธประกัน 
สงเคราะหแหงชาติ 

 

ธนาคาร 
สหกรณกลาง 

สหพันธสหกรณฯ 
แหงชาต ิ

UNICOOP 
 JAPAN 

สหภาพกลาง 
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1)  สหกรณการเกษตรระดับปฐมภูมิ หรือระดับทองถ่ิน โดยสหกรณการเกษตรในระดบันีจ้ะ
จัดตั้งขึ้นในเขตหมูบาน และเขตในเมือง มีสมาชิกสามัญเปนเกษตรกร และมีสมาชิกสมทบเปนผูท่ี
อาศัยในเขตหมูบาน หรือเมือง แตไมไดเปนเกษตรกร สหกรณระดับนี้แบงออกเปน 2 ประเภท คือ  

 (1) สหกรณอเนกประสงค เปนสหกรณประเภททําธุรกิจครบวงจร ธุรกิจการซ้ือ การตลาด 
สินเช่ือ การประกันกัย การรวมกันใช การแปรรูป รวมถึงการบริการใหคําแนะนําตางๆ แกสมาชิก
สหกรณ   

 (2)  สหกรณเอกประสงค เปนสหกรณประเภทธุรกิจเพียงอยางเดียว สหกรณจัดตั้งใน
กลุมเกษตรท่ีทําการเกษตรเฉพาะอยาง เชน โคนม ผลไม หรือปศุสัตว 

2) สหภาพและชุมนุมสหกรณการเกษตรระดับจังหวัด คือ การท่ีสหกรณการเกษตรระดับ
ปฐมจะรวมตัวกันเปนชุมนุมสหกรณเพ่ือดําเนินธุรกิจเฉพาะดาน เชน การตลาด สินเช่ือ ประกันภัย และ
สวัสดิการ ซ่ึงชุมนุมสหกรณสามารถแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก 

 (1) ชุมนุมสหกรณการเกษตรระดับจังหวัด โดยเกิดจากการรวมตัวกันของสหกรณ
การเกษตรอเนกประสงค เชน ชุมนุมสหกรณเศรษฐกิจจังหวัด ชุมนุมสหกรณสินเช่ือจังหวัด ชุมนุม
ประกันภัยจังหวัด ชุมนุมสหกรณสวัสดิการ และอ่ืน ๆ 

 (2) สหภาพสหกรณการเกษตรระดับจังหวัด สหกรณการเกษตรขั้นปฐมและชุมนุม
สหกรณจังหวัดในแตละจังหวัด จัดตั้งสหภาพสหกรณการเกษตรระดับจังหวัด 1 สหภาพ ซ่ึงสหภาพ
สหกรณจังหวัดไมไดทําธุรกิจทางเศรษฐกิจ แตทําหนาท่ีใหคําแนะนํา คําปรึกษา การศึกษาอบรม ให
ขาวสาร ติดตอประสานงาน ตรวจสอบบัญชีสหกรณขั้นปฐม และชุมนุมสหกรณตางๆ ในจังหวัด 
นอกจากนั้นยังทําหนาท่ีเปนตัวแทนของขบวนการสหกรณการเกษตรในจังหวัดนั้นๆ 

3)  ชุมนุมสหกรณการเกษตรระดับชาติหรือสหภาพกลาง เกิดขึ้นจากการท่ีชุมนุมสหกรณ
การเกษตรในแตละจังหวัดรวมตัวกันเปนสหภาพกลาง หรือชุมนุมสหกรณการเกษตรระดับชาติ โดย
สามารถแบงประเภทได ดังนี ้

 (1) สหภาพกลางของสหกรณการเกษตร (Central Union of Agricultural Cooperative   
หรือ JA Zenchu) ถือเปนองคกรขั้นสูงสุดของสหกรณการเกษตรในประเทศญี่ปุน จัดตั้งโดยสหกรณ
การเกษตรสหภาพและชุมนุมสหกรณจังหวัด ชุมนุมสหกรณระดับชาติท่ีสัมพันธกับทางสหกรณ
การเกษตรอเนกประสงค เชน ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงชาติ ชุมนุมประกันภัยแหงชาติเพ่ือ
สหกรณการเกษตร ชุมนุมขอมูลขาวสารแหงชาติเพ่ือสหกรณการเกษตร ชุมนุมสวัสดิการแหงชาติ
เพ่ือสหกรณการเกษตร 
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โดยสหภาพกลางของสหกรณการเกษตร ไมไดทําธุรกิจทางเศรษฐกิจแตจัดตั้งขึ้นโดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือเปนหนวยงานกลางของสหกรณการเกษตร ถือเปนองคกรสูงสุด เพ่ือเปนตัวแทน
ปกปองผลประโยชนและสนองความตองการของสหกรณการเกษตรท้ังประเทศ และการดําเนินการ
ตางๆ เพ่ือพัฒนาขบวนการสหกรณการเกษตรและติดตอประสานงานกับสหภาพจังหวัดและรัฐบาล 
สหภาพกลางไดจัดตั้งวิทยาลัยสหกรณกลางสําหรับทําการฝกอบรมใหคําแนะนําผูท่ีจะเขาทํางานใน
สหกรณ และพนักงานของสหกรณ และจัดตั้งสถาบันเพ่ือการพัฒนาความรวมมือภาคเกษตรแหงเอเชีย 
(The Institute for the Development of Agricultural Cooperatives in Asia หรือ  IDACA)  การเผยแพร
และสนับสนุนนโยบายของขบวนการสหกรณ ตลอดจนริเร่ิมแนวทางการพัฒนาท่ีเหมาะสม 

 (2)  ชุมนุมสหกรณการเกษตรระดับชาติ (National Federation หรือ ZEN-NOH) จัดตั้งขึ้น
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมการดําเนินธุรกิจ การลงทุนในบริษัทตางๆ เพ่ือประโยชนของขบวนการ
สหกรณ โดยเปนตัวแทนสหกรณสมาชิกท่ัวประเทศในการทําธุรกิจซื้อขายและการจัดหาสิ่งอํานวยความ
สะดวกตางๆ แกสหกรณ 

 (3)  ธนาคารกลางเพ่ือการเกษตรและปาไม จัดตั้งขึ้นเพ่ือเปนแหลงเงินทุนของสหกรณ
การเกษตร รับฝากเงินและใหกูยืมแกสมาชิก ธนาคารสหกรณกลางนี้มีสมาชิกท่ีเปนสหกรณเปนผูถือหุน
ท้ังหมด 

 (4)  สมาคมการพิมพอีโนะฮิคาริ เปนสมาคมท่ีใหการสนับสนุนสหกรณดานการศึกษา
วัฒนธรรม โดยจัดทําหนังสือและวารสารตางๆ เพ่ือเผยแพรดานวัฒนธรรม 

 (5)  ชุมนุมประกันภัยของสหกรณการเกษตรระดับชาติ ตั้งขึ้นโดยชุมนุมประกันภัยของ
สหกรณการเกษตรจังหวัดตางๆ โดยรับประกันตอจากชุมนุมประกันภัยจังหวัด 

 (6)  สมาคมชุมนุมสินเช่ือจังหวัดแหงชาต ิ
 (7)  ยูนิคูพ เจแปน (Unicoop Japan) โดยหนวยงานนี้จะทําหนาท่ีเปนหนวยงานกลางคอย

ประสานงานในเรื่องตางๆท่ีเกี่ยวกับการทําการคาระหวางสหกรณกับตางประเทศ    
เพราะฉะนั้น ตามโครงสรางกระบวนการสหกรณการเกษตรของประเทศญี่ปุน สหกรณ

การเกษตรจะมีระบบการดําเนินงานท่ีครอบคลุมเพ่ือใหตอบสนองความตองการของเกษตรกรอยางมี
ประสิทธิภาพ มีขอบขายการดําเนินงานท่ีกวางขวาง เปนระบบ ตั้งแตระดับหมูบาน ระดับเมือง ระดับ
จังหวัด และระดับชาติท่ีชัดเจน ครอบคลุมและเกื้อกูลกันอยางเปนเครือขาย มีการกําหนดขอบเขตท่ี
ชัดเจนในการสงเสริมและพัฒนาสมาชิกสหกรณไดอยางครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ ในแตละ
ระดับๆ โดยไมมีการซับซอน และการกาวกายหนาท่ีซ่ึงกันและกัน รวมท้ังมีหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
ดําเนินกิจกรรมกับสหกรณการเกษตรหลายหนวยงานท่ีจะทําหนาท่ีในการสงเสริมและอํานวยความ
สะดวกกับสหกรณและสมาชิกสหกรณ โดยแตละหนวยงานจะมีความสัมพันธกันท้ังในแนวราบและ
แนวดิ่ง ทุกระดับมีความรวมมือกันอยางดี ใหคําแนะนําชวยเหลือกันและดําเนินการเพ่ือปกปอง
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ประโยชนของสมาชิก เพ่ือใหสมาชิกมีความเปนอยูท่ีดี ซ่ึงเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีทําใหขบวนการ
สหกรณในประเทศญี่ปุน โดยเฉพาะอยางยิ่งขบวนการสหกรณการเกษตรมีความเขมแข็งและ
เจริญกาวหนามากท่ีสุด 

ในขณะท่ีประเทศไทย นอกจากสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และหนวยงานภาครัฐ
แลวยังไมมีหนวยงานอ่ืนท่ีจะสนับสนุน เช่ือมโยงเครือขายสหกรณ และอํานวยความสะดวกในการ
ดําเนินกิจการตางๆ ใหแกสหกรณการเกษตรเหมือนกับสหกรณการเกษตรในประเทศญี่ปุนทําให
สหกรณการเกษตรในประเทศไทยท่ีมีจํานวนมากขาดการรวมตัวกันเพ่ือรวมกันดําเนนิกจิการสหกรณ 
และทําใหขาดอํานาจตอรองทางเศรษฐกิจในการเรียกรองผลประโยชนใหกับสมาชิกสหกรณ  
 
4.2  ปญหาเกีย่วกบัการจัดตัง้และการบริหารกิจการสหกรณการเกษตร 
        1)  ปญหาเกี่ยวกับการดําเนนิการจัดตั้งสหกรณ 

การขอจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณในประเทศไทยจะตองปฏิบัตใิหเปนไปตามพระราชบัญญตัิ
สหกรณ พ.ศ.2542 ประกอบระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการดําเนินการจดทะเบียนจัดตั้ง
สหกรณ พ.ศ.2552 กลาวคือ จะเปนการรวบรวมบุคคลท่ีมีกิจการรวมกันหรือมีความเดือดรอน
เหมือนกัน รวมตัวกันเพ่ือจัดตั้งสหกรณมาดําเนินธุรกิจเพ่ือใหบริการแกสมาชิกหรือเปนตัวแทนของ
สมาชิก อันมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก โดย
วิธีชวยตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกันตามหลักการสหกรณ การจัดตั้งสหกรณขึ้นมาจึงตอง
พิจารณาความเปนไปไดทางธุรกิจ และจะตองเปนกิจการรวมกันท่ีมุงกระทําธุรกิจกับสมาชิกเปนหลัก 
โดยจะมีขั้นตอนการดําเนินการจัดตั้งสหกรณ ดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 เตรียมการเบ้ืองตน 
1.1  รวบรวมกลุมบุคคลท่ีมีกิจการรวมกันจํานวนไมนอยกวาสิบคน บุคคลท่ีรวมกันนี้

ตองเปนบุคคลธรรมดา และบรรลุนิติภาวะ  
1.2  กําหนดวัตถุประสงคและกิจกรรมของสหกรณท่ีจะจัดตั้งขึ้น เพ่ือใหบริการและ

สงเสริมฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก ท้ังนี้ จะตองเปนไปตามหลักการ อุดมการณ 
และวิธีการสหกรณ เพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดประเภทสหกรณ  

1.3  ดําเนินการจัดทํารางแผนดําเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมตามวัตถุประสงค 
ของสหกรณท่ีจะจัดตั้งขึ้นอยางคราวๆ อยางนอย 1 – 3 ป ประกอบดวย ธุรกิจท่ีจะใหบริการแกสมาชิก 
การจัดจางเจาหนาท่ี แหลงท่ีมาของเงินทุน รายไดและคาใชจายตางๆ เพ่ือพิจารณาความเปนไปได และ
ความเหมาะสมในการจัดตั้งสหกรณ  
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ขั้นตอนท่ี 2 ประสานงาน  
คณะบุคคลซ่ึงประสงคจะจัดตั้งสหกรณแตงตั้งตัวแทนในการประสานงานกับเจาหนาท่ีกลุม

จัดตั้งและสงเสริมสหกรณ ณ สํานักงานสหกรณในพ้ืนท่ีท่ีจะจัดตั้งสหกรณ 
2.1 เพ่ือดําเนินการประชุมและจัดใหมีการฝกอบรมใหความรู เกี่ยวกับการสหกรณ  

ไมนอยกวา 6 ช่ัวโมง จากผูทรงคุณวุฒิ หรือนักวิชาการ หรือผูท่ีมีประสบการณดานสหกรณ  
2.2  ขอคําแนะนําในการจัดทําแผนดําเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ

และอ่ืนๆ 
2.3  กําหนดวันประชุมในแตละครั้ง เพ่ือใหเจาหนาท่ีสงเสริมสหกรณเขารวมประชุม

ช้ีแจง และแนะนําการดําเนินการตางๆ ท่ีเกี่ยวของ  
ขั้นตอนท่ี 3 ดําเนินการจัดประชุมผูซ่ึงประสงคจะเปนสมาชิกสหกรณ เพ่ือพิจารณา  
3.1  กําหนดช่ือสหกรณท่ีจะขอจัดตั้งอยางนอย 3 ช่ือ เรียงลําดับตามความตองการ  
3.2  คัดเลือกบุคคลในท่ีประชุม จํานวนไมนอยกวา 10 คน เปนผูแทนเพ่ือดําเนินการ ขอจด

ทะเบียนสหกรณ เรียกวา “คณะผูจัดตั้งสหกรณ” แลวใหคณะผูจัดตั้งสหกรณเลือกในระหวางกันเอง 
เปนประธาน รองประธาน เลขานุการ และเหรัญญิก  

3.3  เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการกําหนดวัตถุประสงค ประเภทของสหกรณ กําหนดแผน
ดําเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ และรางขอบังคับเฉพาะสวนท่ีสําคัญเพ่ือใหคณะผู
จัดตั้งสหกรณใชประกอบการพิจารณาตอไป  

3.4  คณะผูจัดตั้งจะตองดําเนินการยื่นเรื่องขอจองช่ือสหกรณ ซ่ึงสามารถดําเนินการได 2 วิธี 
คือ จองช่ือสหกรณผานเว็บไซตของกรมสงเสริมสหกรณ หรือแจงช่ือสหกรณใหสํานักงานสหกรณ
จังหวัด  

ขั้นตอนท่ี 4 ประชุมคณะผูจัดตั้งสหกรณ เพ่ือพิจารณา  
4.1  เลือกประเภทสหกรณ และกําหนดวตัถุประสงคของสหกรณท่ีจะจัดตั้ง  
4.2  จัดทําแผนดําเนนิการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกจิกรรมของสหกรณ  
4.3  จัดทําบัญชีรายช่ือผูซ่ึงประสงคจะเปนสมาชิกสหกรณตามใบสมัครท่ีรวบรวมได 

พรอมท้ังกําหนดรูปแบบการจัดทําทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุน  
4.4  จัดทํารางขอบังคับสหกรณ  
ขั้นตอนท่ี 5 ประชุมผูซ่ึงจะเปนสมาชิก เพ่ือพิจารณา  
5.1  รับทราบช่ือ การกําหนดประเภท และวัตถุประสงคของสหกรณ ท่ีคณะผูจัดตั้ง

สหกรณเสนอ 
5.2  แผนดําเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ  
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5.3  ดําเนินการรางขอบังคับของสหกรณ และเสนอใหท่ีประชุมผู ซ่ึงจะเปนสมาชิก
พิจารณากําหนดเปนขอบังคับของสหกรณท่ีจะจัดตั้งขึ้น 

ขั้นตอนท่ี 6 คณะผูจัดตั้งสหกรณลงลายมือช่ือในคําขอจดทะเบียนตามแบบท่ีนายทะเบียน
สหกรณกําหนด ยื่นตอนายทะเบียนสหกรณพรอมเอกสาร ดังตอไปนี ้ 

6.1  สําเนารายงานการประชุมผูซ่ึงประสงคจะเปนสมาชิกสหกรณ จํานวน 2 ชุด 
6.2  สําเนารายงานการประชุมผูซ่ึงจะเปนสมาชิกสหกรณ จาํนวน 2 ชุด  
6.3  บัญชีรายช่ือผูซ่ึงจะเปนสมาชิกพรอมลายมือช่ือและจํานวนหุนท่ีแตละคนจะถือเม่ือ

จัดตั้งสหกรณแลว จํานวน 2 ชุด  
6.4  แผนดําเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ จํานวน 2 ชุด  
6.5  ขอบังคับสหกรณ จํานวน 4 ชุด 
นายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ หรือ พนักงานเจาหนาท่ี ซ่ึงนายทะเบียน

สหกรณมอบหมาย มีอํานาจออกคําส่ัง เปนหนังสือใหบุคคลใดๆ ซ่ึงเกี่ยวของมาช้ีแจงขอเท็จจริงหรือ
ใหสงเอกสาร มาเพ่ือประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการรับจดทะเบียนสหกรณไดในการพิจารณารายการ
ท่ีเกี่ยวกับ คําขอหรือรายการในขอบังคับของสหกรณท่ีจะจัดตั้งขึ้น ถานายทะเบียนสหกรณเห็นวา 
รายการดังกลาวไมถูกตอง นายทะเบียนสหกรณมีอํานาจส่ังใหคณะผูจัดตั้งสหกรณแกไข หรือดําเนนิการ
ใหถูกตองได 

เม่ือนายทะเบียนสหกรณพิจารณาแลวเห็นวา สหกรณตามท่ีขอจดทะเบียนมีวัตถุประสงค
ถูกตอง คําขอจดทะเบียนมีเอกสารครบถวน และการจัดตั้งสหกรณตามท่ีขอจดทะเบียนจะไมเสียหายแก
ระบบสหกรณใหนายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนและออกใบสําคัญรับจดทะเบียนใหแกสหกรณนั้น  

แตเนื่องจากในปจจุบันสหกรณไดเกิดปญหาในการดําเนินกิจการมากมายหลายประการ คือ  
 (1) การบริหารจัดการไมมีประสิทธิภาพ สมาชิกสหกรณหรือคณะกรรมการดําเนินการไม

สามารถบริหารงานสหกรณของตนไดเทา ท่ีควรจะเปน เพราะขาดความรูความเขาใจในการ
บริหารงานสหกรณ บางสหกรณไมมีผูจัดการเปนของตนเองและมีเจาหนาท่ีไมเพียงพอ ทําใหการ
บริหารงานเปนไปอยางเช่ืองชาและไมมีประสิทธิภาพ 

 (2)  การแขงขัน สหกรณตองแขงขันกับพอคาคนกลางหรือนายทุนหรือธุรกิจประเภทอ่ืน
ตลอดเวลา ซ่ึงคูแขงขันมีขอไดเปรียบในทุกๆ ดาน เชน มีเงินทุนท่ีเหนือกวา มีทรัพยากรบุคคลท่ีมี
ความรูความสามารถและมีความเช่ียวชาญในทางการคาและธุรกิจมากกวา ทําใหสหกรณแขงขันสู
ไมได เปนเหตุใหประสบกับการขาดทุนหรือลมเหลวในท่ีสุด  
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(3)  เงินทุนไมเพียงพอ การดําเนินธุรกิจตองอาศัยเงินทุนเปนปจจัยสําคัญ แตสหกรณ
จํานวนมากยังขาดเงินทุนท่ีจะขยายธุรกิจใหกวางขวางออกไป และไมสามารถใหสมาชิกกูยืมเงินได
ตามท่ีตองการ  

(4)  ธุรกิจไมเพียงพอ หมายถึง ปริมาณธุรกิจท่ีสหกรณดําเนินการอยูมีนอย ไมครบวงจร
ตามท่ีกําหนดไว เนื่องจากมีเงินทุนไมเพียงพอ ทําใหสหกรณไมสามารถสนองความตองการทาง
เศรษฐกิจของสมาชิกไดทุกอยาง ซ่ึงสงผลใหสมาชิกไมสนใจทําธุรกิจกับสหกรณของตน แตไปสนใจ
ทําธุรกิจกับองคการอ่ืนๆ แทน 

จากปญหาดังกลาวสงผลกระทบใหสหกรณการเกษตรหลายแหงตองประสบปญหา
หนี้สินมากมาย และเลิกกิจการสหกรณไปในท่ีสุด ซ่ึงจากขอมูลกรมสงเสริมสหกรณ ไดรวบรวม
จํานวนสหกรณ ขอมูล ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2555 โดยสหกรณการเกษตรกับชุมนุมสหกรณ
การเกษตรรวมกันจะมีจํานวนสหกรณท้ังส้ิน 4,401 สหกรณ โดยสหกรณการเกษตรท่ียังไมสามารถ
ดําเนินธุรกิจไดจํานวน 132 สหกรณ อยูในระหวางดําเนินธุรกิจ 3,636 สหกรณ และอยูในระหวาง
ชําระบัญชี หรือ เลิกสหกรณจํานวน 633 สหกรณ  ดังนี้ จะเห็นไดวาจํานวนสหกรณการเกษตรท่ี
จัดตั้งขึ้นแตยังไมสามารถดําเนินธุรกิจได และสหกรณการเกษตรท่ีอยูในระหวางชําระบัญชีจะมี
จํานวนมาก เพราะฉะนั้นจึงควรกําหนดใหมีการจัดตั้งเปนกลุมเตรียมสหกรณเพ่ือทดลองดําเนิน
กิจการใหมีความชํานาญเหมาะสมแลวจึงขอจดทะเบียนเปนสหกรณ จะทําใหสหกรณท่ีไดรับการจด
ทะเบียนมีความพรอมในการดําเนินกิจการดังเชนการจัดตั้งสหกรณในประเทศเยอรมนี การจัดตั้ง
สหกรณสามารถดําเนินการไดโดยกฎหมายสหกรณประเทศเยอรมนีกําหนดใหมีสมาชิกไมนอยกวา  
7 คน สามารถขอจัดตั้งสหกรณไดแตขั้นตอนการดําเนินการ กฎหมายกําหนดใหจะตองจัดตั้งเปนกลุม
เตรียมสหกรณและดําเนินการไปเปนระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป แลวจึงขอจดทะเบียนเปนสหกรณ 
เม่ือชุมนุมสหกรณและชุมนุมตรวจบัญชีสหกรณใหความเห็นชอบแลว นายทะเบียนสหกรณจึง
สามารถจะรับจดทะเบียนเปนสหกรณไดในท่ีสุด ดังนั้น การจัดตั้งสหกรณในประเทศไทยควรมีการ
ปรับปรุงวิธีการเชนเดียวกันเพ่ือใหคณะบุคคลท่ีจะจัดตั้งสหกรณไดเรียนรูการดําเนินงานโดยวิธี
สหกรณกอน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารกิจการสหกรณ 

ท้ังนี้ การดําเนินการจัดตั้งสหกรณทุกประเภทในประเทศไทย คือ 1) สหกรณการเกษตร   
2) สหกรณการประมง  3) สหกรณนิคม   4) สหกรณรานคา  5) สหกรณบริการ   6) สหกรณออมทรัพย   
7) สหกรณเครดิตยูเนี่ยน ท้ังหมดจะตองดําเนินการตางๆ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 เทานั้น  
เนื่องจากเปนกฎหมายสหกรณเพียงฉบับเดียวท่ีใชบังคับ ปญหาท่ีเกิดขึ้นคือทําใหเกิดชองวางในบาง
เรื่องและไมเอ้ือตอการพัฒนาสหกรณ เพราะสหกรณในแตละประเภทมีจุดกําเนิด วัตถุประสงคใน
การจัดตั้งและขอจํากัดท่ีไมเหมือนกัน เชน สหกรณการเกษตร เปนสหกรณท่ีจัดตั้งขึ้นโดยเกษตรกร  
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มีหนาท่ีใหบริการสมาชิกในดานการจัดหาวัสดุอุปกรณทางการเกษตร และสินคาท่ีจําเปนในการ
บริโภคมาจําหนายแกสมาชิก ใหบริการดานสินเช่ือ เงินรับฝาก รวบรวมผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือ
จําหนายหรือแปรรูป ใหบริการดานปรับปรุงบํารุงดิน หรือสหกรณออมทรัพย เปนสหกรณท่ีจัดตั้งขึ้น
ในกลุมคนท่ีทํางานในหนวยงานเดียวกัน หรืออาศัยอยูในถ่ินฐานใกลเคียงกัน มีวัตถุประสงคหลัก คือ 
สงเสริมการออมทรัพยและใหสมาชิกกูยืมเงินเม่ือมีความจําเปน เปนตน 

ในประเทศเกาหลีนั้น รัฐไดสงเสริมในการจัดตั้งสหกรณในประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในเรื่องการออกกฎหมายวาดวยสหกรณในแตละประเภทสนับสนุนขบวนการสหกรณในแตละ
ประเภท คือ กฎหมายสหกรณการเกษตร กฎหมายสหกรณการประมง กฎหมายสหกรณการปศุสัตว  
กฎหมายเครดิตยูเนี่ยน เพ่ือเปนการสนับสนุนขบวนการสหกรณในแตละประเภท ซ่ึงมีผลบังคับใชอยูใน
ปจจุบัน  
         2) ปญหาเกี่ยวกับองคประกอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 
 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ เปนคณะบุคคลผูไดรับเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญของ
สหกรณ เพ่ือทําหนาท่ีบริหารงานสหกรณใหบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับ ซ่ึงตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ในมาตรา 50 วรรค 1 กําหนดใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ ประกอบดวย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอ่ืนอีกไมเกินสิบส่ีคนซ่ึงท่ีประชุม
ใหญเลือกตั้งจากสมาชิก78 จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาว องคประกอบของคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณจะประกอบไปดวยประธานกรรมการจํานวนหนึ่งคน และกรรมการอ่ืนอีกจํานวน
ไมเกินสิบส่ีคน โดยจะมีความแตกตางจากผูแทนของนิติบุคคลอ่ืนๆ เชน กรรมการบริษัทจํากัด 
กฎหมายกําหนดแตเพียงวา ผูเปนกรรมการจะพึงมีจํานวนมากนอยเทาใด ใหสุดแลวแตท่ีประชุมใหญ
จะกําหนด79 เพราะฉะนั้น การท่ีองคประกอบคณะกรรมการดําเนินการสหกรณพระราชบัญญัติ
สหกรณ พ.ศ. 2542 ประกอบไปดวย 2 สวนท่ีสําคัญ สวนท่ีหนึ่ง คือ “ประธานกรรมการ” ซ่ึงมีไดเพียง
หนึ่งคน และสวนท่ีสอง คือ “กรรมการอ่ืน” ซ่ึงมีไดไมเกินสิบส่ีคน ดังนั้น ปญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินกิจการสหกรณจะเกิดขึ้นในกรณีท่ีตําแหนงประธานกรรมการซ่ึงมีเพียงหนึ่งคนนั้นวางลงไมวา
จะดวยเหตุเพราะขาดคุณสมบัติ ถีงแกกรรม หรือลาออก หรือดวยเหตุใดก็ตาม จะมีผลทําใหความเปน
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณหมดส้ินไป ไมสามารถดําเนนิกิจการของสหกรณไดตามวัตถุประสงค 

                                                
78  พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 , มาตรา  50. 
79  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย , มาตรา 1150. 
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เพราะขาดองคประกอบในความเปนคณะกรรมการดําเนินการสหกรณตามท่ีกฎหมายกําหนดไว 
 โดยประธานกรรมการดําเนินงานสหกรณ  มีอํานาจหนาท่ีดังนี8้0 

1.  เปนประธานในท่ีประชุมใหญ  และท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการและควบคมุการ
ประชุมใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

2.  ควบคุมดูแลการดําเนินงานท่ัวไปของสหกรณใหเปนไปดวยความเรียบรอยและอยูใน
วัตถุประสงคของสหกรณ หนาท่ีของประธานในเรื่องนี ้เปนหนาท่ีเฉพาะตัวประธานท่ีมีความสําคัญมาก
เพราะเปนเรื่องของการใชอํานาจการบริหารในเรื่องของการดําเนินงานของสหกรณ 

1)  การควบคุมการดําเนินงาน เปนอํานาจท่ีประธานสามารถท่ีจะส่ังการในเรื่องตางๆ 
ไดเปนการเฉพาะไมตองอาศัยมติคณะกรรมการดําเนินการ  บางสวนอาจเปนเรื่องท่ีระเบียบใหอํานาจ
ไวเปนการเฉพาะเรื่องเหลานั้นประธานใชอํานาจไดเปนการเฉพาะตัว เชน การควบคุม งบประมาณ
คาใชจาย การควบคุมการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีสหกรณ การจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบ การอนุมัติ
คาใชจายตางๆ  ของกรรมการและเจาหนาท่ีสหกรณ การควบคุมงานตางๆ  ใหเปนไปตามมติของ
คณะกรรมการดําเนินการ       

2) การดูแลการดําเนินงาน ซ่ึงเปนการดูแลโดยท่ัวไปเพ่ือใหการดําเนินงานของ
สหกรณเปนไปดวยความเรียบรอยและการใหบริการท่ีดีแกสมาชิก  เชน การดูแลทางดานการ
บริหารงานของสหกรณ การดูแลทางดานการใหบริการแกสมาชิก การดูแลทางดานทรัพยสินตางๆ 
ของสหกรณ การดูแลงานท่ีสหกรณตองเกี่ยวของกับบุคคลหรือหนวยงานภายนอก 

นอกจากท่ีกลาวมาแลวประธานจะตองรับผิดชอบในการดาํเนินงานท้ังปวงของสหกรณ
ใหเปนไปดวยความถูกตองเรียบรอยตามควรแกกรณีและสภาพของสหกรณ 

3.  ลงลายมือช่ือในเอกสารตางๆ ในนามสหกรณตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับ 
4. ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย ขอบังคับ  

ระเบียบ  มติ  และคําส่ังของสหกรณ 
    อํานาจหนาท่ีของประธานกรรมการตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับนั้น อํานาจหนาท่ีตามขอ 

1 - 3  ถือเปนอํานาจเฉพาะตัวของประธาน สําหรับอํานาจตามขอ  4  เปนอํานาจท่ีคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณามอบหมายใหประธานมีอํานาจกระทําการเปนเรื่องๆไป ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณจะมอบใหหรือไมก็ได  โดยเปนอํานาจของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ  ไมใชอํานาจของ
ประธานกรรมการ   
                                                

80 วรเทพ  ไวทยาวิโรจน.  2550. บทบาท อํานาจ หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการ  
โครงสรางองคการ และการกระจายอํานาจการบริหารงาน การวินิจฉัยและการอนุมัติเงินกู การตรวจสอบการใชเงินกูและ
การบริหารเงินกู. หนา 14. 
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       3)  ปญหาเกี่ยวกับการกําหนดโครงสรางของกฎหมายสหกรณ  

พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542  เปนกฎหมายสําคัญท่ีใชบังคับกับสหกรณในทุก
ประเภท โดยโครงสรางของพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 นั้น ไดมีการจัดระบบหมวดหมูของ
กฎหมายไวดังนี้  

หมวด 1 บทท่ัวไป 
หมวด 2 การกํากับและสงเสริมสหกรณ 
  สวนท่ี 1 คณะกรรมการพัฒนาสหกรณแหงชาต ิ
  สวนท่ี 2 นายทะเบียนสหกรณ 
  สวนท่ี 3 การกํากับดูแลสหกรณ 
  สวนท่ี 4 กองทุนพัฒนาสหกรณ 
หมวด 3 สหกรณ 
  สวนท่ี 1 การจัดตั้งและการจดทะเบียนสหกรณ 
  สวนท่ี 2 ขอบังคับและการแกไขเพ่ิมเติม 
  สวนท่ี 3 การดําเนินงานของสหกรณ 
  สวนท่ี 4 การสอบบัญชี 
  สวนท่ี 5 การเลิกสหกรณ 
หมวด 4 การชําระบัญชี 
หมวด 5 การควบสหกรณเขากัน 
หมวด 6 การแยกสหกรณ 
หมวด 7 ชุมนุมสหกรณ 
หมวด 8 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
หมวด 9 กลุมเกษตรกร 
หมวด 10 บทกําหนดโทษบทเฉพาะกาล 

 เพราะฉะนั้นจากโครงสรางของพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ดังกลาว จะเห็นไดวา
การจัดหมวดหมูแหงบทบัญญัติของกฎหมายนั้น ยังมีความไมเหมาะสม ไมเปนระบบ และมิได
เรียงลําดับหมวดหมูตามลักษณะธรรมชาติของสหกรณ ทําใหเปนเรื่องท่ียากแกการศึกษา และทํา
ความเขาใจสําหรับสมาชิกสหกรณ โดยเฉพาะอยางยิ่งสมาชิกสหกรณสวนใหญเปนเพียงบุคคล
ธรรมดา มิใชนักกฎหมาย นักวิชาการ หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูความสามารถในการศึกษาทําความ
เขาใจถึงโครงสรางและบทบัญญัติของกฎหมายสหกรณ รวมท้ังบทบัญญัติของกฎหมายสหกรณนั้น 

DPU



102 
 
ไมมีบทบัญญัติท่ีถือเปนหลักการพ้ืนฐานของสหกรณ หรือมิฉะนั้นอาจมีขอความท่ีไมชัดเจนเพียงพอ 
เปนเหตุใหตองเสนอใหนายทะเบียนสหกรณตีความเนื้อหาโดยไมจําเปน  

โดยหลักการพ้ืนฐานบางเรื่องท่ีควรจะบัญญัติไวในกฎหมายสหกรณเพ่ือใหเกิดความ
ชัดเจน แตกลับบัญญัติวาใหกําหนดในขอบังคับ เชนในเรื่องของ สิทธิและหนาท่ีของสมาชิก 
ขอกําหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญและการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ซ่ึงตองดําเนินการตาม
หลักประชาธิปไตย ตลอดจนอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบขององคกรท้ังสอง การท่ีกฎหมาย
บัญญัติใหสหกรณกําหนดกิจกรรมสําคัญอันเกี่ยวกับหลักการพ้ืนฐานของสหกรณและผลประโยชน 
สวนไดสวนเสียของสมาชิกไวในขอบังคับเชนนี้จะทําใหสาระสําคัญของขอบังคับ สหกรณขาด
มาตรฐาน เส่ียงตอการท่ีสหกรณแตละสหกรณจะกําหนดหรือแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ แมในเรื่อง
เดียวกันใหแตกตางกันออกไปได ดังนั้น กฎหมายสหกรณท่ีดี ควรมีบทบัญญัติท่ีครบถวนสมบูรณ
ภายใตโครงกฎหมายท่ีครอบคลุมตั้งแตการจัดตั้งและการจดทะเบียนสหกรณ สิทธิและหนาท่ีของ
สหกรณ สิทธิหนาท่ีและความรับผิดชอบของสมาชิก การจัดองคกรและการจัดการสหกรณทรัพยสิน
และเงินทุนของสหกรณ ฯลฯ จนถึงการเลิกและการชําระบัญชีสหกรณ และอํานาจหนาท่ีของนาย
ทะเบียนสหกรณ และหรือสวนราชการสงเสริมสหกรณ เชน ตามโครงสรางกฎหมายสหกรณของ
ประเทศสิงคโปร (The Cooperative Societies Act 1979) ซ่ึงจัดหมวดหมูของกฎหมายท่ีทําใหงายแก
การศึกษา เรียนรูและเขาใจ เพราะไดจัดเรียงลําดับหมวดหมูอยางเปนระบบ เชน หมวด 2 การจัดตั้ง
และการจดทะเบียนสหกรณ ก็ครอบคลุมเนื้อหาสาระสําหรับสหกรณทุกระดับ หมวด 3 ไดรวบรวม
สิทธิและหนาท่ีของสหกรณทุกระดับไวในหมวดเดียวกัน และหมวด 4 ยังไดรวบรวมสิทธิและความ
รับผิดของสมาชิกไว ทําใหสะดวกแกการศึกษาและเขาใจแกสมาชิกสหกรณ  
 หลักการพ้ืนฐานอีกประการหนึ่งซ่ึงยังขาดหรือไมมีความชัดเจนในกฎหมายสหกรณไทย 
คือ หนาท่ีของสหกรณในการใหการศึกษาฝกอบรมแกสมาชิก กรรมการดําเนินการ และพนักงานของ
สหกรณ รวมท้ังการเผยแพรขอมูล ขาวสาร ความรูเกี่ยวกับสหกรณไปสูประชาชนท่ัวไป เพราะถา
สมาชิกสหกรณขาดความรูความเขาใจในวัตถุประสงคและวิธีการดําเนินงานของสหกรณของตน 
รวมท้ังขาวสารความเคล่ือนไหวของสหกรณยอมจะขาดความสนใจและไมเห็นคุณคาของสหกรณ
มากไปกวาประโยชนเฉพาะหนาท่ีตนจะไดรับจากสหกรณ ดังนี้ กฎหมายสหกรณจึงควรมีการ
กําหนดไวอยางชัดเจนในเรื่องของการศึกษาฝกอบรมและสารสนเทศ เพ่ือใหเปนระบบ เกิดความ
สอดคลอง สนับสนุนซ่ึงกันและกันระหวางสหกรณดวยกัน และระหวางสหกรณกับหนวยงานภาครัฐ
ท่ีเกี่ยวของ  
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 4)  ปญหาเกี่ยวกับอํานาจกระทําการของสหกรณ        
  การดําเนินงานของสหกรณนั้นจะตองเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด และอยูภายใต
วัตถุประสงคของสหกรณท่ีสหกรณนั้นๆไดกําหนดไว โดยตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 
มาตรา 46 ไดกําหนดใหสหกรณมีอํานาจกระทําการได  ดังนี้  (1) ดําเนินธุรกิจ  การผลิต การคา การ
บริการ และอุตสาหกรรมเพ่ือประโยชนของสมาชิก  (2) ใหสวัสดิการหรือการสงเคราะหตามสมควรแก
สมาชิกและครอบครัว  (3) ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก  (4) ขอหรือรับความชวยเหลือ
ทางวิชาการจากทางราชการ หนวยงานของตางประเทศหรือบุคคลอ่ืนใด (5) รับฝากเงินประเภทออม
ทรัพยหรือประเภทประจําจากสมาชิกหรือสหกรณอ่ืนไดตามระเบียบของสหกรณท่ีไดรับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ  (6) ใหกู ใหสินเช่ือ ใหยืม ใหเชา ใหเชาซ้ือ โอน รับ จํานองหรือจํานํา ซ่ึง
ทรัพยสินแกสมาชิกหรือของสมาชิก (7) จัดใหไดมา ซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิหรือทรัพยสิทธิ ครอบครอง กู 
ยืม เชา เชาซ้ือ รับโอนสิทธิการเชาหรือสิทธิการเชาซ้ือ จํานองหรือจํานํา ขายหรือจําหนายดวยวิธีอ่ืน
ใดซ่ึงทรัพยสิน (8) ใหสหกรณอ่ืนกูยืมเงินไดตามระเบียบของสหกรณท่ีไดรับความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียนสหกรณ  และ (9) ดําเนินกิจการอยางอ่ืนบรรดาท่ีเกี่ยวกับ หรือเนื่องในการจัดใหสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของสหกรณ 
 จากบทบัญญัติดังกลาว เห็นไดวาการท่ีไดกําหนดอํานาจกระทําการของสหกรณไวใน
ลักษณะเปนรายละเอียดเชนนี้จะมีผลเสียแกสหกรณมากกวาท่ีจะเปนผลดี เพราะจะเปนการจํากัด
อํานาจในการดําเนินกิจการของสหกรณ และถึงแมกฎหมายไดกําหนดรายละเอียดของอํานาจไว
มากมายประการใด ก็ยังนอยกวาอํานาจของนิติบุคคลท่ัวไปตามท่ีไดบัญญัติไวในมาตรา 66 แหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ความวา “นิติบุคคลยอมมีสิทธิและหนาท่ีตามบทบัญญัติแหง
ประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืน ภายในขอบเขตแหงอํานาจหนาท่ีหรือวัตถุประสงค ดงัไดบัญญัติ
หรือกําหนดไวในกฎหมาย ขอบังคับหรือตราสารจัดตั้ง” โดยรายละเอียดอํานาจกระทําการขอใดขอ
หนึ่งตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 นั้น หากสหกรณนั้นมิไดกําหนดเปน
วัตถุประสงคของสหกรณไวในขอบังคับของสหกรณเอง กจ็ะใชอํานาจกระทําการขอนั้นมิได เพราะ
มาตรา 46 บัญญัติวา “เพ่ือปฏิบัติใหเปนตามวัตถุประสงค ใหสหกรณมีอํานาจกระทําการดังตอไปนี้
ได…”  ตรงกันขาม สหกรณจะกําหนดในขอบังคับใหมีวัตถุประสงคนอกเหนือจากท่ีบัญญัติไวให
เปนอํานาจกระทําการในมาตรา 46 ไมได  
5)  ปญหาการบริหารงานสหกรณการเกษตร 
 ปญหาในการดําเนินกิจการสหกรณการเกษตรใหมีประสิทธิภาพ และใหสมาชิกไดรับ
การบริการและประโยชนทางเศรษฐกิจสูงสุดนั้น นอกจากปญหาอุปสรรคภายนอกสหกรณ
การเกษตร เชน เรื่องของการเปล่ียนแปลงภาวะทางเศรษฐกิจ การแขงขันทางการตลาดกับองคกร
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ธุรกิจอ่ืนๆ เงินทุนของสหกรณ กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของ นโยบายของภาครัฐ และการไดรับ
ชวยเหลือสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืนๆท่ียังไมเพียงพอ นั้น ปญหาอุปสรรคท่ีมีความสําคัญอีก
ประการหนึ่งท่ีสงผลกระทบใหการดําเนินกิจการสหกรณการเกษตรไมประสบผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของสหกรณ และไมตอบสนองความตองการทางเศรษฐกิจและสังคมใหกับสมาชิก
สหกรณไดคือ ปญหาการบริหารงานภายในสหกรณการเกษตร เพราะการท่ีสมาชิกสหกรณ
การเกษตรรวมตัวกันจัดตั้งสหกรณการเกษตรขึ้นนั้นมีวัตถุประสงคเพ่ือรวมกันแกไขปญหาความ
เดือดรอนดานเงินทุน ดานการผลิต และการจําหนายเพ่ือใหมีความเปนอยูท่ีดีขึ้นดวยการชวยเหลือ
ตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกันตามหลักการสหกรณ ซ่ึงสมาชิกสหกรณทุกคนถือเปนเจาของ
สหกรณการเกษตรนั้นๆ แตเนื่องจากสมาชิกสหกรณการเกษตรทุกคนไมสามารถรวมกันบริหารงาน
สหกรณได จึงจําเปนตองจัดใหมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเพ่ือเขามาทําหนาท่ี
บริหารงานและกิจการตางๆ ของสหกรณการเกษตร รวมถึงจัดจางผูจัดการและเจาหนาท่ีเพ่ือ
ปฏิบัติงานในสหกรณการเกษตรดวย เพราะฉะนั้นส่ิงสําคัญอยางหนึ่งท่ีจะทําใหสหกรณการเกษตร
ดําเนินกิจการใหมีความเจริญกาวหนาหรือลมเหลวนั้น ขึ้นอยูกับการบริหารงานของคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ แตจากการศึกษาพบวาปจจัยสําคัญท่ีมีผลทําใหสหกรณการเกษตรในประเทศไทย
ไมประสบความสําเร็จในการดําเนินกิจการสหกรณในปจจุบันเทาท่ีควรนั้น ปญหาท่ีสําคัญประการ
หนึ่งเกิดจากการบริหารงานภายในของสหกรณ กลาวคือ ปญหาการขาดประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของคณะกรรมการสหกรณ  เนื่องจากคณะกรรมการดําเนินการไมมีความรูความสามารถ
เพียงพอ ขาดประสบการณในการกําหนดนโยบาย การวางแผนและบริหารงานสหกรณ ไมทราบถึง
บทบาทและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณวามีอยางไร ไมสามารถติดตาม 
ควบคุม ตามตรวจสอบการดําเนินงานของฝายจัดการได และคณะกรรมการสหกรณมีการหมุนเวียน
เปล่ียนแปลงอยูตลอดตามวาระท่ีกฎหมายกําหนด ทําใหการบริหารงานไมตอเนื่องประกอบกับ
คณะกรรมการไมมีความตั้งใจในการแกปญหาของสหกรณ ไมรับผิดชอบในการบริหารงานสหกรณ 
ไมซ่ือสัตย โดยเห็นแกประโยชนสวนตนและพรรคพวกมากเกินไป ทําใหการบริหารงานสหกรณไม
มีประสิทธิภาพ  
 เพราะฉะนั้นการท่ีคณะกรรมการสหกรณเปนตัวจักรสําคัญในการดําเนินกิจการสหกรณ
ใหประสบความสําเร็จ และเปนกลุมบุคคลท่ีจะทําหนาท่ีตัวแทนสมาชิกสหกรณในการบริการงาน
สหกรณ ดังนั้น กรรมการสหกรณจึงตองเปนบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ มีความรับผิดชอบ มี
คุณธรรม มีความซ่ือสัตยสุจริต  เขาใจสิทธิและหนาท่ีความรับผิดชอบของตนเองและวัตถุประสงค
ของสหกรณ ท่ีสําคัญจะตองมีความเขาใจในปรัชญา อุดมการณ หลักการและวิธีการสหกรณอยาง
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แทจริง ซ่ึงผูศึกษามีตัวอยางกรณีศึกษาของสหกรณการเกษตรในประเทศไทยท่ีมีผลการดําเนินกิจการ
สหกรณการเกษตรท่ีดี ดังตอไปนี ้

1) สหกรณการเกษตรทาวังผา  จํากัด โดยจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 
2511 เปนประเภทสหกรณ "การธนกิจ" เม่ือวันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2516 หมายเลขทะเบียน กสก.
8/2516  มีคณะผูจัดตั้ง 12 คน นําโดยนายยงยุทธ แววหงษ  มีสมาชิกแรกตั้ง 9 กลุมจํานวน 242 คน มีทุน
ดําเนินงานครั้งแรก 12,100 บาท ตอมาเม่ือทางราชการไดจัดประเภทสหกรณใหมตามกฎกระทรวง
เกษตรและสหกรณ  จึงไดเปล่ียนช่ือเปน "สหกรณการเกษตร" เม่ือวันท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ.2516 และ
ปจจุบันมีสํานักงานใหญตั้งอยูท่ีตําบลทาวังผา อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน สําหรับสมาชิกของสหกรณ
การเกษตรทาวังผา จํากัดนั้น นับถึงปทางบัญชีส้ินสุด 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 สหกรณการเกษตรทาวัง
ผา จํากัด  มีสมาชิกท้ังส้ิน 5,971 คน  

สหกรณการเกษตรทาวังผา จํากัด มีวัตถุประสงคในการจัดตั้งสหกรณ เพ่ือสงเสริมให
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ และสังคมของบรรดาสมาชิกโดยวิธีชวยตนเอง และชวยเหลือซ่ึงกันและ
กันตามหลักสหกรณ รวมท้ัง การใหสินเช่ือเพ่ือการเกษตรแกสมาชิก การรับฝากเงิน การจัดหาสินคา 
ปจจัยการผลิต หรือส่ิงของท่ีจําเปนมาจําหนายใหกับสมาชิก การสงเสริมและใหบริการแกสมาชิก 
การรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกเพ่ือจัดการขาย การแปรรูปผลผลิตออกจําหนาย และการใหสวัสดิการ
และการสงเคราะหแกสมาชิก และกระทําการตาง ๆ ตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยสหกรณ คําส่ัง
ตามท่ีสหกรณกําหนดไวในขอบังคับ และระเบียบของสหกรณ ซ่ึงสหกรณการเกษตรทาวังผา จํากัด81 
ไดรับพระราชทานโลรางวัลเปนสหกรณดีเดนแหงชาติ เปนจํานวน 3 ครั้ง คือ สหกรณดีเดนแหงชาติ 
ประจําป พ.ศ. 2532 ประจําป พ.ศ. 2540 และประจําป พ.ศ. 2550 

2)  ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด (ชสท.) เปนองคกรท่ีเกิดจากการ
รวมตัวของชุมนุมสหกรณระดับจังหวัดท่ัวประเทศซ่ึงมีสมาชิกเปนสหกรณการเกษตรและเกษตรกร 
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 จดทะเบียนจัดตั้งเม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ.2495  มีสถานะ
เปนนิติบุคคล โดยใชช่ือวา “สหกรณขายสงแหงประเทศไทยจํากัดสินใช” และขอจดทะเบียนเปล่ียน
ช่ือเปน “ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด” เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2518 เปนตนมา 
ใชช่ือยอวา “ชสท.” โดยมีสมาชิกเปนชุมนุมสหกรณการเกษตรหรือ ชุมนุมสหกรณจังหวัด ครอบคลุม
สหกรณการเกษตร จํานวนประมาณ 3,900 สหกรณ มีสมาชิกรวมกันกวา 6,000,000 ครัวเรือน โดยมีการ
รวมทุนระหวางชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทยกับชุมนุมสหกรณการเกษตรญี่ปุนและขอ
จดทะเบียนกอตั้ง บริษัทรวมลงทุนขึ้น เม่ือวันท่ี 4 กุมภาพันธ พ.ศ.2513 ใชช่ือวา “บริษัท ที.เจ.ซี เคมี 
                                                

81 สหกรณการเกษตรทาวังผา  จํากัด . ประวัติความเปนมา . สืบคนเม่ือ 26 ตุลาคม 2555, จาก 
http://www.cooptp.com/content.php?Con_ID=1&SystemModuleKey5=content. 
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จํากัด” เพ่ือประกอบกิจการโรงงานผลิตยาปราบศัตรูพืช เพ่ือจําหนายแกสหกรณสมาชิกและเกษตรกร
ท่ัวไป ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 5 ลานบาท ตอมาเพ่ิมเปน 60 ลานบาท ฝายไทยถือหุน 51 % ฝาย ญี่ปุนถือ
หุน 49% การดําเนินงานของบริษัทมีความกาวหนาจนถึงปจจุบัน 

ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด (ชสท.) มีวัตถุประสงค สงเสริมใหสหกรณ
สมาชิกดําเนินกิจการรวมกัน และชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ตามวิธีการสหกรณท่ีไมหวังผลกําไร เพ่ือให
เกิดประโยชนแกสหกรณและสังคมสวนรวมท้ังทางเศรษฐกิจ และสังคม โดยใชหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน
ของสังคมและจริยธรรมอันดีงามอันมีการประหยัด เปนตน82 ซ่ึงทางชุมนุมสหกรณการเกษตรแหง
ประเทศไทย จํากัด ไดรับการประเมินจากกรมสงเสริมสหกรณใหมีผลการดําเนินงานสหกรณ ตามการจัด 
ระดับมาตรฐานสหกรณประจําป พ.ศ. 2554 และพ.ศ. 2555 ในระดับดีเลิศ ตามขอกําหนดตัวช้ีวัด
ระดับมาตรฐานสหกรณ 

 สําหรับผลิตภัณฑและสินคาท่ีชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด  
จัดจําหนายนั้น ไดแก ขาวสารสหกรณ ปุยเคมี ผาพิมพลายเกลียวเชือก รวมท้ังจําหนายแบบพิมพทุก
ประเภท และรับจางทํางานพิมพทุกชนิด 
 3) สหกรณการเกษตรเวียงสา เปนสหกรณการเกษตรตัวอยางท่ีสามารถพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการองคกรแบบมีสวนรวม ผนวกกับการทําประโยชนเพ่ือสังคมจนประสบความสําเร็จ เปน
ท่ียอมรับของสมาชิกสหกรณตลอดจนคนในชุมชนอําเภอเวียงสา จังหวัดนาน เปนอยางดี โดยกรม
สงเสริมสหกรณ ไดคัดเลือกใหเปนหนึ่งใน สถาบันเกษตรกรดีเดนแหงชาติ ประจําป 2555 ดาน
การเกษตร  
 ปจจุบันสหกรณการเกษตรเวียงสา ตั้งอยูเลขท่ี 159 หมูท่ี 10 ถนนยันตรกิจโกศล ตําบล
อายนาไลย อําเภอเวียงสา จงัหวัดนาน กอตั้งขึ้นมาตั้งแตป 2513 มีสมาชิกแรกเขา 363 คน ปจจุบันมี
สมาชิกท้ังส้ิน 7,267 คน โดยสหกรณแหงนีมี้ระบบการบริหารจัดการโดยยึดการบริหารองคกรแบบมี
สวนรวม มีการรวมกันคิด รวมกันวางแผนและตัดสินใจ สมาชิกทุกคนตองมีความเปนเจาของ
สหกรณรวมกัน ทําใหสมาชิกตระหนักถึงความเปนเจาของสหกรณ มีความศรัทธาและเช่ือม่ันใน
หลักการสหกรณ ทําใหจํานวนสมาชิกเพ่ิมขึ้นเรื่อยมาและสหกรณก็ไดรับการยอมรับท้ังจากสมาชิก
และคนในชุมชน นอกจากนี้ สหกรณยังใชวิธีดําเนินการบริหารดวยการคัดเลือกผูนํากลุมละ 5 คน 
เรียกวา “กรรมการบริหารกลุม” เปนตัวแทนของสมาชิก มีการกระจายอํานาจจากกรรมการบริหารชุด
ใหญ (15 คน) สูกรรมการบริหารกลุม 5 คน โดยมอบอํานาจใหกรรมการบริหารกลุม ดําเนินการรับ
สมัครสมาชิกเขาใหม การพิจารณาเงินกู การพิจารณาใหสวัสดิการ การบริการและการติดตามงาน
                                                

82 ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด. รูจักชสท.. สืบคนเม่ือ 26 ตุลาคม 2555, จาก 
http://www.co-opthai.com/index.php?mo=59&action=page&id=386834 
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ของสหกรณ รูปแบบการทํางานลักษณะเครือขายใยแมงมุม ทุกอยางเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึ้น เปน
ผลจากการรวมแรงรวมใจในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย สงผลใหกรรมการบริหารกลุมมีความรูความ
เขาใจในบทบาทหนาท่ีของกรรมการบริหารกลุมมากขึ้น เปล่ียนแนวคิดของกรรมการบริหารกลุม ใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีเปนการพัฒนาอยางตอเนื่อง มีหลักการทํางานเปนทีมสามารถบริการ
สมาชิกไดอยางท่ัวถึงและรวดเร็ว ลดขั้นตอนการทํางานของสหกรณและเกิดความภาคภูมิใจใน
องคกรสหกรณมีกิจกรรมตาง ๆ เชน โครงการสงเสริมสหกรณในโรงเรียน หรือตนกลาสหกรณ
โครงการผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันเหลือใชและสบูดําในสหกรณ ท่ีสําคัญคือ โครงการขับเคล่ือน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ซ่ึงทางสหกรณการเกษตรเวียงสา จํากัด ไดจัดตั้งศูนยเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสามอาชีพ เปนศูนยการเรียนรูดานการเกษตร ธรรมชาติและศูนยการเรียนรู
ดานสหกรณ สําหรับเปนสถานท่ีฝกอบรมและถายทอดความรูใหกับสมาชิกสหกรณและเกษตรกร
ท่ัวไป โดยเฉพาะเรื่องการทําการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง ลดรายจาย เพ่ิมรายได ขยายโอกาส 
รูจักชวยเหลือตนเอง ชุมชนและสังคม รูจักการเสียสละ รวมท้ังสงเสริมการใชวัสดุท่ีมีในทองถ่ินให
เกิดประโยชนสูง ประหยัดสุดอยูบนพ้ืนฐานของหลักธรรมทางสายกลาง เชน การนําวัสดุเหลือใชมา
ทําปุยไวใชเองเพ่ือลดตนทุนและเพ่ือความปลอดภัยตอตัวเอง ผูบริโภคและส่ิงแวดลอม83 ถือไดวาเปน
สหกรณการเกษตรตัวอยางท่ีสามารถพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรแบบมีสวนรวม ผนวกกับ
การทําประโยชนเพ่ือสังคมจนประสบความสําเร็จ  
 จากตัวอยางกรณีศึกษาของสหกรณการเกษตรดังกลาวขางตนนั้น สามารถวิเคราะหไดวา
ปจจัยท่ีมีสวนสําคัญท่ีทําใหสหกรณการเกษตรจะประสบความสําเร็จนั้น คณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณการเกษตร  ตองปฏิบัติงาน ดังนี ้
            1. เขาใจสิทธิและหนาท่ีความรับผิดชอบของตนเองและวัตถุประสงคของสหกรณ 
           2. ทําความเขาใจกับปรัชญา อุดมการณ หลักการและวิธีการสหกรณ 
           3. ศึกษา ระเบียบ ขอบังคับ กฎหมายสหกรณและกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ
สหกรณ 
           4. มีการบริหารงานอยางโปรงใส มีความซ่ือสัตยและดํารงรักษาความสมัครสมานสามัคคี
ในหมูคณะ 
           5. การเขารวมประชุมเปนหนาท่ีสําคัญของกรรมการสหกรณท่ีตองเขาประชุมอยาง
สมํ่าเสมอ 

                                                
83 แนวหนา . รายงานพิเศษ สหกรณการเกษตรเวียงสา ตัวอยางสหกรณดีเดน.  สืบคนเม่ือ 10 มกราคม  

2556, จาก http://www.naewna.com/local/5629. 
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           6. การทํางานของกรรมการเปนการทําหนาท่ีแทนสมาชิกสหกรณซ่ึงตองบริหารงานตาม
มติของท่ีประชุมใหญ 
           7. การติดตอประสานงานระหวางสหกรณเพ่ือศึกษาหาความรู แลกเปล่ียนความคิดเห็น
และรวมมือซ่ึงกันและกัน 
          8. ใหการศึกษาอบรมแกสมาชิกสหกรณอยูเสมอ เพ่ือใหสมาชิกรูเรื่องงานของสหกรณ
และภักดีตอสหกรณ    
 9. คณะกรรมการดําเนินการ มีหนาท่ีควบคุมการบริหารงานสหกรณของผูจัดการ แต
ไมใชการทํางานแทนผูจัดการ 
  10. คัดเลือกและจัดจางผูจัดการท่ีมีความรุความสามารถใหปฏิบัติงานสหกรณ 
         11. การแบงแยกหนาท่ีระหวางกรรมการสหกรณและผูจัดการสหกรณท่ีชัดเจน 
           12. กรรมการสหกรณไมมีสิทธิพิเศษใด ๆ เหนือกวาสมาชิกอ่ืน 
           13. กรรมการสหกรณตองมีความสัมพันธกับสมาชิก แจงขาวสารใหสมาชิกทราบ พรอม
รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากสมาชิก เพ่ือนําไปปรับปรุงแกไขตอไป 
         14. กรรมการสหกรณตองศึกษาหาความรูทางสหกรณและความรูท่ีเกี่ยวของอยูเสมอ 
       15. พัฒนาเครือขายและการสรางพันธมิตรทางการเงิน การผลิต การตลาดและเทคโนโลยี 
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บทท่ี  5 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
                     
5.1 บทสรุป 

ระบบสหกรณเปนการดําเนินการของกลุมหรือชุมชนผูดอยโอกาสทางเศรษฐกิจ 
 เพ่ือชวยเหลือตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ในการท่ีจะแกไขปญหาความยากจน ความเดอืดรอน ใน
การดํารงชีพและการประกอบอาชีพ ดวยความประหยัด ซ่ึงเปนวิธีการท่ีดีท่ีสุดวิธีการหนึ่งในการ
พัฒนาชนบทและชุมชน โดยเปนการรวมกันอยางมีเอกภาพอันกอใหเกิดกําลังชวยเหลือซ่ึงกันและกัน
ในดานธุรกิจ เพราะลําพังบุคคลคนเดียวยอมไมสามารถแกปญหาเศรษฐกิจและสังคมดวยตนเองได
เพราะเนื่องจากการขาดเงินทุน ขาดความรูขาดอํานาจในการตอรอง จึงจําเปนตองอาศัยความรวมมือรวม
ใจกันในระหวางสมาชิกสหกรณ ในการดําเนินกิจการของสหกรณเปนสําคัญ ดังนั้นการท่ีจะถือวา
สหกรณใดประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใด จึงมิไดอยูท่ีกําไรท่ีสหกรณไดรับ แตขึ้นอยูกับ
ประโยชนและบริการท่ีสมาชิกไดรับจากสหกรณเปนสําคัญ และหากกิจการสหกรณไดรับความ
แพรหลายขึ้นในหมูประชาชนชาวไทยในทุกสาขาอาชีพแลว ยอมจะกอใหเกิดผลเกื้อกูลรัฐบาลและ
สามารถชวยแบงเบาภาระของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ อันจะทําใหประชาชนมีฐานะทางเศรษฐกิจมี
ความเปนอยูดีกินดีขึ้นนั่นเอง ในขณะท่ีสหกรณการเกษตรเปนองคการท่ีผูประกอบอาชีพทางการ
เกษตรรวมกันจัดตั้งขึ้นและจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตอนายทะเบียนสหกรณตามกฎหมายวาดวย
สหกรณ โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือใหสมาชิกดําเนินกิจการรวมกันและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เพ่ือแกไข
ความเดือดรอนในการประกอบอาชีพของสมาชิกใหดีขึ้น ถือไดวาสหกรณในภาคการเกษตรเปน
สหกรณท่ีมีความสําคัญและมีจํานวนมากท่ีสุดในประเทศไทย และโครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยประชากรสวนใหญประกอบอาชีพทางดานการเกษตรกรรมเปนหลัก 

แตอยางไรก็ตามในการดําเนินกิจการของสหกรณการเกษตรจะสําเร็จตามวัตถุประสงค
ของสหกรณไดจําเปนตองอาศัยปจจัยหลายประการท่ีจะตองเอ้ือประโยชนตอการดําเนินกิจการ
สหกรณ และบทบัญญัติของกฎหมายสหกรณถือวาเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งท่ีจะสงผลให
สหกรณมีความเจริญกาวหนา จากการศึกษาวิเคราะหแลวพบวาปจจุบันการดําเนินกิจการของสหกรณ
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การเกษตร ประสบกับปญหาและอุปสรรคทางกฎหมายท่ีไมเอ้ือประโยชนตอการดําเนินกิจการของ
สหกรณ ทําใหสหกรณการเกษตรไมประสบความสําเร็จในการประกอบกิจการและสมาชิกสหกรณไมได
รับบริการ และประโยชนเทาท่ีควร ซ่ึงสามารถจําแนกปญหาตางๆ ไดดังตอไปนี ้

1) ปญหาเกี่ยวกับการชวยเหลือสมาชิกสหกรณการเกษตร  
(1)  ปญหาการจัดสรรทุนเรือนหุนใหกับสมาชิกสหกรณการเกษตร          

เม่ือสหกรณการเกษตรดําเนินกิจการจนมีผลกําไรแลวนั้น ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 
2542 มาตรา 60 ไดกําหนดในเรื่องการจัดสรรกําไรสุทธิไววา ใหจัดสรรเปนทุนสํารองไมนอยกวา
รอยละ 10 ของกําไรสุทธิ และเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยตามอัตราท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง แตตองไมเกินรอยละ 5 ของกําไรสุทธิ และท่ีเหลือจากการจัดสรรเปนทุนสํารองและคา
บํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยแลว ใหท่ีประชุมใหญจัดสรรโดยจายเปนเงินปนผลตามหุนท่ี
ชําระแลว จายเปนเงินเฉล่ียคืนใหแกสมาชิกตามสวนธุรกิจท่ีสมาชิกไดทําไวกับสหกรณในระหวางป 
จายเปนเงินโบนัสแกกรรมการและเจาหนาท่ีของสหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ จายเปนทุน
สะสมไว เพ่ือดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดของสหกรณตามท่ีสหกรณกําหนดไวในขอบังคับของตน 
เพราะฉะนั้นการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณการเกษตรในประเทศไทยจะตองปฏิบัติตามหลัก
กฎหมายดังกลาว ซ่ึงจะตางจาก สหกรณผูผลิตทางการเกษตรในประเทศจีน (Agricultural Producers 
Cooperatives) โดยกฎหมายสหกรณผูผลิตทางการเกษตรของประเทศจีน ค.ศ. 2007 มาตรา 37 
กําหนดวา หลังจากการจัดสรรกําไรประจําปเปนทุนสํารองของสหกรณแลว สามารถจัดสรรกําไรสวน
ท่ีเหลือใหแกสมาชิก ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในธรรมนูญของสหกรณ หรือมติในท่ีประชุมใหญ 
ดังนี้ 

1. จัดสรรเปนเงินเฉล่ียคืนตามสวนของปริมาณธุรกิจท่ีสมาชิกทํากับสหกรณไมนอยกวา
รอยละ 60 ของกําไรท่ีจัดสรร 

2. จัดสรรกําไรสวนท่ีเหลือใหเปนทุนเรือนหุนแกสมาชิก ตามสัดสวนทุนเรือนหุนของ
สมาชิก และทุนเรือนหุนของสมาชิกท่ีแปลงมาจากเงินสํารอง รวมถึงทรัพยสินท่ีสมาชิกรายนั้นไดรับ
การสนับสนุนโดยตรงจากรายไดท่ีไดรับจากรัฐของสหกรณ และทรพัยสินท่ีไดรับบริจาค 

เพราะฉะนั้น จะเห็นวาตามบทบัญญัติกฎหมายสหกรณผูผลิตทางการเกษตรของประเทศ
จีนจะกําหนดใหสหกรณผูผลิตทางการเกษตรจัดสรรกําไรสุทธิหลังจากหักชําระการขาดทุน (หากมี) 
และจัดสรรเปนเงินทุนสํารอง เปนเงินเฉล่ียคืนแกสมาชิกตามสัดสวนแหงปริมาณธุรกิจท่ีสมาชิกทํา
กับสหกรณไมนอยกวารอยละ 60 ของกําไรสุทธิหลังการหักชําระการขาดทุนและจัดสรรเปนเงินทุน
สํารอง  และหากยังมีกําไรเหลืออยูอีกใหนําไปจัดสรรเปนทุนเรือนหุนใหแกสมาชิกสหกรณตอไป  

DPU



111 
 
แตสําหรับในกรณีของประเทศไทย จะไมมีขอกําหนดในเรื่องของการจัดสรรเปนทุนเรือนหุนใหกับ
สมาชิกสหกรณการเกษตรเม่ือสหกรณมีกําไร        

(2) ปญหาการเช่ือมโยงเครือขายสหกรณการเกษตร 
โครงสรางของขบวนการสหกรณการเกษตรในประเทศไทยจะแบงออกเปน 3 ระดับ 

เริ่มตนจากสมาชิกสหกรณรายบุคคล ระดับหมูบานหรือระดับตําบล รวมตัวกันจัดตั้งเปนสหกรณ
การเกษตรระดับอําเภอ และสหกรณการเกษตรในระดับอําเภอจะรวมตัวจัดตั้งเปนชุมนุมสหกรณ
การเกษตรระดับจังหวัด และชุมนุมสหกรณระดับจังหวัดรวมตัวกันจัดตั้งเปนชุมนุมสหกรณ
การเกษตรระดับประเทศ โดยมีสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยเปนองคกรท่ีสงเสริม แนะนําและ
พัฒนากิจการสหกรณในดานการศึกษาอบรมทางดานสหกรณและการทําธุรกิจของสหกรณใหมีความ
เจริญกาวหนา อันไมใชองคกรท่ีทําธุรกิจเหมือนธุรกิจของสหกรณท่ัวๆไป แตจากสภาพท่ีเปนอยูใน
ปจจุบันขบวนการสหกรณการเกษตรในประเทศไทยยังไมมีบทบาทสําคัญเทาท่ีควรสําหรับการ
ตอบสนองนโยบายในการพัฒนาการเกษตรของภาครัฐ ท้ังการดําเนินธุรกจิของสหกรณการเกษตรในดาน
ตางๆ ไมวาจะเปนธุรกิจดานการเงิน ธุรกิจการซ้ือ การแปรรูป และธุรกิจการขายยังอยูในขอบเขตท่ี
จํากัด และขาดการรวมตัวและเช่ือมโยงเครือขายระหวางสหกรณการเกษตรในแตละระดับ ทําใหมี
การทําธุรกิจรวมกันคอนขางนอย ไมมีอํานาจในการตอรองทางเศรษฐกิจกับภาครัฐ รวมท้ังไมมี
หนวยงานอ่ืนท่ีจะคอยสนับสนุนเช่ือมโยงเครือขายระหวางสหกรณการเกษตรดวยกัน ใหความ
สะดวกในการดําเนินกิจการตางๆ แกสหกรณ การเกษตรและสมาชิกสหกรณขึ้นโดยเฉพาะ ถึงแมจะมี
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยเปนองคกรท่ีคอยใหการสนับสนุนขบวนการสหกรณอยูใน
ปจจุบัน แตสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยจะสนับสนุนสหกรณในทุกๆประเภทท่ีมีในประเทศ
ไทย ไมไดเฉพาะเจาะจงกับสหกรณประเภทใด ตางจากสหกรณการเกษตรในประเทศญี่ปุน ซ่ึงเปน
สหกรณท่ีสําคัญท่ีสุดในขบวนการสหกรณในประเทศญี่ปุนและมีบทบาทสําคัญตอระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ โดยโครงสรางของขบวนการสหกรณการเกษตรแบงการออกเปน 3 ระดับ เหมือนกับ
โครงสรางสหกรณการเกษตรของประเทศไทย คือ มีสหกรณการเกษตรระดับทองถ่ิน ในระดับจังหวัด 
และในระดับชาติ และมีหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินกิจกรรมสหกรณการเกษตร ซ่ึงทําหนาท่ี
ในการสงเสริมและอํานวยความสะดวกแกระบบสหกรณการเกษตรหลายหนวยงานดวยกัน  
โดยหนวยงานตางๆจะมีขอบขายการดําเนินงานท่ีกวางขวาง เปนระบบ ท้ังในระดับหมูบาน ระดับ
เมือง ระดับจังหวัด และระดับชาติท่ีชัดเจน ครอบคลุมและเกื้อกูลกันอยางเปนเครือขาย โดยแตละ
หนวยงานจะมีความสัมพันธ ไมมีการทับซอนและกาวกายหนาท่ีซ่ึงกันและกัน คอยใหคําแนะนํา
ชวยเหลือกันและดําเนินการเพ่ือปกปองประโยชนของสมาชิก เพ่ือใหสมาชิกมีความเปนอยูท่ีดี  
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ซ่ึงเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีทําใหขบวนการสหกรณการเกษตรในประเทศญี่ ปุน มีความเขมแข็งและ
เจริญกาวหนามากท่ีสุด 

2) ปญหาเกี่ยวกับการจัดตั้งและการบริหารกิจการสหกรณการเกษตร 
(1)  ปญหาเกี่ยวกับการดําเนินการจัดตั้งสหกรณ  

การจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ จะตองเปนไปตามขั้นตอนและวิธีการตามท่ีพระราชบัญญัติ
สหกรณ พ.ศ. 2542 ประกอบกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการดําเนินการจดทะเบียนจัดตั้ง
สหกรณ พ.ศ.2552 กําหนดไว แตเนื่องจากในปจจุบันนั้น สหกรณการเกษตรไดประสบปญหาในการ
ดําเนินกิจการและธุรกิจมากมายหลายประการ เชน คณะกรรมการดําเนินการไมสามารถบริหารงาน
สหกรณของตนไดเทาท่ีควรจะเปน เพราะขาดความรูความเขาใจในการบริหารงานสหกรณ หรือการ
ท่ีสหกรณตองแขงขันกับพอคาคนกลางหรือนายทุนหรือธุรกิจประเภทอ่ืนตลอดเวลา ซ่ึงคูแขงขันมี
ขอไดเปรียบในทุกๆดาน ทําใหสหกรณแขงขันสูเขาไมได ตองประสบกับการขาดทุนหรือลมเหลวใน
ท่ีสุด รวมท้ังสหกรณมีเงินทุนไมเพียงพอ เพราะการดําเนินธุรกิจตองอาศัยเงินทุนเปนปจจัยสําคัญ แต
สหกรณจํานวนมากยังขาดเงินทุนท่ีจะขยายธุรกิจใหกวางขวางเพ่ือตอบสนองความตองการทาง
เศรษฐกิจใหกับสมาชิกสหกรณ และจากปญหาดังกลาวขางตนสงผลกระทบใหสหกรณการเกษตร
หลายแหงประสบปญหาหนี้สินมากมาย และตองเลิกกิจการสหกรณไปในท่ีสุด เพราะฉะนั้นจึงควร
กําหนดใหมีการจัดตั้งเปนกลุมเตรียมสหกรณเพ่ือทดลองดําเนินกิจการใหมีความพรอมทางดาน
บุคลากร และเงินทุน รวมท้ังใหมีความชํานาญในการบริหารกิจการสหกรณซักระยะหนึ่งกอนแลวจึง
ขอจดทะเบียนเปนสหกรณตอนายทะเบียนสหกรณ จะทําใหสหกรณท่ีไดรับการจดทะเบียนมีความ
พรอมในการดําเนินกิจการดังเชนการจัดตั้งสหกรณการเกษตรในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี โดย
กฎหมายสหกรณสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีจะกําหนดใหมีสมาชิกไมนอยกวา 7 คน สามารถขอ
จัดตั้งสหกรณได แตขั้นตอนการดําเนินการนั้นกฎหมายกําหนดใหจะตองจัดตั้งเปนกลุมเตรียม
สหกรณและดําเนินการไปเปนระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป แลวจึงขอจดทะเบียนเปนสหกรณ เม่ือ
ชุมนุมสหกรณและชุมนุมตรวจบัญชีสหกรณใหความเห็นชอบแลว นายทะเบียนสหกรณจึงสามารถ
จะรับจดทะเบียนเปนสหกรณไดในท่ีสุด ทําใหสหกรณการเกษตรในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีมี
ความเขมแข็ง และม่ันคงเปนอยางมาก   

 (2)   ปญหาเกี่ยวกับองคประกอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 50 วรรค 1 กําหนดใหสหกรณมีคณะกรรมการ

ดําเนินการสหกรณ ประกอบดวยประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการอ่ืนอีกไมเกินสิบส่ีคนซ่ึงท่ี
ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก เพราะฉะนั้นจากบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาว องคประกอบของ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณจะมีสองสวน สวนท่ีหนึ่ง คือ “ประธานกรรมการ” ซ่ึงมีเพียงหนึ่งคน 
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สวนท่ีสองคือ “กรรมการอ่ืน” ซ่ึงมีไดไมเกินสิบส่ีคน ดังนั้น เม่ือใดท่ีตําแหนงประธานกรรมการวางลง
ไมวาจะเปนเพราะเหตุใดๆ ก็จะมีผลทําใหความเปนคณะกรรมการดําเนินการสหกรณหมดส้ินไป ไม
สามารถดําเนินกิจการของสหกรณไดตามวัตถุประสงค  เพราะขาดองคประกอบในความเปน
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณตามท่ีกฎหมายกําหนดไว และสงผลกระทบตอการดําเนินกิจการ
ของสหกรณการเกษตรโดยตรง  

(3)  ปญหาเกี่ยวกับการกําหนดโครงสรางตามกฎหมายสหกรณ 
โครงสรางของพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 นั้น การจัดหมวดหมูแหงบทบัญญัติของ

กฎหมายนั้น ยังมีความไมเปนระบบ และไมเรียงลําดับหมวดหมู ทําใหเปนเรื่องท่ียากแกการศึกษา 
และทําความเขาใจสําหรับสมาชิกสหกรณการเกษตรท้ังหลาย ซ่ึงสวนใหญจะเปนเพียงบุคคลธรรมดา 
นอกจากนี้ในบทบัญญัติของกฎหมายสหกรณนั้น จะไมมีบทบัญญัติท่ีถือเปนหลักการพ้ืนฐานของ
สหกรณ  เชนในเรื่องของ สิทธิและหนาท่ีของสหกรณ สิทธิและความรับผิดของสมาชิก ขอกําหนด
เกี่ยวกับการประชุมใหญและการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ซ่ึงตองดําเนินการตามหลัก
ประชาธิปไตย ตลอดจนอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบขององคกรท้ังสอง โดยส่ิงเหลานี้กฎหมาย
บัญญัติใหสหกรณกําหนดไวในขอบังคับของสหกรณแทน ซ่ึงอาจทําใหสาระสําคัญของขอบังคับ
สหกรณนั้นๆ ขาดมาตรฐานเส่ียงตอการท่ีสหกรณแตละสหกรณจะกําหนดหรือแกไขเพ่ิมเติม
ขอบังคับ แมในเรื่องเดียวกันใหแตกตางกันออกไปได เพราะถึงแมวานายทะเบียนสหกรณจะมีแบบ
ขอบังคับ สหกรณประเภทตางๆ ไวใหสหกรณเปนแนวทางในการกําหนดหรือแกไขเพ่ิมเติมขอบังคบั
ก็ตาม แตในทางปฏิบัติก็ยังเกิดความลักล่ันในมาตรฐานของขอบังคับสหกรณตางๆ อยูพอสมควร และ
ท่ีสําคัญ ขอบังคับมิใชกฎหมาย จึงอาจใชบังคับไดภายในสหกรณเทานั้น บางกรณีไมอาจใชเปนขอตอสู
กับบุคคลภายนอกได ดังนั้น กฎหมายสหกรณท่ีดี ควรมีบทบัญญัติท่ีครบถวนสมบูรณภายใตโครง
กฎหมายท่ีครอบคลุมตั้งแตการจัดตั้งและการจดทะเบียนสหกรณ สิทธิและหนาท่ีของสหกรณ สิทธิ
หนาท่ีและความรับผิดชอบของสมาชิก การจัดองคกรและการจัดการสหกรณทรัพยสินและเงินทุนของ
สหกรณ ฯลฯ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของการศึกษาฝกอบรมและสารสนเทศท่ีถือเปนส่ิงสําคัญใน
การเสริมสรางใหสหกรณมีความเขาใจ และใหเกิดความเปนระบบ สอดคลอง สนับสนุนซ่ึงกันและกัน
ระหวางสหกรณกับสมาชิกและกับหนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของ    

(4)  ปญหาเกี่ยวกับอํานาจกระทําการของสหกรณ 
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 46 (1) – (9) ไดกําหนดใหสหกรณมีอํานาจ

กระทําการตางๆไว แตการท่ีกฎหมายไดกําหนดอํานาจกระทําการของสหกรณไวในลักษณะเปน
รายละเอียดเชนนี้จะมีผลเสียแกสหกรณมากกวาท่ีจะเปนผลดี เพราะจะเปนการจํากัดอํานาจในการ
ดําเนินกิจการของสหกรณจนเกินไป โดยรายละเอียดอํานาจกระทําการขอใดขอหนึ่งตามมาตรา 46 แหง
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พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 นั้น หากสหกรณนั้นมิไดกําหนดเปนวัตถุประสงคของสหกรณ 
ไวในขอบังคับของสหกรณเอง ก็จะใชอํานาจกระทําการขอนั้นมิได เพราะมาตรา 46 บัญญัติวา  
“เพ่ือปฏิบัติใหเปนตามวัตถุประสงค ใหสหกรณมีอํานาจกระทําการดังตอไปนี้ได”  ในทางตรงกันขาม 
สหกรณจะกําหนดในขอบังคับใหมีวัตถุประสงคนอกเหนือจากท่ีบัญญัติไวใหเปนอํานาจกระทําการ
ในมาตรา 46 ไมได 

(5)  ปญหาการบริหารงานสหกรณการเกษตร 
ปญหาในการดําเนินกิจการสหกรณการเกษตรใหมีประสิทธิภาพ และใหสมาชิกไดรับ

การบริการและประโยชนทางเศรษฐกิจสูงสุดนั้น นอกจากปญหาอุปสรรคภายนอกสหกรณการเกษตร 
เชน เรื่องของการเปล่ียนแปลงภาวะทางเศรษฐกิจ การแขงขันทางการตลาดกับองคกรธุรกิจอ่ืนๆ เงินทุน
ของสหกรณ กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของ นโยบายของภาครัฐ และการไดรับชวยเหลือสนับสนุนจาก
หนวยงานอ่ืนๆท่ียังไมเพียงพอ นั้น ปญหาอุปสรรคท่ีมีความสําคัญอีกประการหนึ่งท่ีสงผลกระทบให
การดําเนินกิจการสหกรณการเกษตรไมประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของสหกรณ และไม
ตอบสนองความตองการทางเศรษฐกิจและสังคมใหกับสมาชิกสหกรณได คือ ปญหาการบริหารงาน
ภายในสหกรณการเกษตร ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการขาดประสิทธิภาพในการบริหารงานของคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ ประกอบกับคณะกรรมการดําเนินการไมมีความรูความสามารถท่ีเพียงพอหรอืขาด
ประสบการณในการกําหนดนโยบาย การวางแผนและบริหารงานสหกรณ ไมทราบถึงบทบาทและ
อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณวามีอยางไร รวมท้ังไมสามารถติดตาม ควบคุม ตาม
ตรวจสอบการดําเนินงานของฝายจัดการได และคณะกรรมการสหกรณมีการหมุนเวียนเปล่ียนแปลงอยู
ตลอดตามวาระท่ีกฎหมายกําหนด ทําใหการบริหารงานไมตอเนื่อง เพราะฉะนั้น คณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณการเกษตรถือเปนสวนสําคัญอยางยิ่งท่ีจะนําพาใหสหกรณการเกษตรจะประสบ
ความสําเร็จ ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการสหกรณการเกษตรตองเขาใจถึงสิทธิและหนาท่ีความรับผิดชอบ
ของตนเองและวัตถุประสงคของสหกรณ ศึกษา ระเบียบ ขอบังคับ กฎหมายสหกรณและกฎหมายท่ี
เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจสหกรณ มีความซ่ือสัตยและดํารงรักษาความสมัครสมานสามัคคีใน 
หมูคณะ ติดตอประสานงานระหวางสหกรณเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นและรวมมือซ่ึงกันและกัน 
หม่ันศึกษาหาความรูทางสหกรณและความรูท่ีเกี่ยวของ พรอมท้ังใหการศึกษาอบรมแกสมาชิก
สหกรณอยูเสมอ โดยจะตองมุงม่ันพัฒนาเครือขายและการสรางพันธมิตรทางการเงิน การผลิต 
การตลาดและเทคโนโลยตีางๆ 
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5.2 ขอเสนอแนะ 

1)  ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการชวยเหลือสมาชิกสหกรณการเกษตร 
 (1)  แกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติในมาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 โดย

เพ่ิมเติมใหมีขอกําหนดในเรื่องของการจัดสรรเปนทุนเรือนหุนใหกับสมาชิกสหกรณในกรณีท่ี
สหกรณนั้นดําเนินกิจการ และมีกําไรสุทธิประจําปท่ีเหลือจากการจัดสรรเปนทุนสํารองและคาบํารุง
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยแลว เพ่ือใหสหกรณมีทุนหมุนเวียนในการดําเนินกิจการสหกรณ
มากยิ่งขึ้น และยังเปนการตอบแทนประโยชนกลับคืนสูสมาชิกสหกรณอีกทางหนึ่ง 

 (2) กําหนดใหมีการจัดตั้งหนวยงานกลางของสหกรณการเกษตรประจําขึ้นในแตละ
จังหวัด โดยคัดเลือกมาจากผูแทนของสหกรณการเกษตรระดับขั้นปฐม เพ่ือทําหนาท่ี ติดตอ
ประสานงาน และเช่ือมโยงเครือขายระหวางสหกรณการเกษตรระดับขั้นปฐมดวยกัน และระหวาง
สหกรณการเกษตรระดับขั้นปฐมกับชุมนุมสหกรณการเกษตรระดับจังหวัด เพ่ือใหเกิดความรวมมือ
ในการดําเนินกิจการสหกรณ และรวมตัวกันสรางความเขมแข็งใหกับขบวนการสหกรณการเกษตรท่ี
อยูในจังหวัดนั้นๆ โดยหนวยงานกลางดังกลาวนี้จะมิไดเปนหนวยงานท่ีทําธุรกิจทางเศรษฐกิจแขงขนั
กับสหกรณการเกษตร แตจะทําหนาท่ีใหคําแนะนํา ศึกษาอบรมทางวิชาการเกี่ยวกับกิจการสหกรณ
ใหแกสมาชิกสหกรณการเกษตร อํานวยความสะดวกในการติดตอประสานงานระหวางสหกรณ
การเกษตรกับสวนราชการหรือบุคคลอ่ืน เปนตัวแทนเพ่ือรักษาผลประโยชนใหกับสมาชิกสหกรณ
การเกษตร ตลอดจนทําการวจิัยและรวบรวมสถิติเกี่ยวกับกิจการสหกรณการเกษตรในจังหวัดนั้นๆ เพ่ือ
นํามาเปนขอมูลในการพัฒนาสหกรณการเกษตรตอไป  

นอกจากนี้ เม่ือมีการจัดตั้งหนวยงานกลางของสหกรณการเกษตรประจําขึ้นในแตละ
จังหวัดแลว ใหมีการรวมกันระหวางหนวยงานกลางสหกรณการเกษตรในแตละจังหวัดเพ่ือจัดตั้งขึ้นเปน
หนวยงานกลางของสหกรณการเกษตรระดับประเทศ โดยทําหนาท่ีเชนเดียวกับหนวยงานกลางระดับ
จังหวัด แตจะทําหนาท่ีเช่ือมโยงเครือขายความรวมมือของสหกรณภาคการเกษตรในระดับประเทศ 
และสงเสริมสัมพันธภาพระหวางสหกรณการเกษตร ท้ังภายในประเทศและตางประเทศ หรือองคการ
ตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศท่ีมีวัตถุประสงคทํานองเดียวกัน 

2)   ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดตั้งและการบริหารกิจการสหกรณการเกษตร 
  (1) กําหนดมาตรการทางกฎหมายใหมีการจัดตั้งเปนกลุมเตรียมสหกรณขึ้นกอนเพ่ือ

ทดลองดําเนินกิจการสหกรณใหมีความพรอม และความชํานาญในการดําเนินงานสหกรณระยะเวลาหนึง่
กอน จึงจะสามารถขอจดทะเบียนตอนายทะเบียนสหกรณจัดตั้งเปนสหกรณได  

(2)  กําหนดใหมีการแกไขปรับปรุงบทบัญญัติในมาตรา 50 วรรค 1 แหงพระราชบัญญัติ
สหกรณ พ.ศ. 2542 โดยกําหนดใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณไดไมเกิน 15 คน ซ่ึงท่ี
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ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก และใหท่ีประชุมใหญแตงตั้งประธานกรรมการขึ้นหนึ่งคนโดย
คัดเลือกจากคณะกรรมการท่ีไดรับเลือกตั้งดังกลาวนั้น เพ่ือปองกันมิใหเกิดปญหาในการดําเนิน
กิจการของสหกรณในเรื่องเกี่ยวกับองคประกอบของคณะกรรมการดําเนินการ  

 (3)  ให มีการแกไขปรับปรุงการจัดหมวดหมูของกฎหมายตามโครงสรางของ
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ใหมีความเปนระบบยิ่งขึ้น เพ่ืองายแกการศึกษา เรียนรูและทํา
ความเขาใจสําหรับสมาชิกสหกรณ และเพ่ิมเติมบทบัญญัติท่ีถือเปนหลักการพ้ืนฐานของสหกรณ
ตางๆ ใหครบถวนสมบูรณ ครอบคลุมเนื้อหาสาระสําหรับสหกรณในทุกระดับ โดยผูวิจัยขอเสนอ
ตัวอยางในการจัดหมวดหมูตามโครงสรางของพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ดังนี้  

หมวด 1   บทท่ัวไป 
หมวด 2   การจัดตั้งและจดทะเบียนสหกรณ 
หมวด 3   สิทธิและหนาท่ีของสหกรณ 
หมวด 4   สิทธิและความรับผิดของสมาชิก 
หมวด 5   การจัดองคการและการจัดการสหกรณ 
หมวด 6   ทรัพยสินและเงินทุนของสหกรณ 
หมวด 7   การควบและการแยกสหกรณ 
หมวด 8   หนาท่ีและอํานาจของนายทะเบียนสหกรณ 
หมวด 9   การศึกษาฝกอบรม และสารสนเทศ  
หมวด 10 การชําระบัญชี 

 หมวด 11 บทกําหนดโทษบทเฉพาะกาล 
  (4)  กําหนดใหมีการแกไขบทบัญญัติในมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 
2542 โดยใหมีใจความสําคัญ กําหนดใหสหกรณมีอํานาจถือกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิน ทํานิติกรรม 
ดําเนินคดีและกระทําการทุกส่ิงท่ีจําเปนเพ่ือใหสําเร็จตามวัตถุประสงคของสหกรณ โดยการพิจารณาให
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ ท้ังนี้ เพ่ือเปนการขยายขอบเขตในเรื่องอํานาจกระทําการ
ตางๆของสหกรณ ใหสหกรณสามารถดําเนินกิจการใหมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ไมถูกจํากัด และ
ตอบสนองความตองการทางเศรษฐกิจของสมาชิกสหกรณไดอยางครอบคลุม  

จากขอเสนอแนะดังกลาว ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาจะมีประโยชนสําหรับการศึกษาอยาง
ใดอยางหนึ่งตอไป ตลอดจนเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติของกฎหมาย
เพ่ือใหการดําเนินกิจการของสหกรณการเกษตรในประเทศไทยมีความเขมแข็ง ม่ันคง กาวหนา  
ไดอยางเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดกลับคืนสูสมาชิกสหกรณการเกษตร 
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