
นักสหกรณแหงชาติ
นักสหกรณดีเดน ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก (ACCU Recognition Award)

ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
ประธานกรรมการสมาคมสมาพันธสหกรณออมทรัพยและเครดิตในเอเชีย

(Association of Asian Confederation of Credit Unions : ACCU)
กรรมการผลักดันสหกรณเปนวาระแหงชาติ
กรรมการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย

กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ(คพช.)
อดีตกรรมการองคการสัมพันธภาพสหกรณระหวางประเทศ (ICA-AP)

    บรรยายทางวิชาการ  หลักสูตร  “กรรมการดําเนินการใหม  ”    รุนที่ 21  ชสอ.
  วันพฤหัสบดีที่  28 เม.ย. 2559 ณ รร.เฟลิกซ ริเวอรแคว  รีสอรท  อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี 

โครงสราง บทบาท หนาที่ การจัดการ
สหกรณออมทรัพย 

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ



“สหกรณนี้

ถาเขาใจดีแลวก็เห็นไดวาเปนวิธี

ทางเดียวที่จะทําใหมีความ

เจริญกาวหนาของประเทศได และ

ตองเขาใจวาเปนการสหกรณที่

เรียกวาสหกรณแบบเสรี คือ แตละ

คนตองมีวินัย แตวาไมอยูในบังคับ

ของใครเลย อยูในบังคับของวินัยที่

ตัวเองตองเปนผูรับรอง”  
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาหัวที่

พระราชทานแกผูนําสหกรณภาคการเกษตร 
เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๒๒ 



3

วัตถุประสงคของสหกรณ
“เพื่อสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกจิและ

สังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีชวยตนเองและ

ชวยเหลือซึ่งกันและกนั ตามหลักการสหกรณ.”



เจตนารมณ์
• จัดระบบสหกรณ์ให้มีชนิดเดียวคือสหกรณ์ที่สมาชิกมีความรับผิดจํากัดเท่าจํานวนหุ้น
ที่ถือ เพื่อให้สหกรณ์พัฒนาไปด้วยความมั่นคง
• กําหนดให้มีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ(คพช.) ขึ้น เพื่อทําหน้าที่เสนอ
ความเห็นต่อรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์  
กํากับและส่งเสริมกิจการสหกรณ์ 
• จัดให้มีกองทุนเพื่อพัฒนาสหกรณ์(กพส.)  เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่
บรรดาสหกรณ์



พระราชบัญญัติสหกรณ
เปนกฎหมายปกครองที่วาดวยการจัดตั้งและการดําเนินงานสหกรณ 
สวนการดําเนินกิจการสหกรณ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ/
กรรมการ /ผูจัดการ/เจาหนาที่นั้น คงบังคับใชตามกฎหมายอื่น 
ไดแก ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และกฎหมายอื่นๆ ที่ 
เกี่ยวของอีกหลายฉบับ เพราะเรื่องเหลานั้นหาไดบัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.๒๕๔๒ และ พระราชบัญญัติสหกรณ 
แกไขเพิ่มเติม  พ.ศ.๒๕๕๓ ไม       



พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.๒๕๔๒

- การดําเนินกิจการสหกรณ

- หลักการและวิธีการสหกรณเพื่อการพัฒนาชุมชน 

- การกํากับและสงเสริมสหกรณของรัฐ

- การดําเนินงานสหกรณ



องคประกอบของสังคมสหกรณตามที่กฎหมายกําหนด คือ

๑. กลุมบุคคลที่รวมตัวกันเพื่อรวมกันดําเนินกิจการ (หลักการ)
๒. โดยการชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกัน    (วิธีการ)

๓. เพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคม            (เปาประสงค)

๔. ไดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.๒๕๔๒ และเมื่อ
ไดจดทะเบียนแลวจะมีฐานะเปนนิติบุคคล  (ความรับผิดชอบ)
พระบัญญัติสหกรณ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔, ๓๗

หลักการและวิธีการสหกรณ



   สหกรณ จัดโครงสรางทางการบริหารดังนี้

๑. “สมาชิกสหกรณ” คือ บุคคลที่รวมตัวกัน

๒.“คณะกรรมการดําเนินการ” คือ ผูบริหารสหกรณ

๓.“ผูตรวจสอบกิจการ”&“ผูสอบบัญชี” คือ ผูควบคุม 

๔. “รัฐ”คือ ผูกํากับดูแล& ผูมีหนาที่สงเสริมสนับสนุน

              “โดยสมาชิก  เพื่อสมาชิก  ของสมาชิก”

กฎหมายกําหนดโครงสรางสหกรณ



 มาตรา ๕๐ ใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 
ประกอบดวย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกไมเกินสิบสี่คน
ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป
นับแตวันเลือกตัง้ ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปนับแตวันเลือกตั้ง ให
กรรมการดําเนินการสหกรณออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสองของ
กรรมการดําเนินการสหกรณทั้งหมดโดยวิธีจับสลาก และใหถือวาเปนการพน
จากตําแหนงตามวาระ

กรรมการดําเนินการสหกรณ ซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตัง้อกี
ได แตตองไมเกินสองวาระตดิตอกัน

ในกรณีที่มีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการสหกรณแทนตําแหนงที่
วาง ใหกรรมการดําเนินการสหกรณที่ไดรับเลือกตัง้อยูในตําแหนงเทากับวาระ
ที่เหลืออยูของผูที่ตนแทน๖

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ         



  คณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์

• องค์ประกอบ
• คุณสมบัติ
• หน้าที่
• สภาพบังคับและความรับผิด



             องค์ประกอบ
ของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 



• ประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการอื่นอีกไม่เกินสิบสี่คน ซึ่งที่
ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก
• มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง



 มาตรา ๕๑ ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเปนผูดําเนินกิจการ

และเปนผูแทนสหกรณในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพื่อการนี้

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณจะมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือ

หลายคนหรือผูจัดการทําการแทนก็ได

การตั้งผูแทนของสหกรณ



      อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ..2542 มาตรา 51
     1. เป็นผู้ดําเนินกิจการของสหกรณ์ 
     2.เป็นผู้แทนสหกรณ์ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอกหน้าที่
ของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์



ขอคิดการเปนกรรมการดําเนินการสหกรณ

 เปนเสมือนคณะรัฐมนตรี ผูมีหนาที่ในการบริหารงานและ
กิจการสหกรณ ใหเปนไปตามวัตถุและสงคอุดมการณ

 มิใชเปนผูแทนชนชั้น ซึ่งตองเขามารักษาผลประโยชนของกลุม
ที่สนับสนุนตนหรือพวกพองของตน

 สหกรณเปนเรื่องความมั่นคงในการดํารงชีวิตของมวลสมาชิก
ทุกคนที่จะรวมมือกันทํา มิใชเรื่องของการเมืองหรือ
ผลประโยชนของกลุม 



     มาตรา 52 ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็น
หรือทําหน้าที่กรรมการหรือผู้จัดการ
     (1) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้น
แต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ
     (2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ 
หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่



     (3 )  เคยถูกใ ห้ พ้นจากตําแหน่งกรรมการหรือมี      
คําวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการตาม     
มาตรา 22 (4)
     (4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจาก
ตําแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่



บทบาทของกรรมการสหกรณ
 ตองไมทําใหสหกรณเสียหาย

 ตองดําเนินงานสหกรณใหมีความมั่นคง

 ตองดําเนินกิจการสหกรณใหเปนไปตามวัตถุประสงค

 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกไปสูความมีวินัยทาง

การเงินและแบบแผนในการดําเนินชีวิต

 เพือสรางเศรษฐกิจและสังคมอุดมคติเพื่อชุมชนสมาชิก



การบริหารจัดการสหกรณโดยทั่วไป
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณจะตองบริหารจัดการสหกรณ

ใหเปนไปตาม

  - พระราชบัญญัติสหกรณ

  - ขอบังคับของสหกรณ

  - ระเบียบของสหกรณ

  - ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ ของนายทะเบียนสหกรณ

  - กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ



 ๑. ตองทําตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบ (ยกเวนระเบียนได

เพื่อความจําเปน แตตองรับผิดชอบ)

การปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ

๓. ตองไมกระทําการดวยความประมาทเลินเลอ

๒. ตองไมกระทําการโดยปราศจากอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจ



อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์

 1. เป็นผู้แสดงเจตนาแทนสหกรณ์
 2. รับผิดขอบดําเนินกิจการสหกรณ์
 3. เป็นผู้แทนสหกรณ์ เพื่อทํานิติสัมพันธ์กับบุคคลอื่น
 4. รับผิดชอบปกครองบังคับบัญชา ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่



     คณะกรรมการสหกรณ์ต้องปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการแทน
สหกรณ์ดังนี้

     1.การปฏิบัติให้เป็นไปตามบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
     2.ปฏิบัติให้เป็นตามข้อกําหนดแห่งข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์
     3.ดําเนินการภายในขอบเขตแห่งอํานาจกระทําของสหกรณ์ เพื่อปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสหกรณ์



สภาพบังคับ
และความรับผิดของกรรมการดําเนินการสหกรณ์
   



   
   มาตรา 20 ถ้าที่ประชุมใหญ่หรือที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์ลงมติอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อบังคับ 
ระเบียบของสหกรณ์ ระเบียบหรือคําสั่งของ   นายทะเบียน
สหกรณ์ ให้นายทะเบียนสหกรณ์หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์มี
อํานาจสั่งยับยั้งหรือเพิกถอนมตินั้นได้



     มาตรา 21 ในกรณีที่กรรมการ ผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่
ของสหกรณ์ทําให้สหกรณ์เสียหาย ถ้าสหกรณ์ไม่ร้องทุกข์หรือฟ้อง
คดี ให้นายทะเบียนสหกรณ์หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ร้องทุกข์
หรือฟ้องคดีแทนสหกรณ์ได้ และให้พนักงานอัยการรับว่าต่างให้
สหกรณ์



     มาตรา 22 ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์กระทํา
การ หรืองดเว้นกระทําการในการปฏิบัติหน้าที่ของตน จนทําให้เสื่อมเสีย
ผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก หรือสหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับ
การเงิน การบัญชี หรือกิจการหรือฐานะการเงิน ตามรายงานการสอบ
บัญชีหรือตามรายงานการตรวจสอบ ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอํานาจ
ออกคําสั่งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
ดังต่อไปนี้



  1. แก้ไขข้อบกพร่องตามวิธีการและระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์
กําหนด
  2. ระงับการปฏิบัติบางส่วนที่เป็นเหตุให้เกิดข้อบกพร่องหรือเสื่อมเสีย
ผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก
  3. หยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องนั้นให้แล้ว
เสร็จตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด
  4. พ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ หรือให้กรรมการซึ่งเกี่ยวข้องกับการนั้นพ้น
จากตําแหน่งกรรมการ



ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์

อาจเกิดขึ้นได้ 3 กรณี 
1. สหกรณ์ใช้สิทธิไล่เบี้ยเอาแก่กรรมการ หรือคณะกรรมการที่ก่อความเสียหาย 

แม้ว่าได้กระทําตามความประสงค์ของสหกรณ์ 
2. กรรมการ หรือคณะกรรมการ กระทํานอกขอบวัตถุประสงค์ หรืออํานาจหน้าที่

ของสหกรณ์ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายหลักตามกฎหมายว่าด้วยนิติบุคคล ตาม ป.
พ.พ.มาตรา 76 

3. การกระทําละเมิดของกรรมการหรือคณะกรรมการตามหลักกฎหมายว่าด้วย
ละเมิด ตาม ป.พ.พ.



กิจการสหกรณ
o  ดําเนินธุรกิจ การผลิต การคา การบริการและอุตสาหกรรมเพื่อ

ประโยชนของสมาชิก  

o  ใหสวัสดิการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว 

o  ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก 

o  ขอรับความชวยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หนวยงานของ

ตางประเทศ หรือบุคคลอื่นใด 



 รับฝากเงินประเภทออมทรัพยหรือประเภทประจําจาก  

สมาชิกหรือสหกรณอื่น

 ใหกู ใหสินเชื่อ ใหยืม ใหเชา ใหเชาซื้อ โอน รับจํานองหรือ

รับจํานําซึ่งทรัพยสินแกสมาชิกหรือของสมาชิก

 จัดใหไดมา ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิ ฯ

 ใหสหกรณอื่นกูยืมเงิน  

กิจการสหกรณ (ตอ) 



 ดําเนินกิจการอยางอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให

สําเร็จตามวัตถุประสงคของสหกรณ 
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๖

กิจการสหกรณ (ตอ) 
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การดําเนินธุรกิจของสหกรณ

การบริหารการเงินเงินมาจากไหน นําไปใชอะไร

สหกรณทุนเรือนหุน

เงินรับฝาก

เงินกูยืม

ทุนสํารอง/ทุนสะสมตางๆ

ใหสมาชิกกู

ใหสหกรณอื่นกู

ฝาก/ลงทุน

รายได - รายจาย
กําไรสุทธิ

ทุนสํารอง/ทุนสะสมตางๆ

ปนผล/เฉลี่ยคืน

สวัสดิการ/สังคม

จายใหผูเกี่ยวของ

เชน เงินเดือน ดอกเบี้ยจาย



เงินในระบบสหกรณ
เงินคาหุน เงินรับฝาก เงินกู

ใหสมาชิก/สอ.อื่นกู สภาพคลอง ลงทุน

เงินรายได

ทุนสหกรณ

เงินปนผล/เฉลี่ยคืน ทุนสํารอง

จัดสรรตามกฎหมาย



ความเสี่ยงของสหกรณออมทรัพย



ความเสี่ยงในการซื้อล็อตเตอรี่



สหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น



นายศุภชัย  ศรีศุภอักษร   
นักสหกรณแหงชาติ ประจําป : 2550  
สาขา : บริหารและสงเสริมพัฒนาสหกรณ  จําคุก 16 ป “เสี่ยศุภชัย” 

ยักยอกเงิน 22 ลานสหกรณฯ คลองจั่น

อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ สั่งเพิกถอน  
 นักสหกรณแหงชาติ ประจําป : 2550   



อัยการฟองวา เมื่อระหวางวันที่ ๑๐ เม.ย. - ๘ ต.ค. ๕๖ จําเลย ซึ่งเปนประธาน

กรรมการ สหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด และปฏิบัติหนาที่ผูจัดการสหกรณฯ 

อีกตําแหนง ไดกระทําการทุจริตโดยใหเจาหนาที่บัญชีเบิกเงินสดของสหกรณ 

ผูเสียหาย หลายครั้งหลายหนรวม ๘ ครั้งๆละระหวาง ๑๘๔, ๐๐๐ - ๖ ลานบาท 

รวม ๒๒,๑๓๒,๐๐๐ บาทเขาบัญชีของจําเลย หรือบุคคลที่สามโดยทุจริต
กอนเริ่มกระบวนพิจารณา นายศุภชัย จําเลยไดแถลงตอศาลขอกลับคําใหการ

เดิมที่ปฏิเสธ ขอตอสูคดี เปนยินยอมใหการรับสารภาพ 
ศาลพิเคราะหแลวเห็นวาจําเลยกระทําผิดตามฟองจริง พิพากษาวาจําเลยผิดตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๒ วรรคแรก, ๓๕๓, ๓๕๔ เปนความผิดหลาย

กรรมตางกันรวม ๘ กระทง จําคุกกระทงละระหวาง ๓-๕ ป รวมจําคกุ ๓๒ ป 

คําใหการจําเลยรับสารภาพเปนประโยชนแกการพิจารณา ลดโทษใหกึ่งหนึ่ง คงจําคุก

จําเลยไว ๑๖ ป พิเคราะหพฤติการณแหงคดีแลวนับเปนเรื่องรายแรง โทษจําคกุจึง
ไมมีเหตุใหรอลงอาญา



ใครจะเปนรายตอไป ?



การปองกันตนเองของกรรมการดําเนินการสหกรณ

 เพื่อปองกันความเสียหายที่จะเกิดสมาชิกหรือสหกรณ 

 เพื่อปองกันจากการบังคับโทษตามพระราชบัญญัติสหกรณ

 เพื่อปองการการถูกดําเนินคดีอาญา

 เพื่อปองกันการถูกเรียกคาเสียหายจากการปฏิบัติหนาที่



มาตรา ๒๖ คําสั่งใด ๆ ตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๔ 

และมาตรา ๒๕ ใหผูมีสวนไดเสียอุทธรณตอคณะกรรมการพัฒนาการ

สหกรณแหงชาติไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับทราบคําสั่งคําวินิจฉัย

ของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติใหเปนที่สุด

สิทธิของสหกรณและกรรมการฯ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ 



งานสหกรณ

 การเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ                        
                                     (พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๕๐) 

 การตั้งผูแทนของสหกรณ       (พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๕๑)

 การรักษาสภาพคลอง            (พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๘)

 การทําทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุน                                
                                                                     (พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๖๔)    



งานสหกรณ  (ตอ)

 การทําบัญชี การบันทึกรายการในบัญชีและการลงบัญชี                  

                                        (พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๖๕) 
 การทํางบดุล                       (พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๖๖)

 การทํารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงาน                          

                                                                               (พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๖๗) 

 การเก็บรักษาเอกสาร             (พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๖๘)

 การทําธุรกิจสหกรณการเกษตร  (พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๖๓)  



 การจัดประชุมสมาชิก      (พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๕๔-๕๙)

 การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ
                                             (พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๖๐)

 การฝากเงินและลงทุนของสหกรณ        
                                             (พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๖๑, ๖๒)

งานสหกรณ (ตอ)



  มาตรา ๔๘ ใหสหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑ

และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง

การรักษาสภาพคลอง



  มาตรา ๖๕ ใหสหกรณจัดใหมีการทําบัญชีตามแบบและรายการที่

นายทะเบียนสหกรณกําหนดใหถูกตองตามความเปนจริง และเก็บรักษาบัญชี

และเอกสารประกอบการลงบัญชีไวที่สํานักงานสหกรณภายในระยะเวลา

ที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด

เมื่อมีเหตุตองบันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของ

สหกรณใหบันทึกรายการในวันที่เกิดเหตุนั้น

สําหรับเหตุอื่นที่ไมเกี่ยวกับกระแสเงินสด ใหบันทึกรายการในสมุด

บัญชีภายในสามวันนับแตวันที่มีเหตุอนัจะตองบันทึกรายการนั้น

การลงรายการบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณโดย

ครบถวน

การทําบัญชี การบันทึกรายการในบัญชีและการลงบัญชี



 มาตรา ๖๖ ใหสหกรณจัดทํางบดุลอยางนอยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสอง

เดือนอันจัดวาเปนรอบปทางบัญชีของสหกรณ

งบดุลนั้นตองมรีายการแสดงสินทรัพย หนี้สิน และทุนของสหกรณ 

กับทั้งบัญชีกําไรขาดทุนตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด

งบดุลนั้นตองทําใหแลวเสร็จและใหผูสอบบัญชีตรวจสอบแลวนําเสนอ

เพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญของสหกรณภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้น

ปทางบัญชี

การทําจัดทํางบดุล



  มาตรา ๖๗ ใหสหกรณจัดทํารายงานประจําปแสดงผลการ

ดําเนินงานของสหกรณเสนอตอที่ประชุมใหญในคราวที่เสนองบดุล และใหสง

สําเนารายงานประจําปกับงบดุลไปยังนายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวัน

นับแตวันที่มีการประชุม

การทํารายงานประจําป 



  มาตรา ๖๘ ใหสหกรณเก็บรักษารายงานประจําปแสดงผลการ

ดําเนินงานของสหกรณและงบดุล พรอมทั้งขอบังคับและกฎหมายวาดวย

สหกรณไวที่สํานักงานของสหกรณ เพื่อใหสมาชิกขอตรวจดูได

การเก็บรักษาเอกสาร



 มาตรา ๕๔ ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเรียกประชุมใหญ

สามัญปละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของ

สหกรณนั้น

การจัดประชุมใหญ



 มาตรา ๖๐ การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ ใหจัดสรรเปน

ทุนสํารองไมนอยกวารอยละสิบของกําไรสุทธิ และเปนคาบํารุงสันนิบาต

สหกรณแหงประเทศไทยตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตอง

ไมเกินรอยละหาของกําไรสุทธิกําไรสุทธิประจําปที่เหลือจากการจัดสรรเปนทุน

สํารองและคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยที่ประชุมใหญอาจจัดสรร

ไดภายใตขอบังคับ ดังตอไปนี้

๑. จายเปนเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลว แตตองไมเกินอตัราที่

กําหนดในกฎกระทรวงสําหรับสหกรณแตละประเภท

การจัดสรรกําไรสุทธิ



 มาตรา ๖๐ .......(ตอ)

๒. จายเปนเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกตามสวนธุรกิจที่สมาชิกไดทําไว

กับสหกรณในระหวางป

๓. จายเปนเงินโบนัสแกกรรมการและเจาหนาที่ของสหกรณไมเกิน

รอยละสิบของกําไรสุทธิ

๔. จายเปนทุนสะสมไว เพื่อดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดของสหกรณ

ตามที่กําหนดในขอบังคับ

การจัดสรรกําไรสุทธิ



 มาตรา ๖๑ ทุนสํารองตามมาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง จะถอนจากบัญชีทุน

สํารองไดเพื่อชดเชยการขาดทุนหรือเพื่อจัดสรรเขาบัญชีทุนสํารองใหแก

สหกรณใหมที่ไดจดทะเบียนแบงแยกจากสหกรณเดิมตามมาตรา ๑๐๐

การการทุนสํารอง



  มาตรา ๖๒ เงินของสหกรณนั้น สหกรณอาจฝากหรือลงทุนได 

ดังตอไปนี้

๑. ฝากในชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอื่น

๒. ฝากในธนาคาร หรือฝากในสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงคเพื่อให

ความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ

๓. ซื้อหลักทรัพยของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ

๔. ซื้อหุนของธนาคารที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทาง

การเงินแกสหกรณ

การฝากหรือลงทุน



  มาตรา ๖๒ ........(ตอ).......

๕. ซื้อหุนของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอื่น

๖. ซื้อหุนของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทําใหเกิดความสะดวกหรือ

สงเสริมความเจริญแกกิจการของสหกรณโดยไดรับความเห็นชอบจากนาย

ทะเบียนสหกรณ

๗. ฝากหรือลงทุนอยางอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ

แหงชาติกําหนด

การฝากหรือลงทุน
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ขอสังเกตตามมาตรา 62
1. เงินฝากตาม 1)  2) และหลักทรัพยตาม  3) เรียกวาตรา

สารหนี้  สหกรณจะอยูในฐานะเปนเจาหนี้จะไดรับ

ดอกเบี้ยในอัตราที่กําหนด

2. เงินลงทุนตาม 4)  5) และ 6) เรียกวา ตราสารทุน    

สหกรณจะอยูในฐานะผูรวมทุน จะไดผลตอบแทนก็ตอ 

เมื่อกิจการนั้นมีกําไร 



57

การฝากหรือลงทุนตามประกาศ คพช.

1) บัตรเงินฝากที่ธนาคารเปนผูออก

2) ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงินที่ธนาคารรับอาวัล

3) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารเปนผูออก

4) ตั๋วสัญญาใชเงินที่ออกโดยบริษัทเงิน หรือ บริษัท

        เครดิตฟองซิเอร  ซึ่งกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ประกัน

        การชําระคืนตนเงินและดอกเบี้ย
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5) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้นิติบุคคลเฉพาะกิจเปนผูออก

6) ตราสารแสดงสิทธิ์ในหนี้ที่ไดรับการจัดอันดับความนา        

เชื่อถือ ตั้งแตระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับที่        

กลต.เห็นชอบ

7) ฝากหรือลงทุนอื่นใดนอกจาก (1) ถึง (6) โดยไดรับ 

ความเห็นชอบจาก คพช. กอน

เฉพาะ 7) ตองไมเกินทุนสํารองของสหกรณและตองผาน

การอนุมัติจากที่ประชุมใหญของสหกรณกอน

การฝากหรือลงทุนตามประกาศ คพช.
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ปจจุบันเปนยุคโลกาภิวัตน (Globalization) การคา  การ

ลงทุน เปนไปอยางเสรี   การแขงขันทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น 
เทคโนโลยีและการสื่อสารเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว สหกรณ
ขนาดเ ล็กหรือสหกรณ ที่ไมปรับตัว  จะอยู ไดดวยความ
ยากลําบาก  ดังนั้น สหกรณจะตองปรับตัวเพื่อเตรียมรับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อปองกันความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้นกับสหกรณ  



ดร.เฉลิมพล  ดุลสัมพันธ
08-1432-5791

e-mail:chalermpon3@yahoo.com


