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บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดหลักการพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ .ศ. 2542 ซ่ึงเป็นกฎหมายที่ใช้ในการก ากับดูแล
กิจการสหกรณ์มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของสหกรณ์ไว้ โดยกฎหมายสหกรณ์ก าหนดให้มีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติเข้ามาดูแลกิจการของสหกรณ์ เข้ามาดูแลกิจการสหกรณ์ โดยคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เข้ามาดูแล
กิจการของสหกรณ์ โดยคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติจะมีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายและวางแผน
พัฒนาสหกรณ์ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม  

จากการศึกษาพบข้อปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับกระบวนการจัดตั้งของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ 
เน่ืองด้วยการได้มาและจ านวนคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ซ่ึงกฎหมายก าหนดให้คณะกรรมการพัฒนาการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ มาจากการด ารงต าแหน่งต่างๆ ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 จึงอาจท า
ให้เกิดปัญหาด้านความรู้ความเชี่ยวชาญในการบริหารงานของสหกรณ์ ความล่าช้าในการปฏิบัติงานเพราะด้วยความที่เป็น
การรวมตัวของคณะการท างานของกลุ่มบุคคลที่มีขนาดใหญ่ ซ่ึงเป็นเหตุให้การด าเนินการประชุม การแก้ ไขปัญหาของ
สหกรณ์ เป็นไปอย่างล่าช้าไม่ทันแก่สภาพปัญหาปัจจุบันที่เกิดขึ้น  
ค าส าคัญ: การจัดตั้ง, สหกรณ์, คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ  

 
ABSTRACT 

 The aim is to study concept and principle of Cooperative Act B.C. 2542 (“the Act”) which 
govern, the cooperative and defines the role of cooperatives in Thailand. By the act, it establishes the 
national cooperative development board (“NCDB”) to govern the cooperatives in each category. The 
National cooperative development board plays a significant role in policy advocacy, developing plan and 
promoting cooperatives in concrete action. 
 The study found legal problems relating to the National cooperative development board due 
to the establishment and the member of member. The establishment process of the NCDB in 
accordance with Article 9 of the Act may cause obstacles to achieve the cooperative development and 
some of those selected members found lack of expertise in area of cooperative. It therefore causes 
delay in operation to solve current problem. 
Keywords: establishment, Cooperative, National cooperative development boar 
 
1. บทน า 
  การสหกรณ์ในประเทศไทย เกิดขึ้นได้โดยมี
มูลเหตุมาจากสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ประเทศไทยได้เริ่มมี
การติดต่อซ้ือขายกับต่างประเทศมากขึ้น ระบบเศรษฐกิจ
ของชนบทก็ค่อยๆ เปลี่ยนจากระบบเศรษฐกิจแบบเพื่อ
เลี้ยงตัวเองมาสู่ระบบเศรษฐกิจแบบเพื่อการค้า ความ
ต้องการเงินทุนในการขยายการผลิตและการครองชีพจึงมี

เพิ่มขึ้น ชาวนาที่ไม่มีทุนรอนของตนเองก็หันไปกู้ยืมเงิน
จากบุคคลอ่ืน ท าให้ต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราสูงและยังถูก
เอาเปรียบจากพ่อค้านายทุน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวรัฐได้มีการช่วยเหลือประชาชน โดยมีการจัดตั้ง
สหกรณ์แห่งแรกในประเทศไทยโดยมีการจดทะเบียน
ตั้งขึ้นเป็นสหกรณ์ เม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2459 
ซ่ึงเป็นการให้ความช่วยเหลือจาก 
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รัฐ มีความแตกต่างกันกับในฝั่งประเทศในอเมริกาและ
ยุโรป ที่เกิดมาจากการดิ้นรนต่อสู้เพื่อช่วยเหลือตนเอง 
โดยประชาชนให้การช่วยเหลือร่วมมือกันเพื่อผลักดันให้
เกิดสหกรณ์เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นับแต่น้ันมา ได้มีการ
แก้ไขปรับปรุงเก่ียวกับกฎหมายการสหกรณ์เรื่อยมา แม้
จะมีการแก้ไขยกเลิกรัฐธรรมนูญมาหลายฉบับ แต่
รัฐธรรมนูญที่ตราขึ้นใหม่ ก็ยังคงบัญญัติเรื่องสหกรณ์ไว้ใน
รัฐธรรมนูญ จนกระทั่งได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซ่ึงได้มีการ
บัญญัติเก่ียวกับเรื่องสหกรณ์ไว้ใน มาตรา 64 ดังน้ี “…
บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม สหภาพ 
สหพันธ์ สหกรณ์กลุ่มเกษตรกร องค์การเอกชน องค์การ
พัฒนาเอกชน หรือหมู่คณะอ่ืน…” วรรคสอง “…
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐย่อมมีเสรีภาพในการ
รวมกลุ่มเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป แต่ทั้งน้ีต้องไม่กระทบ
ประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดินและความ
ต่อเ น่ืองในการจัดท าบริการสาธารณะ ทั้ง น้ี  ตามที่
กฎหมายบัญญัติ…” และในวรรคสาม “…การจ ากัด
เสรีภาพตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง จะกระท ามิได้ เว้น
แต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะ
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน เพื่อรักษา
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือ
เพื่อป้องกันมิให้มีการผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจ… 

จากการศึ กษาพร ะ ร าชบัญญั ติ สหกร ณ์ 
พ.ศ .2542 พบว่าคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติตามข้อก าหนดในกฎหมายสหกรณ์น้ันยังคงมี
ปัญหาบางประการซ่ึงอาจท าให้การด าเนินการในด้าน
ต่างๆของสหกรณ์เป็นไปอย่างไม่เหมาะสม ตลอดจน
สมควรจะได้รับการปรับปรุงแก้ไข เช่น ปัญหาการได้มา
ของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ซ่ึงได้คณะกรรมการ
มาจากการด าร งต าแห น่ง  และ มีจ านวนของของ
คณะกรรมการที่มากกินสมควร และกรรมการแต่ละคน
น้ันมาจากหลายภาคส่วนหลายหน่วยงาน ท าให้เกิด
ปัญหาเก่ียวกับความเหมาะสมในการด าเนินงานสหกรณ์  
 
2. แนวความคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

2.1 องค์กรทางปกครอง 
2.1.1 ความหมายขององค์กรทางปกครอง 

องค์กรของรัฐฝ่ายปกครอง หมายถึง บรรดาองค์กรของ
รัฐที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือในก ากับหรือควบคุมดูแลของ
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีคนใดคนหน่ึง (วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, 
2543 : 9) เช่น 

 1. กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรมในระเบียบบริหาร
ราชการส่วนกลางซ่ึงอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงใดกระทรวงหน่ึง 
 2. จังหวัด อ าเภอ ในระเบียบบริหารราชการ
ส่วนภูมิภาคซ่ึงอยู่ในบังคับบัญชาของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย 
 3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงอยู่ในก ากับ
ดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 4. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ
เฉพาะหรื อพระราชกฤษฎีกาที่ ออกตามความใน
พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล พ.ศ. 
2496 ซ่ึ งอยู่ ในก า กับดู แลของนายกรั ฐมนตรีหรื อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงใดกระทรวงหน่ึง ซ่ึงเป็นผู้
รักษาการตามที่พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งรัฐวิสาหกิจน้ัน ๆ  
 5. หน่วยงานอ่ืนของรั ฐที่ จั ดตั้ งขึ้ นโดย
พระราชบัญญัติเฉพาะและองค์การมหาชนที่จัดตั้งขึ้นโดย
พระราชกฤษฎีการที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน พ.ศ.2542 ซ่ึงอยู่ในก ากับดูแลของ
รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การ
มหาชนน้ัน 
 2.1.2 ประเภทขององค์กรทางปกครอง 
 องค์กรทางปกครอง คือ การจัดองคาพยพของ
ฝ่ายปกครองโดยมีองค์กรหลายรูปแบบที่สัมพันธ์กัน โดย
องค์กรแต่ละรูปแบบจะเหมาะสมกับภารกิจที่แตกต่างกัน 
และต่างจะด า เ นินงานแทน “รั ฐ” เพื่ อการรั กษา
ประโยชน์ส่วนรวมหรือคุ้มครองประโยชน์ของเอกชน การ
จัดองค์กรให้ท างานแทนรัฐอาจจ าแนกได้เป็น 9 ประเภท 
ได้แก่ รัฐ ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการ
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอิสระ คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่
รายบุคคล รัฐวิสาหกิจ และเอกชนผู้ได้รับมอบหมาย 
(ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์, 2540 : 61) ในที่น้ีจะขอกล่าว
โ ด ยละ เ อี ย ดถึ ง อ ง ค์ ก รท า ง ปกครอง ในรู ป แบ บ 
“คณะกรรมการ” ดังน้ี 
 ความหมายของค าว่า “คณะกรรมการ” ในทาง
วิชาการน้ันได้มีผู้ให้นิยามความหมาย ง่ายๆ ดังต่อไปน้ี 
 (1) คณะกรรมการ คือ กลุ่มของบุคคลซ่ึงได้รับ
มอบหมายให้กระท าการบางอย่างซ่ึงมีลักษณะที่เป็นการ
กระท าของกลุ่ม (Group Action) (ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒน
ศานต์,  2526 : 51) 

(2) คณะกรรมการ คือ กลุ่มบุคคลที่ก าหนดขึ้น
เพื่อให้ด าเนินการด้านบริหารบางอย่าง คณะกรรมการน่ัง
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ท างานเฉพาะแต่ในรูปของกลุ่ม (Group) และต้องการ
ความอิสระในการแลกเปลี่ยนแนวความคิดระหว่าง
กรรมการด้วยกัน ส านักงานคณะกรรมการมักจะเป็นแบบ
ก าหนดให้ท างานบางอย่างพิเศษจากงานประจ าตามปกติ 
(ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์, 2526 : 63) 

(3) คณะกรรมการ หมายถึง คณะบุคคลซ่ึง
ได้รับการแต่งตั้งจากบุคคลหรือองค์กรที่คณะบุคคลน้ัน
สั ง กั ดอยู่ เพื่ อท าห น้ าที่ ด้ วยการประชุมพิ จา รณา
ปรึกษาหารือเฉพาะเรื่องที่คณะกรรมการชุดน้ันได้รับ
มอบหมายแล้วรวบรวมข้อวินิจฉัยหรือข้อเสนอแนะต่อ
องค์การน้ัน (ประทาน คงฤทธิศึกษากร, 2522 : 110) 
 การจัดองค์กรทางปกครองแต่เดิมจะมีศูนย์
รวมอยู่ที่กระทรวง ทบวง กรม อันอยู่ในการควบคุมดูแล
โดยตรงของรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี แต่ในระยะหลัง
การจัดองค์กรทางปกครองในรูปแบบคณะกรรมการจะมี
มากขึ้นตามล าดับ บางครั้งมีผู้มองไปในทางลบว่าตั้ง
คณะกรรมการกันมากมายเกินไปจนท าให้การงานล่าช้า
ไม่มีผลงาน ข้อเสียของระบบคณะกรรมการน้ันมีจริง
เพราะการปฏิบัติงานวิธีการประชุมร่วมกันน้ันจะต้อง
เสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายสูง และหากหวังให้ได้มติเอก
ฉันท์เสมอไปก็อาจเกิดเผด็จการของฝ่ายข้างน้อยได้ การ
น าระบบคณะกรรมการมาใช้ในบางกรณีที่ไม่เหมาะสม
อาจท าให้มติของคณะกรรมการจะเป็นจุดยุติที่รอมชอม
กันแทนที่จะเป็นจุดยุติที่มีคุณภาพแห่งการตัดสินใจ แต่
แท้จริงระบบคณะกรรมการได้ใช้กันมาแต่โบราณและมี
ข้อดีอยู่มาก เช่น ได้ข้อยุติที่ดีกว่าเพราะการร่วมกัน
วิเคราะห์จากความคิดของหลายคน ป้องกันการใช้อ านาจ
ตามอ าเภอใจของคนๆ  เดียว ใช้ ในการประสาน
ประโยชน์ที่ขัดแย้ง เกิดความกระจ่างในการประสานงาน 
และยังเป็นการรวมอ านาจที่ต่างกันจากแต่ละคนเข้ากัน 
ท าให้งานเกิดผลเร็ว เป็นต้น (ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์ , 
2540 : 82) 

คณะกรรมการอาจจ าแนกออกได้ เป็น  3 
ประเภท (ประทาน คงฤทธิศึกษากร, 2522 : 112 )คือ 
คณะกรรมการที่แต่ งตั้ งขึ้ นตามก าหนดระยะเวลา 
คณะกรรมการที่แต่ งตั้งขึ้นตามความมุ่งหมาย และ
คณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นตามองค์ประกอบของคณะ
บุคคล  

(1) คณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นตามก าหนด
ร ะยะ เ วล า  ไ ด้ แ ก่  คณ ะกร รมการ ปร ะจ า  แ ล ะ

คณะกรรมการพิเศษเฉพาะกรณี คณะกรรมการประจ าน้ี
ส่วนมากเป็นคณะกรรมการที่องค์กรน้ันได้แต่งตั้งขึ้น
เพื่อให้มีหน้าที่พิจารณาหรือตรวจสอบ ตลอดจนเป็นองค์
คณะที่จะน าข้อเสนอแนะในการวิจัย งานที่มีลักษณะทั้ง
ทั่วๆ ไปและเฉพาะเรื่อง  เม่ือมีเรื่องใดผ่านมาก็จะต้องให้
คณะกรรมการชุดน้ีพิจารณาก่อนอันเป็นการกลั่นกรองที่
องค์กรน้ันๆ จะวินิจฉัยสั่งการออกไป ส่วนคณะกรรมการ
พิเศษเฉพาะกรณีน้ี จะถูกก่อตั้งขึ้นในโอกาสพิเศษ หรือ
ส าหรับวัตถุประสงค์ที่พิเศษ กล่าวคือ เม่ือพิจารณาได้ว่ามี
เรื่องหน่ึงเรื่องใดโดยเฉพาะเกิดขึ้น องค์กรน้ันๆ อาจจะ
แต่งตั้งหรือมอบหมายให้คณะบุคคลน้ันร่วมพิจารณา
ด าเนินการ และเม่ือกิจการน้ันๆ ส าเร็จลุล่วงไปแล้ว 
คณะกรรมการชุดน้ีก็จะหมดสภาพไปในตัว  

(2) คณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นตามความมุ่ง
หมาย หรือแต่งตั้งขึ้นตามหน้าที่ ซ่ึงแบ่งออกได้เป็น 2 
ประเภท (ประทาน คงฤทธิศึกษากร , 2522 : 113-114) 
คือ คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 
ลักษณะส าคัญของคณะกรรมการประเภทน้ีก็คือ คณะ
บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ในการบริหารงานใน
กิจการน้ัน ๆ โดยเฉพาะ เช่น คณะกรรมการบริหาร
การศึกษาแห่งชาติมีหน้าที่พิจารณาปรับปรุง วางแผน 
และโครงการการศึกษาแห่งชาติ ให้เ หมาะสม และ 
คณะกร ร มการที่ ป รึ กษา และแน ะน า  ( Advisory 
Committee) คณะกรรมการดังกล่าวน้ีมีหน้าที่ ให้
ค าปรึกษาและแนะน าแก่หน่วยงานของทางราชการหรือ
องค์กรที่แต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวน้ีขึ้น ค าแนะน า
และค าปรึกษาของคณะกรรมการดังกล่าวน้ีไม่มีผลผูกมัด
องค์กรหรือหน่วยงานราชการที่น าปัญหามาขอค าปรึกษา  
(3) คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นตามองค์ประกอบของคณะ
บุคคล (Composition)  ได้แก่ การแต่งตั้งคณะบุคคลที่มี
อาชีพเดียวกันและมีผลประโยชน์อันเดียวกันเข้าเป็น
คณะกรรมการเพื่อด าเนินกิจการในอาชีพของตน โดย
บุคคลเหล่าน้ีมีวัตถุประสงค์ร่วมกันที่จะพัฒนากิจการของ
ตนให้มีผลประโยชน์ดียิ่งขึ้น เช่น คณะกรรมการสภา
ทนายความ คณะกรรมการสมาคมพ่อค้าไทย เป็นต้นหรือ
กร ณี เ ป็ นการ ร วม เ อาคณะบุ ค คลที่ มี อ าชี พห รื อ
ผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียไม่เหมือนกันหรือขัดแย้งกัน 
แล้วแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการร่วมกันเพื่อประสาน
กิจการที่ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีร่วมกันหรือเพื่อหาทาง
ต่อรองผลประโยชน์อย่างหน่ึงอย่างใดก็ได้ซึ่ง 
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คณะกรรมการในแบบน้ีมีประโยชน์อย่างดียิ่งในการ
บริหารซ่ึงจะเป็นหนทางขจัดข้อขัดแย้งกันได้ รวมทั้งกรณี
การรวมเอาคณะบุคคลที่ต่างอาชีพต่างองค์กรเข้ามา
ท างานร่วมกัน  เป็นต้นว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการ
วิสามัญของสภา ซ่ึงคณะกรรมการวิสามัญในเรื่องหน่ึง
เรื่องใดน้ันอาจจะแต่งตั้งจากสมาชิกแห่งสภาเอง หรือ
บุคคลภายนอกต่าง ๆ เข้ามาเป็นคณะกรรมการ 
 การจัดตั้งคณะกรรมการในงานต่าง ๆ อาจมี
ลักษณะแตกต่างกันได้ คณะกรรมการในองค์กรทาง
ปกครองจึงอาจมีการจัดตั้ งและวิธีด าเ นินงานหลาย
รูปแบบ แต่โดยที่คณะกรรมการในการใช้อ านาจทาง
ปกครองน้ันจะต้อง มีลักษณะเฉพาะบางประการ 
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
จึงได้บัญญัติเรื่องคณะกรรมการที่มีอ านาจด าเนินการ
พิจารณาทางปกครองไว้โดยเฉพาะ 
(ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์, 2540 : 83) 
 การแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการในการ
พิจารณาทางปกครองโดยมากจะตั้งจากผู้เป็นข้าราชการ
ต าแหน่งต่ าง  ๆ  ตามความรู้ ความสามารถในการ
รับผิดชอบ เพราะข้าราชการจะมีวินัยก ากับให้ต้องท างาน
ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต อย่างไรก็ตามในกรณีต้องการ
ความโปร่งใส หรือต้องการส่วนร่วมจากภาคเอกชนก็อาจ
ตั้งบุคคลในภาคเอกชนเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการได้ 
และในบางกรณีต้องการความรู้ความสามารถสูงในความรู้
ด้านใดโดยเฉพาะก็จะก าหนดให้มีกรรมการที่ เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ โดยไม่เลือกว่าบุคคลดังกล่าวจะมาจาก
ภาครั ฐหรื อภาคเอกชน ในกรณีกรรมการ ซ่ึ งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ น้ีจึงมีหลักการว่าการแต่งตั้งต้องระบุตัว
บุคคลว่าเป็นผู้ใด (พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539. มาตรา 75) จะระบุเป็นต าแหน่ง
ไม่ได้ เพราะการระบุเป็นต าแหน่งหรือเป็นผู้แทนสถาบัน
น้ันเท่ากับมิได้พิจารณาคุณสมบัติของตัวบุคคล แม้ว่า
โดยทั่วไปบุคคลระดับหน่ึงในสถาบันน้ัน ๆ มักจะมีความรู้
ความสามารถระดับผู้ทรงคุณวุฒิก็ตาม (ชัยวัฒน์ วงศ์
วัฒนศานต์, 2540 : 83) 
 ในกรณีที่เน้นความเป็นอิสระขององค์กรอาจจัดให้มี
การหมุนเวียนกันออก โดยมีวาระยาวกว่าวาระของ
รัฐบาล เพื่อมิให้รัฐบาลใดมีอ านาจแต่งตั้งกรรมการ
ทั้งหมดพร้อมกัน เช่น คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์  (พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 10) แต่โดยทั่วไปที่ไม่
เคร่งครัดเช่นน้ันจะใช้ระบบแต่งตั้งพร้อมกันทั้งชุดเพื่อให้
โอกาสผู้รับผิดชอบในการแต่งตั้งจะได้พิจารณาได้เต็มที่ 

ในรูปแบบเช่นน้ีกฎหมายก็จะก าหนดให้ผู้ที่ได้รับการ
แต่งตั้งเข้ามาใหม่ในระหว่างที่กรรมการชุดเดิมยัง มี
ต าแหน่งอยู่ คงมีต าแหน่งในวาระเท่ากับวาระที่เหลือ  
ของกรรมการคณะน้ันเท่าน้ัน  (พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 77) และในกรณี
ที่กรรมการน้ันมิใช่กรณีที่เป็นโดยต าแหน่งแล้วก็ถือเป็น
เรื่องสมัครใจเฉพาะตัว ดังน้ัน กรรมการจึงมีสิทธิลาออก
ได้เสมอ (พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ.2539 มาตรา 76 (2)) 
 คณะกรรมการในการพิจารณาทางปกครอง
โดยทั่วไปมักจะให้ผู้รับผิดชอบในการต าแหน่งให้พ้นจาก
ต าแหน่งได้ทุกเม่ือ เพื่อให้สามารถปรับปรุงองค์ประกอบ
เพื่อให้การท างานส าเร็จเป้าหมายตามที่ผู้รับผิดชอบใน
การแต่งตั้งต้องการ แต่ในกรณีของคณะกรรมการวินิจฉัย
ข้อพิพาท เน่ืองจากต้องการให้มีความม่ันคงในการด ารง
ต าแหน่งเพื่อรักษาความเป็นอิสระในการท างานที่เป็นการ
ใช้อ านาจตุลาการ หลักการให้พ้นจากต าแหน่งได้ทุกเม่ือ
จึงต้องห้ามมิให้น ามาใช้บังคับ โดยการให้กรรมการใน
คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทพ้นจากต าแหน่งจะต้องมี
เหตุอันส าคัญเฉพาะเม่ือบกพร่องอย่างยิ่งต่อหน้าที่หรือมี
ความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง  (พระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา 78) 
 นอกจากน้ี กรรมการอาจพ้นจากต าแหน่งก่อน
วาระได้ หากมีกรณีไม่เหมาะสมเกิดขึ้น เช่น ล้มละลาย 
เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
หรือต้องโทษจ าคุก (พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539. มาตรา 76) 

การ ใช้ อ านาจดุ ลพิ นิจของ เ จ้าหน้าที่ฝ่ าย
ปกครอง อ านาจดุลพินิจของเจ้าหน้าที่จะมีได้ก็ต่อเม่ือ
ฝ่ายนิติบัญญัติได้มอบหมายไว้อย่างชัดแจ้ง โดยทั่วไปแล้ว
ก็จะก าหนดไว้ในกฎหมายเฉพาะเรื่อง แต่ในบทบัญญัติใน
ส่วนทฤษฎีทั่วไปก็ได้ให้อ านาจดุลพินิจแก่เจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครองด้วยเช่น ดุลพินิจในการก าหนดเงื่อนไขใดๆ 
ประกอบค าสั่งทางปกครอง(มาตรา 39 วรรคหน่ึง ) 
ดุลพินิจในการเพิกถอนค าสั่งทางปกครอง และการ
ก าหนดของผลในการเพิกถอนใช้บังคับตั้งแต่เวลาใด 
(มาตรา 50) เป็นต้น และยังมีบางมาตราที่ก าหนดถึงเรื่อง
ดุลพินิจ เช่น การให้เหตุผลประกอบค าสั่งทางปกครองว่า
จะต้องประกอบด้วยข้อพิจารณา และข้อสนับสนุนในการ
ใช้ดุลพินิจ (มาตรา 39 วรรคหน่ึง (3) )การพิจารณา
อุทธรณ์ เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์อาจใช้
ดุลพินิจแทนในเรื่องความเหมาะสมของการท าค าสั่งทาง
ปกครองได้ (มาตรา 46) แต่ไม่ปรากฏว่ามีบทบัญญัติ
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ก าหนดขอบเขตการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
ไว้ ซ่ึงจะต้องอาศัยหลักกฎหมายทั่วไปมาอธิบายว่า  “ใน
กรณีที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้รับมอบอ านาจจากฝ่าย
นิติบัญญัติที่จะกระท าได้ตามดุลพินิจ เจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครองจะต้องใช้ดุลพินิจให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการมอบอ านาจน้ัน และอยู่ภายในขอบเขตแห่ง
กฎหมายของการใช้ดุลพินิจ”  (กมลชัย รัตนสกาววงศ์ , 
2517 : 97-100) 
 อ านาจดุลพินิจ (Discretionary Power) (เอก
บุญ วงศ์สวัสดิ์กุล : 49) คือ ความสามารถในอันที่จะ
ตัดสินใจออกค าสั่งอย่างใดอย่างหน่ึงในบรรดาค าสั่ง
หลายๆ อย่าง ซ่ึงกฎหมายเปิดช่องให้ออกได้ เพื่ อ
ด าเนินการให้บรรลุเจตนารมณ์ หรือความมุ่งหมายของ
กฎหมาย หรืออ านาจที่กฎหมายให้ฝ่ายปกครองพิจารณา
เลือกกระท า ปฏิบัติหรือตัดสินใจอย่างใดอย่างหน่ึงให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ภายในขอบเขตแห่งกฎหมาย 
และอาจมีการตัดสินใจหลายอย่าง แต่ละอย่างก็ชอบด้วย
กฎหมายทั้งสิ้น โดยสรุปอ านาจดุลพินิจ เป็นบทบัญญัติที่
ให้อ านาจแก่ฝ่ายปกครองมีอิสระที่จะเลือกตัดสินใจได้
ด้วยตนเองภายในกรอบของกฎหมาย ให้สอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริงแก่กรณี 
 อ านาจผูกพัน (Mandatory Power) (สมยศ 
เชื้อไทย, 2530 : 57) คือ อ านาจที่กฎหมายให้แก่องค์กร
ของฝ่ายปกครอง องค์กรใดองค์กรหน่ึง โดยบัญญัติไว้
ล่วงหน้าว่าเม่ือมีข้อเท็จจริงอย่างใดอย่างหน่ึงตามที่
ก าหนดไว้ขึ้น องค์กรของรัฐฝ่ายปกครองจะต้องใช้อ านาจ
กระท าการ และใช้อ านาจกระท าการตามที่กฎหมาย
บัญญัติไว้ในเน้ือความ ซ่ึงอ านาจผูกพันก็คือหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายการก าหนดให้ฝ่ายปกครองมี
อ านาจผูกพันก็เน่ืองจากความคิดในเรื่องความยุติธรรม
ทั่วไปคือ ความเสมอภาคในการปฏิบัติข้อเท็จจริงเฉพาะ
ราย 
 2. หลักวิธีสบัญญัติในชั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 
 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ.2539 ได้นิยามความหมายของวิธิปฏิบัติราชการ  
(กมลชัย รัตนสกาววงศ์, เล่มเดิม : 100-103) ไว้โดยรวม
การพิจารณาทางแกครองเพื่อออกค าสั่งทางปกครองและ
การตรากฎหมายล าดับรอง ตลอดจนการด าเนินการใดๆ 
ในทางปกครองด้วย ส่วนความหมายของการพิจารณา  
ทางกครองน้ันคือการตระเตรียมการและการด าเนินการ
เพื่อจัดให้มีค าสั่งทางปกครองเท่าน้ัน (มาตรา 5) จึงต้อง

ท าความเข้าใจค าสั่งทางปกครองในเบื้องต้นว่า อาจเป็น
กรณีที่มีความจ าเป็นฉุกเฉินที่จะต้องเร่งด่วนในการออก
ค าสั่งก็ได้ ซ่ึงได้เรียกในทางวิชาการว่า นิติกรรมทาง
ปกครองที่ออกโดยไม่มีวิธีพิจารณา (Verfahrensfreie 
Ver-waltungsakte) นิติกรรมทางปกครองบางอย่างที่มี
ผลกระทบต่อบุคคลจ านวนมาก จะต้องมีการท าประชา
พิจารณ์ (Public Hearing) นิติกรรมทางปกครองดังกล่าว
มีลักษณะพิเศษซ่ึงกฎหมายน้ีมิได้กล่าวถึง วิธีพิจารณา
ทางปกครองที่เป็นรูปแบบทั่วไปอาจสรุปได้ดังน้ี 
 1. สถานะของผู้ร่วมในการพิจารณาทาง
ปกครอง ประชาชนที่ เ ก่ียวข้องกับการพิจารณาทาง
ปกครองจะเรียกว่าเป็นคู่กรณี (มาตรา 21) หรือจะ
อธิบายทางวิชาการว่าเป็นผู้ทรงสิทธิตามกฎหมายมหาชน 
(Subject) แต่จะไม่ใช่ผู้อยู่ภายใต้การปกครองหรือที่
เรียกว่าวัตถุทางปกครอง (object) อีกต่อไป ทั้งน้ีจะต้อง
เป็นผู้มีความสามารถที่จะกระท าการในกระบวนการ
พิจารณาทางปกครองได้ (มาตรา 22) โดยหลักแล้วผู้ที่
เป็นเจ้าของเรื่องจะต้องด าเนินการด้วยตนเอง และอาจมี
ทนายความหรือที่ปรึกษาของตนคอยให้การช่วยเหลือใน
การพิจารณาทางปกครองได้ (มาตรา 23 ) ส่วนการส่ง
มอบอ านาจให้ผู้ อ่ืนกระท าการแทนน้ัน จะต้องท าการ
แต่งตั้งเป็นหนังสือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
(มาตรา 24 มาตรา 25) 
2. เขตอ านาจเจ้าหน้าที่ ค าสั่งทางปกครองจะต้องกระท า
โดยเจ้าหน้าที่ ซ่ึงมีอ านาจหน้าที่ในเรื่องน้ัน (มาตรา 12) 
ซ่ึงจะต้องตีความให้หมายถึงเขตอ านาจของเจ้าหน้าที่ ใน
เน้ือหาและภายในเขตท้องที่ด้วย 
 
3. กฎหมายที่ เกี่ยวกับสหกรณ์ในต่างประเทศและ
ประเทศไทย 

3.1 กฎหมายสหกรณ์ของประเทศฟิลิปปินส์ 
ความตื่นตัวในกิจการสหกรณ์ของประเทศ

ฟิลิปปินส์ เกิดขึ้นในกลุ่มของชาวเมืองและประชาชนใน
ส่วนภูมิภาค โดยกฎหมายสหกรณ์ฉบับแรกประกาศใช้ใน
เดือนเมษายน 1906 ตามมาด้วยกฎหมายว่าด้วยสมาคม
สหกรณ์เพื่อการให้สินเชื่อในชนบท (Rural Credit 
Cooperatives Associations Act) ในปี ค.ศ.1915 การ
จัดตั้งสหกรณ์ได้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในช่วง
การยึดครองของสหรัฐอเมริกา ทั้งน้ี บรรดาสหกรณ์
ทั้งหลายได้จดทะเบียนตามกฎหมายหลายฉบับได้แก่ 
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กฎหมายสหกรณ์เลขที่ 1459 ประกาศใช้เม่ือ 1 
เมษายน 1906 กฎหมายสมาคมสินเชื่อเพื่อการ
เกษตรกรรม กฎหมายล าดับที่ 2508 ประกาศใช้เม่ือ 5 
กุมภาพันธ์ 1927 และได้แก้ไขเม่ือเมษายน 1973 
กฎหมายดังกล่าวมาทั้งหมดได้บังคับใช้เรื่อยมาควบคู่กับ
ระบบการก ากับดู แลที่แบ่งไปตามแต่ละภาคส่วน 
จนกระทั่งได้มีการรวมกฎหมายทั้งหมดไว้ในประมวล
กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์แห่งฟิลิปปินส์ เม่ือ ค .ศ. 1989 
และในที่สุดได้มีการปรับปรุงกฎหมายอีกครั้งในปี 2008 

ปัจ จัยส าคัญของการพัฒนาการสหกร ณ์
ประเทศฟิลิปปินส์น้ัน คือ ความตั้งใจอย่างแรงกล้าของ
รัฐบาลที่จะส่งเสริมสหกรณ์ภายในประเทศอย่างเต็มที่ 
ประมวลกฎหมายสหกรณ์ในปี 2008 ได้ก าหนดให้
สหกรณ์มี 3 ระดับ คือชั้นที่หน่ึง ชั้นที่สอง และชั้นที่สาม 
อีก้ังยังได้มีการก าหนดประเภทสหกรณ์ตามวัตถุประสงค์
มีทั้งสิ้น 20 ประเภท ซ่ึงจะมีกฎเกณฑ์เฉพาะเรื่องอยู่ใน
ประมวลกฎหมายดังกล่าว กฎหมายสหกรณ์ของประเทศ
ฟิลิปปินส์ให้อิสระแก่ประชนอย่างเต็มที่ในการที่จะจัดตั้ง
สหกรณ์ในประเภทอ่ืนๆ ที่อยู่นอกเหนือจากสหกรณ์
ประเภทใดๆ ที่ก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายน้ี ภาพ
สะท้อนนโยบายของรัฐดังกล่าวเป็นปัจจัยเชิงบวกที่ท าให้
ความร่วมมือของสหกรณ์เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายทั่ ว
ประเทศ โดยการประมาณการพบว่าชาวฟิลิปปินส์ที่เป็น
สมาชิกสหกรณ์น้ันมีมากกว่า 9 ล้านคน  ซ่ึงถือว่าเป็น
จ านวน 10 % ของจ านานประชากรทั้งประเทศหลายใน
กิจการภาคส่วนความร่วมมือแห่งชาติเพื่อการสหกรณ์ 
(Nation Cooperation of Co-operatives NATCCO) 
เป็นองค์กรที่เกิดจากการรวมตัวกันของสมาชิกสหกรณ์
จ านวน 428 แห่งทั่งประเทศ และได้ริเริ่มแผนงานการ
สนับสนุนทางด้านความรู้ต่างๆ แก่บรรดาสมาชิกที่มีความ
แตกต่างหลากหลายในเรื่องของที่มา โดยเฉพาะกรท า
กิจกรรมที่ จูงใจให้สตรีและเยาวชนสนใจในกิจการ
สหกรณ์ NATCCO มีส านักงาน 928 แห่งทั่วประเทศ 
ครอบคลุมพื้นที่ 94% ของจังหวัดในฟิลิปปินส์ มีความ
ร่วมมือที่เข้มแข็งกับภาคประชาสังคมในแต่ละพื้นที่ ทั้งยัง
มีเครือข่ายเชื่อมโยงขนาดใหญ่เพื่อวางระบบ ATM และ 
Oikocredit ซ่ึงเป็นสถาบันการเงินในระดับฐานราก 
(micro-finance) ที่ใหญ่ที่สุดแห่งกน่ึงของโลก ในอันที่จะ
ให้การสนับสนุนเงินทุนแก่ธุรกิจขนาดย่อยด้วย กล่าวได้
ว่า ประเทศฟิลิปปินส์มีความพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสหกรณ์กับภาค
ประชาคมในทุกรูปแบบ เพื่อที่จะสนับสนุนให้กิจการของ
สหกรณ์พัฒนาอย่างต่อเน่ืองและเข้มแข็ง 

สมาชิกภาพประเภทสมาชิกตามาตรา 26 
สมาชิกสหกรณ์มีได้ 2 ประเภท คือ  

(1) สมาชิกทั่วไป คือ สมาชิกที่ มีคุณสมบัติ
ถูกต้องทุกประกร และสามารถได้รับสิทธิและประโยชน์
ในฐานะสมาชิก 

(2) สมาชิกสมทบ คือ สมาชิกที่ไม่มีสิทธิออก
เสียงหรือได้รับเลือกฝนเรื่องใดๆ แต่อาจได้รับสิทธิ
ประโยชน์บางประการตามที่ข้อบังคับระบุไว้ ทั้งน้ี ถ้า
สมาชิกสมทบราบใดมีคุณสมบัติท่จะเป็นสมาชิกทั่วไปได้ 
และสมาชิกดังกล่าวได้มีส่วนร่วมกับกิจการของสหกรณ์
มาแล้วเป็นเวลา 2 ปี หากสมาชิกสมทบดังกล่าวประสงค์
จะเป็นสมาชิกต่อไป ให้ถือว่าสมาชิกคนดังกล่าวเป็น
สมาชิกทั่วไปของสหกรณ์ 

บทบัญญัติที่ใช้กับเจ้าหน้าที่รัฐและลูกจ้างของง
รัฐในมาตรา 27 มีบทบัญญัติที่ใช้กับสมาชิกของสหกรณ์ที่
ด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของรัฐบาลไว้ดังน้ี 

(1) เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือลูกจ้างในองค์กรจะไม่
สามารถได้รับแลเอกหรือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใดๆ ใน
สหกรณ์ได้  ทั้ ง น้ี  ไ ม่รวมถึงสหกรณ์ที่ จัดตั่ งขึ้นโดย
เจ้าหน้าที่ลูกจ้างของรัฐน้ันเอง 

(2) ห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐที่มาจากการเลือกตั้ง
ด ารงต าแหน่งเป็นพนักงานหรือกรรมการในสหกรณ์ใดๆ 
ยกเว้นในกรณีผู้แทนราษฎรในระบบบัญชีรายชื้อซ่ึงได้
เสนอชื่อในฐานะเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ที่ตนเป็นตัวแทน
น้ัน 

(3) เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของรัฐน้ัน สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกของสหกรณ์ในเวลาราชการ
ได้ ทั้งในส่วนของการเข้าร่วมประชุมใหญ่ การประชุม
กรรมการสหกรณ์ หรือการประชุมสมนา และการอบรม
ใดๆ ของสหกรณ์ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งน้ี การท า
หน้าที่สมาชิกสหกรณ์ดังกล่าวต้องไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อ
การท างานราชการที่ตนสังกัดอยู่ 

การสมัครสมาชิก ความเป็นสมาชิกให้เริ่มต้น
เม่ือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร และสมาชิก
ดังกล่าวจะใช้สิทธิได้ต่อเม่ือได้จ่ายเงินที่เก่ียวข้องกับการ
เป็นสมาชิกให้กับสหกรณ์แล้ว หรือได้รับประโยชน์ใดๆ 
ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับ หากการขอเข้าเป็นสมาชิกถูก
ปฏิเสธ สามารถอุทธรณ์ที่ประชุมใหญ่ได้ โดยค าวินิจฉัยที่
ประชุมใหญ่ให้เป็นที่สุด (มาตรา 28) 

 ความรับผิดของสมาชิก สมาชิกต้อง
รับผิดในหน้ีสินของสหกรณ์ไม่เกินจ านวนส่วนของทุนที่
ตนได้ส่งใช้ให้กับสหกรณ์ (มาตรา 29) 
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การส้ินสุดการเป็นสมาชิก 
 (1) สมาชิกอาจถอนตัวจากการเป็น

สมาชิกด้วยเหตุผลประการใดๆ ก็ได้ โดยแจ้งความ
ประสงค์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 60 วัน สมาชิกที่ถอนตัวแล้วมีสิทธิได้รับส่วนของทุน
และประโยชน์อ่ืนๆ จากสหกรณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับ 
เว้นแต่ความรับผิดหน้ีสินของสหกรณ์มีมากเกินกว่า
จ านวนส่วนของทุนที่สมาชิกคนดังกล่าวได้ส่งไว้ 

(2) เม่ือสมาชิกตายหรือกลายเป็นคนวิกลจริต 
หรือสมาชิกที่เป็นสหกรณ์ล้มละลายหรือเลิกกิจการ อาจ
เป็นเหตุให้สิ้นสุดความเป็นสมาชิกได้ เ ว้นแต่ในกรณี
สมาชิกของสหกรณ์เพื่อปฏิรูปการท าการเกษตรที่ได้ถึงแก่
ความตายหรือกลายเป็นคนวิกลจริต ให้ทายาทของ
สมาชิกดังกล่าวเข้าเป็นสมาชิกสืบต่อไปได้  

 (3) ความเป็นสมาชิกของสหกรณ์อาจสิ้นสุด
เม่ือเสียงข้างมากของคณะกรรมการบริหารมีมติให้สมาชิก
ภาพสิ้นสุดลง ด้วยเหตุประการใดประการหน่ึงดังต่อไปน้ี  

      (ก) เม่ือสมาชิกไม่ให้ความร่วมมือ
อย่างใดๆ ต่อกิจการของสหกรณ์ภายในช่วงเวลาอัน
สมควรซ่ึงคณะกรรมการอาจได้ก าหนดไว้ก่อนแล้ว 

      (ข) เม่ือตนเองไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ของตนได้อย่างถูกต้องอยู่เป็นอาจิณ 

      (ค) เม่ือสมาชิกได้กระท าการฝ่าฝืน
ข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ และ 

      (ง )  กรกระท าหรื อละ เ ว้นการ
กระท าใดๆ ที่ เป็ นอันตรายหรือส่งผล เสี ยหายต่อ
ผลประโยชน์หรือคามม่ันคงของสหกรณ์ 

ทั้งน้ี หากกรรมการประสงค์จะใช้มาตรการใน
ข้อ (3) น้ีจะต้องมีการแจ้งเป็นหนังสือไปยังสมาชิกคน
ดังกล่าว และให้โอกาสสมาชิกคนดังกล่าว และให้โอกาส
สมาชิกได้ชี้แจงเหตุผลต่อคณะกรรมการ 

อน่ึง สมาชิกที่สินสุดสมาชิกภาพไปแล้ว มีสิทธิ
ที่จะได้รับประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับ โดยสหกรณ์
ต้องจ่ายผลประโยชน์ดังกล่าวให้กับสมาชิกโดยตรง หรือ
อาจจ่ายผ่านตัวแทนสหกรณ์ได้ตามกฎหมาย (มาตร 31) 

3.1.2.4 การบริหารจัดการ 
 (ก) ที่ประชุมใหญ่   
   (1) องค์ประกอบที่ประชุมใหญ่ 
ที่ประชุมใหญ่ประกอบด้วยบรรดาสมาชิกที่มี

สิท ธิออกเสียงตามตราสารจัดตั้งหรือตามข้อบังคับ
สหกรณ์ 

   (2) อ านาจของที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่
ถือเป็นองค์กรสูงสุดที่มีอ านาจตัดสินใจในเชิงนโยบายของ
สหกรณ์ และต้องใช้อ านาจดังกล่าวตามที่ระบุไว้ใน
กฎหมาย 

   (3) องค์ประชุม  องค์ประชุมประกอบด้วยผู้
ถือหุ้นจ านวนไม่น้อยกว่า 25% ของสมาชิกที่มีสิทธิออก
เสียง นอกจากน้ียังได้มีการก าหนดองค์ประชุมเฉพาะไว้
ในสหกรณ์บางประเภท 

   (4) ระบบออกเสียง สมาชิกทุกคนของ
สหกรณ์ชั้นที่หน่ึง มสิทธิออกเสียงหน่ึงเสียง ส าหรับกรณี
ของสหกรณ์ชั้นที่สองและชั้นที่สาม สมาชิกมีอสิทธิออก
เสียงพื้นฐานรายละหน่ึงเสียง และอาจมีสิทธิออกเสียง
พิเศษตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ แต่ไม่เกิน 5 เสียง โดย
การออกเสียงของผู้แทนให้ถือว่าเป็นการออกเสียงของ
สมาชิก ทั้งน้ี การออกเสียงของสหกรณ์ชั้นที่สองและชั้นที่
สามน้ัน อาจระบุไว้ในข้อบังคับว่าให้มีการออกเสียงโดย
การมอบฉันทะ ซ่ึงหมายถึงการอนุญาตให้ผู้แทนของ
สหกรณ์หน่ึง สามารถออกเสียงแทนผู้แทนอีกคนหน่ึงของ
สหกรณ์หน่ึง สามารถออกเสียงแทนผู้แทนอีกคนหน่ึงของ
สหกรณ์เดียวกัน 

   (ข) กรรมการบริหาร 
  (1) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารเป็นผู้มีอ านาจด าเนินการและ

บริหารจัดการกิจการของสหกรณ์ ซ่ึงประกอบด้วย
กรรมการไม่น้อยกว่า 5 คนแต่ไม่เกิน 15 คน ซ่ึงเลือกโดย
ที่ประชุมใหญ่ มีวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี 

  (2) คุณสมบัติของกรรมการบริหาร สมาชิกผู้
มีสิทธิออกเสียงของสหกรณ์ และไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามกฎหมายหรือตามข้อบังคับย่อมมีสิทธิได้รับเลือกเป็น
กรรมการบริหารของสหกรณ์ โดยกรรมการจะต้องไม่
ด ารงต าแหน่งอ่ืนใดที่ มีลักษณะของการท าหน้าที่ ใน
ลักษณะที่เป็นงานประจ าของสหกรณ์อีก และตะต้องไม่
ประกอบกิจการใดๆ อันมีลักษณะเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อนกับสหกรณ์ 

   (3) การท าหน้าที่ของกรรมการบริหาร ใน
สหกรณ์ชั้นที่หน่ึงน้ัน กฎหมายมาตรา 40 ก าหนดให้
กรรมการต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละครั้ง 
โ ด ย อ า จ มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม พิ เ ศ ษ ที่ ป ร ะ ธ า น ห รื อ
กรรมการบริหารเสียงข้างมากเรียกให้จัดขึ้นก็ได้ องค์)ระ
ชุมของกรรการให้ใช้เสียงข้างมาก เ ว้นแต่ข้อบังคับ
ก าหนดให้เป็นอย่างอ่ืน 

(ค) เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
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คณะกรรมการต้องเอกกรรมการเพื่อท าหน้าที่
ประธานและรองประธาน และให้เลือกหรือแต่งตั้งให้เป็น
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
เรียบร้อย และให้สมาชิกให้มีการถอดถอนเจ้าหน้าที่คน
ดังกล่าวจนกว่าจะได้มีการรับฟังข้อเท็จจริงตามสมควร 

 3.2 กฎหมายคณะกรรมการสห 
กรณ์ในประเทศไทย พระราชบัญญัติสหกรณ์ 

พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรส าคัญที่เก่ียวข้องกับการ
ด า เ ดิ น ง านของสหกร ณ์ ไ ว้  4  อ งค์ ก ร  ไ ด้ แ ก่  1 . 
คณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ  2.นายทะเบียน
สหกรณ์ 3.กองทุนพัฒนาสหกรณ์ และ 4.สันนิบาต
สหกรณ์แห้งประเทศไทยโดยแต่ละองค์กรมีองค์ประกอบ
และหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

(1) คณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ 
เป็นองค์ ประกอบที่ เ กิด ขึ้ นครั้ ง แรกตาม

พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ซ่ึงในกฎหมาย
สหกรณ์ฉบับเก่าไม่ได้มีการบัญญัติไว้ มีลักษณะเป็น
คณะกรรมการระดับชาติ ประกอบด้วยบุคคลจากหลาย
ภาคส่วนที่เก่ียวข้องกับการด าเดินงานของสหกรณ์ ซ่ึงมี
ทั้งกรรมการโดยต าแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ
กรรมการผู้ที่มากจากผู้แทนสหกรณ์  โดยมีบทบาทหลัก
ในการก าหนดนโยบายและวงแผนพัฒนาสหกรณ์ใน
ประเทศไทย ตลอดจนการให้การสนับสนุน ประสานการ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สหกรณ์ต่างๆ และ
เอกชนเพื่อการพัฒนากิจการสหกรณ์ในประเทศไทยให้
เจริญก้าวหน้า 

องค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์
แห่งชาติ ซ่ึงบัญญัติไว้ในมาตรา 9ประกอบด้วยบุคคล
ต่างๆดังน้ี 

1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เป็นประธานกรรมการ 

2. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรอง
ประธานกรรมการ 

3. กรรมการโดยต าแหน่งที่ เป็นผู้แทนหน่วย
ภาครัฐ ได้แก่  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์  ปลัดกระทรวง
การศึกษาธิการ  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
อธิบดีกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์  ผู้อ านวยส านัก
งบประมาณ  ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง  
ผู้ จัดการใหญ่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์  
ประธานกรรมการธนาคารอิสรามแห่งประเทศไทย 

4. กรรมการผู้แทนจากภาคสหกรณ์  ได้แก่
ผู้แทนสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยซึ่งมีต าแหน่งเป็น
กรรมการด าเนินการหน่ึง  ประธานกรรมการด าเนินการ
ชุมนุมสหกรณ์ระดับประเภทละหน่ึงคน  ประธาน
กรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับประเทศหน่ึงคนเป็น
กรรมการโดยต าแหน่ง 

5. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งไม่
เกินห้าคนซ่ึงมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปีทั้งน้ี
ให้ มีอธิบดีกรมส่ง เสริ มสหกรณ์เป็นกรรมการและ
เลขานุการ ผู้อ านวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ
ไทยเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ส าหรับอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เป็นไปตามมาตรา 10 ที่ถือ
เป็นอ านาจหน้าที่หลัก และอ านาจอ่ืนตามที่กฎหมาย
ก าหนด ดังน้ี 

ก . อ า น า จ ห น้ า ที่ ห ลั ก ต า ม ม า ต ร า  1 0 
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติมีอ านาจหน้าที่ 
ดังต่อไปน้ี 

 (1) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี ในเรื่อง
นโยบายและแนวทางในการพัฒนาการสหกรณ์ให้
สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ    

 (2)  ก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาการ
สหกรณ์ ให้สอดคล้องกับระยะเวลาของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 (3)  ก าหนดแนวทางในการส่ ง เสริมและ
สนับสนุนการขยายธุรกิจและกิจการของสหกรณ์ รวมทั้ง
การร่วมมือกับภาคเอกชนให้มีส่วนในการพัฒนาการ
สหกรณ์ 

 (4)  ก าหนดแนวทางในการประสานงาน
ระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชน เพื่อให้
การส่งเสริมสนับสนุนกิจการสหกรณ์ 

 ( 5 )  พิ จารณาแ ก้ไขปัญหาและ อุปสรรค
ตลอดจนข้อขั ดข้ องที่ ท า ให้นโยบายและแผนการ
พัฒนาการสหกรณ์ไม่อาจบรรลุเป้าหมาย 

  (6) พิจารณาเรื่องอ่ืนใดที่ เก่ียวกับ
สหกรณ์ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 (7) มีอ านาจและหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติน้ี 

ข .  อ านาจห น้ าที่ อ่ื นต าม ที่ บั ญญั ติ ไ ว้ ใ น
พระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.2542 

 (1)  ให้ความเห็นชอบระเบียบที่ รั ฐมนตรี
ก าหนด เก่ียวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษา
เงิน การจัดหาผลประโยชน์ การจัดการและการจ าหน่าย
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ทรัพย์สินของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) ตามมาตรา 
29 

 (2) ให้ความเห็นชอบระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์เก่ียวกับการช่วยเหลือด าเนินกิจการของสหกรณ์ 
ตามมาตรา 33 

  (3 )  ก าหนดหลักเกณฑ์การเลือก
ผู้แทนของสหกรณ์และผู้แทนกลุ่มเกษตร เพื่อให้รัฐมนตรี
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
ตามมาตรา 30 วรรคสาม 

(4) ก าหนดเรื่องการฝากเงินหรือการลงทุน
อย่างอ่ืนของสหกรณ์ ตามมาตรา 60 (7) 

(5) วินิจฉัยปัญหาเก่ียวกับการด าเนินการของ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับการร้องขอ
ตามมาตรา 117/1 

 (6)  ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดตั้ง
ชุมนุมสหกรณ์ทั้งระดับภูมิภาคและระดับประเทศ รวมทั้ง
ประเภทชุมนุมสหกรณ์ตามมาตรา 101 วรรคสอง 

 (7)   มอบหมายให้สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทยด าเนินการอ่ืนเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ตาม มาตรา 110 (10) 

 (8)  พิจารณารายงานประจ าปี  แยกตาม
ประเภทสหกรณ์ที่เสนอโดยนายทะเบียนสหกรณ์ตาม
มาตรา 16 (7) 

(9) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะผู้จัดตั้ง
สหกรณ์ กรณีนายทะเบียนสหกรณ์มีค าสั่ง ไม่รับจด
ทะเบียนสหกรณ์ ตามมาตรา 38 

(10) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ของสหกรณ์ ที่ถูก
นายทะเบียนสหกรณ์สั่งเลิกตามมาตรา 71 ทั้งน้ีเป็นไป
ตามมาตรา 72 

(11) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้มีส่วนร่วม
ได้เสีย กรณีนายทะเบียนสหกรณ์หรือรองทะเบียน
สหกรณ์ใช้อ านาจยับยั้งหรือเพิกถอนของที่ประชุมใหญ่
หรือมติของที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินสหกรณ์ ที่ฝ่า
ฝืนกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์ ระเบียบหรือ
ค าสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์ตามมาตรา 20 ทั้ง น้ี
เป็นไปตามมาตรา 26 

(12) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้มีส่วนร่วม
ได้เสีย ในกรณีที่นายทะเบียนสหกรณ์ใช้อ านาจออกค าสั่ง
เป็นหนังสือ ให้คณะกรรการด าเนินการสหกรณ์แก้ไข
ข้อบกพร่อง ระงับการปฏิบัติบางส่วนที่เป็นเหตุให้เกิด
ข้อบกพร่องหรือเสื่อมผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือ
สมาชิ กหรื อให้หยุ ดปฏิบั ติ การชั่ วคราวเพื่ อแ ก้ ไข
ข้อบกพร่อง หรือให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการ ตาม

มาตรา 22 มาตรา 24 และมาตรา 25 ซ่ึงได้ก าหนดไว้
ตามมาตรา 26 

(13) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือ
ปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติมอบหมาย 

(2) นายทะเบียนสหกรณ์ 
เป็นบุคคลที่มีบทบาทส าคัญในการก ากับดูแล

สหกรณ์ในประเทศไทย ซ่ึงเป็นการใช้อ านาจของภาครัฐที่
ให้อ านาจบุคคลเข้ามาเก่ียวข้องกับการด าเนินงานของ
สหกรณ์ในฐานะที่ เป็นนายทะเบียนสหกรณ์ โดยเป็น
ต าแหน่งที่มีการก าหนดไว้ตั้งแต่กฎหมายสหกรณ์ฉบับ
แรกของประเทศไทย อ านาจหน้าที่หลักของนายทะเบียน
สหกรณ์ คือ มีหน้าที่ดูแลตั้งแต่การจดทะเบียนจัดตั้ง
สหกรณ์ ด าเนินกิจการงาน ก าด าเนินธุรกิจ การเงินการ
บัญชี การตรวจสอบบัญชีจนถึงการเลิกการช าระ สหกรณ์ 
ซ่ึงสามารถมอบหมายให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ 
ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอนบัญชี และนักงานเจ้าหน้าที่ 
ช่วยด าเนินการได้ปัจจุบันนายทะเบียนสหกรณ์  คืออธิดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ตามมาตรา 15 

ในการแต่ ง ตั้ ง รอ งนายทะ เบี ยนสหกร ณ์ 
ก าหนดให้นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้งข้าราชการในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซ่ึงด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่า
ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่าเป็นรองนายทะเบียน
สหกรณ์ มีอ านาจหน้าที่ตามบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
น้ี หรือตามที่นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย การแต่งตั้ง
รองนายทะเบียนสหกรณ์ ให้ประกาศในราชกิจานุเบกษา 
ตามมาตรา 15 วรรคสอง อ านาจหน้าที่ของนายทะเบียน
สหกรณ์เป็นไปตามมาตรา 16 ซ่ึงเป็นอ านาจหน้าที่หลัก
และมีอ านาจหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่กฎหมายก าหนด ดังน้ี 

 ก.อ านาจหน้าที่หลักของนายทะเบียน
สหกรณ์ ตามมาตรา 16 

  ( 1)  รั บ จ ด ท ะ เ บี ย น  ส่ ง เ ส ริ ม 
ช่วยเหลือ แนะน า และก ากับดูแลสหกรณ์ให้เป็นไปตาม
บทแห่งพระราชบัญญัติน้ีและกฎหมายอ่ืน 

 (2) ก าหนดระบบบัญชีและมาตรฐาน
การสอบบัญชีตลอดจนสมุดและแบบรายงานต่างๆที่
สหกรณ์ต้องยื่นต่อนายทะเบียนสหกรณ์ รวมทั้งแบบพิมพ์
อ่ืนๆ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี 

 (3) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจการ
สหกรณ์ และผู้ช าระบัญชี 

 (4)  ออกค าสั่ ง ให้มีการตรวจสอบ 
หรือ ไต่สวนเก่ียวกับการจัดตั้ง การด าเนินงาน หรือฐานะ
การเงินของสหกรณ์ 
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 (5) สั่งให้ระงับการด าเนินงานทั้งหมด
หรือบางส่วนของสหกรณ์ หรือให้เลิก สหกรณ์ถ้าเห็นว่า
สหกรณ์กระท าการ หรื 

องดเ ว้นกระท าการ อันจะก่อให้ เ กิดความ
เสียหายแก่สหกรณ์หรือสมาชิก 

 (6) ถอนชื่อสหกรณ์ออกจากทะเบียน
สหกรณ์ 

 (7) จัดท ารายงานประจ าปีแยกตาม
ประเภทสหกรณ์เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์
แห่งชาติ 

 (8) ออกระเบียน หรือ ค าสั่งเพื่อให้มี
การปฏิบัติตามพรราชบัญญัติน้ีและเพื่อประโยชน์ในการ
ด าเนินกิจการของสหกรณ์ 
 (9) กะท าการตามที่พระราชบัญญัติน้ีก าหนดให้
เป็นอ านาจหน้าที่ของนายทะเบียนสหกรณ์หรือตามที่
รัฐมนตรีมอบหมาย 
 ข.อ านาจหน้าที่ อ่ืนของนายทะเบียนสหกรณ์
ตามกฎหมายก าหนด 
 (1) อ านาจสั่ งให้ ซ้ือแจงข้อเท็จจริงหรือส่ง
เอกสาร ตามมาตรา 17 
 (2) อ านาจเข้าไปตรวจสอบในส านักงาน
สหกรณ์ ตามมาตรา 18 
 (3) อ านาจยับยั้งหรือเพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่
หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการ 
ด าเนินการสหกรณ์ที่ไม่ชอบ ตามมาตรา 20 
 (4) อ านาจในการร้องทุกข์หรือฟ้องคดีแทน
สหกรณ์ ตามมาตรา 21 
 (5)  อ านาจ ในการ สั่ ง ใ ห้ คณะกร รมการ
ด าเนินการสหกรณ์ แก้ไขข้อบกพร่องหรือให้คณะกรรม
พ้นจากต าแหน่งตามมาตรา 22 
 (6) อ านาจในการช่วยเหลือสหกรณ์ที่จัดตั้งยัง
ไม่เกิน 3 ปี หรือสหกรณ์ที่มีผลการด าเนินงานขาดทุน
ติดต่อกันเกิน 2 ปี ตามมาตร 23 
 (7) แต่งตั้งคณะกรรมการชั่วคราว กรณีที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์สั่งให้คณะกรรมการ 
ด าเนินการสหกรณพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะ 24 
 (8)  ออกค าสั่ง เป็นหนังสือให้บุคคลใดๆซ่ึง
เก่ียวข้องมาชี้แจ้งข้อเท็จจริง หรือให้ 
ส่งมอบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาเก่ียวกับการรับ
จดทะเบียนสหกรณ์ 
 (9) ให้ความเห็นชอบระเบียนของสหกรณ์
เก่ียวกับการรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรือประเภท
ประจ าจากสมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืนสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์ ตามมาตรา46 ( 5 ) และระเบียนสหกรณ์ว่า
ด้วยการให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืมเงิน ตามมาตรา 46 ( 8 ) 
 (10) ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือการค้ า
ประกันของสหกรณ์ ตามมาตรา 47 
 (11) ประกาศก าหนดประเภทของสหกรณ์ที่
สามารถรับสมาชิกสมทบได้ตามมาตรา 41 
 (12) วินิจฉัยตีความในข้อบังคับสหกรณ์ ตาม
มาตรา 45 
 (13) ก าหนดจ านวนผู้ตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ์ ตามมาตรา 53 วรรค 
 (14) รับวางเงินส าหรับช าระหน้ีแก้เจ้าหน้ี กรณี
มีการช าระบัญชีสหกรณ์ตามมาตรา 84 
 (15) วินิจฉัยชี้ขาดเก่ียวกับการแยกสหกรณ์ 
ตามมาตรา 97 
 
4.วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการจัดตั้งของ 
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ 

1. การจัดตั้งของคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติ 
 การได้มาของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติน้ันมาจากการตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ.2542 ประกอบไปด้วย (1) รัฐมนตรีเป็น
ประธานกรรมการ (2) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นรองประธานกรรมการ (3) ปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (4) ปลัดกระทรวง
พาณิชย์ (5) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (6) ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม (7) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (8) อธิบดีกรมตรวจสอบ
บัญชีสหกรณ์ (9) ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ (10) 
ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (11) ผู้จัดการ
ใหญ่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (12) ประธาน
กรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (13) ผู้แทน
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยซ่ึงเป็นกรรมการ
ด าเนินการ (14) ประธานกรรมการด าเนินการชุมนุม
สหกรณ์ระดับประเทศประเภทละหน่ึงคน (15) ประธาน
กรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับประเทศหน่ึงคน เป็น
กรรมการโดยต าแหน่ง และผู้ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงรัฐมนตรี
แต่งตั้งไม่เกินห้าคนเป็นกรรมการ จึงอาจท าให้เกิดปัญหา
ด้านความรู้ความเชี่ยวชาญในการบริหารงานของสหกรณ์ 
ความล่าช้าในการปฏิบัติงานเพราะด้วยความที่เป็นการ
รวมตัวของคณะการท างานของกลุ่มบุคคลที่มีจ านวนมาก 
หากจะด าเนินการประชุมแก้ไขปัญหาต่างๆ การวินิจฉัย
อุทธรณ์ หรือการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของคณะกรรมการ
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น้ันเป็นไปได้อย่างล่าช้าไม่ทันแก่เหตุการณ์ การได้
คณะกรรมการดังกล่าวโดยการด ารงต าแหน่งอาจมีปัญหา
ในความต่อเน่ืองในการบริหารงานเพราะเหตุมาจากการที่
คณะกรรมการบางส่วนเป็นข้าราชการประจ าจาก
หน่วยงานอ่ืน ซ่ึงอาจมีการโยกย้ายหรือเปลี่ยนต าแหน่งใน
หน่วยงานน้ันๆ ท าให้เกิดผลกระทบต่อการท างานในการ
เป็นคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ซ่ึงมีหน้าที่
ในการก ากับดูแลกิจการของสหกรณ์ หรืออาจขาดความ
ยืดหยุ่นในการปฏิบัติ งาน ขาดการบูรนาการ ขาด
แนวความคิดที่เป็นอิสระ อีกทั้งอาจเกิดปัญหาจากความ
เชื่อม่ันในคณะกรรมการจากบรรดาสมาชิกของสหกรณ์ 
เพราะคณะกรรมการที่ ได้มาจากการด ารงต าแหน่ง  
สมาชิ กสหกร ณ์ น้ัน ไ ม่ ไ ด้ มี ส่ วนร่ วม ในการ เ ลื อก
คณะกรรมการดังกล่าวเข้ามาบริหารงานสหกรณ์ ท าให้
สมาชิกขาดความเชื่อม่ันว่าคณะกรรมการที่เข้ามาน้ัน มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารงานสหกรณ์
หรือไม่ 
 จากการศึกษาในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 
2542 พบว่าบทบัญญัติที่เก่ียวกับบทบาท และอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติน้ัน 
ยังคงมีปัญหาหลายประการที่เกิดขึ้น ซ่ึงเป็นปัญหาต่อ
การพัฒนาสหกรณ์ในประเทศ อีกทั้งยังขาดหลักเกณฑ์ที่
ชัดเจนของกฎหมายสหกรณ์ในเรื่องของบทบาทและ
อ านาจของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ซ่ึง
ท าให้เป็นปัญหาในการพัฒนาและส่งเสริมกิจการสหกรณ์ 
 จากการศึกษาพบว่าคณะกรรมการที่ได้มาน้ัน
จ านวนมากเกินสมควร ซ่ึงเป็นการได้คณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติจากการก าหนดให้ได้มาโดย
การด ารงต าแหน่งต่างตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 9 แห่ง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 อาจท าให้เกิดปัญหา
ในการบริหารงานของสหกรณ์  ความล่าช้าในการ
ปฏิบัติงาน ท าให้การด าเนินการประชุมแก้ไขปัญหาของ
สหกรณ์ การรับอุทธรณ์ การวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือการ
ด าเนินการต่างๆ ตามหน้าที่ของคณะกรรมการน้ันเป็นไป
ได้อย่างล่าช้า 
 การได้มาโดยการด ารงต าแหน่งอาจมีปัญหาใน
ความต่อเน่ืองในการบริหารงานเพราะเหตุมาจากการที่
คณะกรรมการบางส่วนเป็นข้าราชการประจ าจาก
หน่วยงานอ่ืน ซ่ึงเป็นข้าราชการประจ าระดับสูง โดยใน
แต่ละต าแหน่งน้ันต่างมีหน้าประจ าแต่ละบุคคลซ่ึงเป็น
หน้าที่ เฉพาะ ท าให้ เกิดปัญหาความยืดหยุ่น ในการ
ปฏิบัติงาน ขาดการบูรนาการ ขาดแนวความคิดที่เป็น
อิสระ อาจเกิดปัญหาจากความเชื่อม่ันในคณะกรรมการ

จากบรรดาสมาชิกของสหกรณ์ เพราะคณะกรรมการที่
ได้มาจากการด ารงต าแหน่ง สมาชิกสหกรณ์น้ันไม่ได้มี
ส่วนร่วมในการเลือกคณะกรรมการดังกล่าวเข้ามา
บริหารงานสหกรณ์ เม่ือศึกษาจากหลักสหกรณ์รอชเดลล์ 
ซ่ึงมีหลักการควบคุมแบบประชาธิปไตยโดยมวลสมาชิก 
การคัดเลือกคณะกรรมการ หรือผู้แทนของภาคสหกรณ์
จะได้มาจากการคัดเลือกจากสมาชิกโดยใช้เสียงส่วนใหญ่
ของในแต่ละภาคสหกรณ์ และเม่ือบุคคลเหล่าน้ันได้มา
จากการที่สมาชิกเลือกเข้ามาจะท าให้เกิดความเชื่อม่ันต่อ
การบริหารงานสหกรณ์ได้ เพราะเป็นบุคคลที่รับทราบถึง
ความต้องการของสมาชิกสหกรณ์และมีความเข้าใจต่อ
การแก้ปัญหาในการด าเนินกิจการของสหกรณ์มากว่า
บุคคลผู้ที่ได้เข้ามาจากการด ารงต าแหน่ง 
 
5. สรุป 
 กฎหมายสหกรณ์และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
นับว่ามีความส าคัญต่อการพัฒนาสหกรณ์และขบวนการ
สหกรณ์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมาย
สหกรณ์ซ่ึงเป็นกลไกส าคัญในการก าหนดโครงสร้าง ซึง
สหกรณ์น้ีถือได้ว่าเป็นสถาบันทางเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
หน่ึงในประเทศ ดังน้ันจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการ
พัฒนากฎหมายสหกรณ์ให้ทันกับสภาพสังคม รวมทั้งมี
การบัญญัติถึงระเบียบ กฎเกณฑ์ให้แน่ชัด เพราะสหกรณ์
เป็นองค์กรขนาดใหญ่ปัญหาย่อมมีอยู่มากมาย ดังน้ันจึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนากฎหมาย
สหกรณ์ กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของกฎหมาย
สหกรณ์เพื่อให้ได้มาตรฐาน และเพื่อให้เกิดความเป็น
ธรรม เหมาะสมกับสภาพสังคมในประเทศ และเพื่อให้
เกิดความสอดคล้องกับการเจริญเติบโตขององค์การ 
สหกรณ์ ดังน้ันการปรับปรุงเรื่องข้อก าหนด กฎเกณฑ์
ย่อมมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 
 1. การได้มาของคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติตามบทบัญญัติ ในพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 ที่เพิ่มเติมจากพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ.2511 ซ่ึงคณะกรรมการที่ได้มาน้ันจ านวน
มากเ กินสมควร อีกทั้ งการได้มาซ่ึงคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติน้ันมาจากการก าหนดให้ได้มา
โดยการด ารงต าแหน่งต่างๆ ตามมาตรา 9 แห่ง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ท าให้เกิดปัญหาด้าน
ความรู้ความเชี่ยวชาญในการบริหารงานของสหกรณ์ 
ความล่าช้าในการปฏิบัติงานเพราะด้วยความที่เป็นการ
รวมตัวของคณะการท างานของกลุ่มบุคคลที่มีขนาดใหญ่ 
ซ่ึงกว่าจะด าเนินการประชุมแก้ไขปัญหาการอุทธรณ์ หรือ 
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การด าเนินการต่างๆ ตามหน้าที่ของคณะกรรมการน้ัน
เป็นไปได้อย่างล่าช้าไม่ทันแก่เหตุการณ์ อีกทั้งการได้มา
โดยการด ารงต าแหน่งอาจมีปัญหาในความต่อเน่ืองในการ
บริหารงาน 

 2. ดังน้ันเพื่อการเป็นไปในการบริหางานของ
สหกรณ์ กา รแ ก้ ไขปัญห าตามอ านาจห น้าที่ ขอ ง
คณะกรรมการให้เป็นไปได้อย่างท่วงที จึงควรมีการ
ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติ โดยก าหนดให้มีการจัดการภายใน
สหกรณ์ในการคัดเลือกคณะกรรมการขึ้นมาจากภายใน
องค์การสหกรณ์เพื่ อให้ การด าร งต าแหน่ง ในการ
บริหารงานเป็นไปด้วยความต่อเน่ืองและได้ผู้ มีความ
เชี่ยวชาญด้านสหกรณ์มาด าเนินการต่างๆภายในสหกรณ์ 
โดยก าหนดวาระของคณะกรรมเป็นเวลาที่ เหมาะสม
เพื่อให้เกิดความต่อเน่ืองในการบริหาร และป้องกันการ
ผูกขาดอ านาจของคณะกรรมการ 

 3. การที่กฎหมายสหกรณ์ได้ก าหนดให้
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติมีอ านาจตามที่
บัญญัติไว้ในกฎหมาย แต่กฎหมายน้ันมิได้ก าหนดในการ
ท าหน้าที่ของสมาชิกคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่ ง ช าติ  ต ลอดจนในการท าห น้ าที่ ขอ งสมาชิ ก
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ น้ันเอง ซ่ึง
จะต้องใช้ความระมัดระวังและความเอาใจใส่ต่อผู้
ประกอบกิจการค้าทั่วไป และสมาชิกจะต้องร่วมกันรับผิด
ในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความไม่เอาใจใส่ในการท า
หน้าที่ของสมาชิกคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติ ตลอดจนความเสียหายที่เกิดจากการกระท าที่
เป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
หรือแนวทางของที่ประชุมใหญ่ท าให้พบว่า การที่ 
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ได้ก าหนดให้มีสมาชิก
ของคณะกรรมการคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติ รวมไปถึง กฎหมายได้ก าหนดบทบาทและ
อ านาจหน้าที่ไว้ ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ.2542 แต่กลับมิได้ก าหนดหน้าที่ของสมาชิก
คณะกรรมการคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ 
ในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ .ศ.2542 ส่งผลท าให้เกิด
ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการท าหน้าที่ของสมาชิกของ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ  

 
6.ข้อเสนอแนะ 

 เ ม่ือกฎหมายสหกรณ์น้ันถือเป็นกฎหมายที่
ส าคัญต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจในประเทศ การ
ควบคุมตรวจสอบภายในองค์กรจึงมีความจ าเป็น เพราะ

สหกรณ์น้ันถือว่าเป็นองค์กรทางปกครองแห่งหน่ึงย่อม
ต้องมีการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการออก
ค าสั่งใดๆ ของคณะกรรมการภายในสหกรณ์ ดังน้ันจึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตรวจสอบและช าระบรรดา
กฎ ระเบียบที่ไม่เป็นไปตามหลักของกฎหมาย หรือขัดต่อ
เจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญ และสมควรที่จะให้มีการ
แก้ไขปรับปรุงกฎหมายสหกรณ์ รวมถึงกฎหมายล าดับ
รองอยู่ตลอด เพื่อให้กฎหมายดังกล่าวที่ให้อ านาจแก่ฝ่าย
ปกครองได้ก ากับดูแลสหกรณ์อย่างเหมาะสม และเพื่อให้
ได้มาตรฐานความเป็นธรรมอย่างทั่วถึง เป็นไปตามหลัก
สากล จึงควรมีหลักเกณฑ์ต่างๆ ให้ชัดแจ้งในกฎหมาย
สหกรณ์ 

 เพื่อการเป็นไปในการบริหารงานของสหกรณ์ 
การแก้ไขปัญหาตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติให้เป็นไปได้อย่างท่วงที ควรมี
การปรับลดขนาดของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติ โดยก าหนดให้มีการจัดการภายในสหกรณ์ใน
การคัดเลือกคณะกรรมการขึ้นมาจากภายในองค์การ
สหกรณ์ตามหลักสหกรณ์รอชเดลล์ ที่เป็นการควบคุม
ควบประชาธิปไตยโดยสมาชิก โดยให้สมาชิกสหกรณ์น้ันมี
ส่วนร่วมในการคัดเลือกคณะกรรมการ เพื่อให้ได้ผู้มีความ
เชี่ยวชาญด้านสหกรณ์มาด าเนินการต่างภายในสหกรณ์ 
และสมาชิกจะได้มีความเชื่อม่ันต่อชุดคณะกรรมการที่จะ
เข้ามาบริหารงานสหกรณ์ โดยก าหนดวาระของคณะ
กรรมเป็นเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดความต่อเน่ืองในการ
บริหาร และป้องกันการผูกขาดอ านาจของ  ในการท า
หน้าที่ของคณะกรรมการน้ัน สมาชิกแต่ละคนของคณะ
กรรมการบริหารจะต้องใช้ความระมัดระวังและความเอา
ใจใส่เช่นอย่างวิญญูชนผู้ประกอบกิจการค้าทั่วไป และ
จะต้องร่วมกันรับผิดเพื่อความเสียหายอย่างใดๆ ที่เกิดขึ้น
จากความเสียหายอันเกิดจากการกระท าที่เป็นการฝ่าฝืน
บทบัญญัติของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบัวคับ หรือแนวทาง
ของที่ประชุมใหญ่ หากคณะกรรมการได้กระท าการด้วย
ความสุจริต ไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับของ
สหกรณ์แล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดท าการฟ้องร้องคณะกรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่ผู้ใดของสหกรณ์ในการกระท าน้ันๆ ทั้งน้ี 
แม้คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ผู้ใดเป็นผู้จัดการของ
สหกรณ์ ให้ท าหน้าที่บริหารจัดการกิจการของสหกรณ์ก็
ตาม การแต่งตั้งเช่นว่าน้ันไม่อาจลบล้างความรับผิดของ
คณะกรรมการในการด าเนินการและบริหารของกิจการ
ดังกลา่ว 
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