
 



 
 สหกรณออมทรัพยจัดต้ังขึ้นเพื่อสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจ   และสังคมของบรรดาสมาชิก

โดยวิธีชวยตนเอง และชวยเหลือซึ่งกันและกัน และตามหลักการสหกรณสากล 7 ประการ 

 การดําเนินกิจการของสหกรณนั้น   ตองยึดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการสหกรณสากล มิเชนนั้น

แลวการสหกรณจะถูกบิดเบือน และเปลี่ยนแปลงไปเปนรูปแบบอ่ืน หลักการสหกรณสากลท่ีสําคัญขอหนึ่ง 

ในจํานวน 7 ประการก็คือ หลักการท่ี 5 การศึกษา การฝกอบรมและขอมูลขาวสารความวา “สหกรณพึงให

การศึกษาและการฝกอบรม”  แกมวลสมาชิก  ตัวแทนสมาชิก  ผูจัดการ  และเจาหนาท่ี เพื่อใหบุคคล

เหลานั้นสามารถมีสวนชวยพัฒนาสหกรณของตนไดอยางมีประสิทธิผล  รวมถึงการใหขาวสารแก

สาธารณชนโดยเฉพาะอยางยิ่งแกเยาวชน  และบรรดาผูนําทางความคิดในเรื่องคุณลักษณะ และ

คุณประโยชนของสหกรณได 

 หลักการนี้กําหนดขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของโลกท่ีแบง

การศึกษาออกเปน  3 ระบบ  คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

 - การศึกษาในระบบ สวนมากเรียนในสถาบันการศึกษา 1 ป ขึ้นไปมีหลักสูตรการศึกษา และ

เมื่อเรียนสําเร็จแลวก็จะไดรับประกาศนียบัตร หรือ ปริญญาบัตร 

 - การศึกษานอกระบบ   มักจะจัดในระยะเวลาสั้นๆ เฉพาะเรื่องและเฉพาะกลุม  เนน

กระบวนการฝกอบรมดวยเทคนิควิธีการตางๆ เชน การประชุมกลุม การอภิปราย การสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการ  การศึกษาดูงาน 

 - การศึกษาตามอัธยาศัย  เปนเรื่องของการใหขอมูลขาวสารท่ีผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวย

ตนเองจากสื่อตางๆ เชน อินเตอรเน็ต โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ แผนพับ เปนตน โดยไมจําเปนตอง

ศึกษาในชั้นเรียน 

 การท่ีชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด (ชสอ.) จัดทําหลักสูตรวิชาชีพ (เฉพาะ

กลุมเปาหมายท่ีเปนเจาหนาท่ีทุกตําแหนง) และหลักสูตรเฉพาะทาง (เฉพาะกลุมเปาหมายท่ีเปน

คณะกรรมการทุกคณะ) เพื่อเสริมความรู ทักษะ และทัศนคติ เปนการจัดการศึกษานอกระบบ ดวย

หลักสูตรตางๆ และเปนการศึกษาตามอัธยาศัยดวยการผลิตสื่อการเรียนรูดวยตนเองดวย CD-ROM 

 การกําหนดหลักสูตร และเอกสารประกอบการฝกอบรมท่ี ชสอ. ผลิตขึ้นนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใช

ประกอบการฝกอบรม และสําหรับผูท่ีไมสะดวกในการเดินทางไปเขารับการฝกอบรม สามารถนําไป

ศึกษาดวยตนเอง และเปนท่ีคาดหวังวาเอกสารประกอบชุดนี้จะเปนประโยชนแกผูเขารับการฝกอบรม 

(Participants)  และผูอํานวยการฝกอบรม (Facilitators)  ในการใชเปนเครื่องมือจัดฝกอบรมใหเกิด
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บทท่ี  1  
ปรั ชญาสหกรณ  อุดมการณ  หลั กการ  แล ะ วิ ธี ก ารสหกรณ  :  

การ วิ เคร า ะห และการประยุกตใช 

 
“สหกรณ (Cooperative)”  ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 หมายความวาคณะบุคคลซ่ึง

รวมกันดําเนินกิจการเพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมโดยชวยตนเอง ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และจด

ทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ 

ในขณะเดียวกันในการประชุมเชิงวิชาการของกรมสงเสริมสหกรณ เม่ือวันท่ี 4 กันยายน 2544 

เพื่อใหคําจํากัดความของคําวา สหกรณ คุณคาของสหกรณอุดมการณสหกรณ หลักการสหกรณ และวิธีการ

สหกรณ (กรมสงเสริมสหกรณ, 2544) ไดสรุปความหมายของคําตางๆ ไวดังน้ี 

 [ท้ังน้ีเพื่อใหสอดคลองกับแถลงการณวาดวยเอกลักษณของการสหกรณ (Statement on Cooperative 

Identity) ซ่ึงจะขยายความใหละเอียดในท่ีมาของหลักการสหกรณขอท่ี 7 ในรายละเอียดตอไป] 

 

1.  ความหมายและความสําคัญของ “สหกรณ (Cooperatives)” 

 สหกรณคือ  “องคการของบรรดาบุคคล  ซ่ึงรวมกลุมกันโดยความสมัครใจในการดําเนินวิสาหกิจท่ีพวก

เขาเปนเจาของรวมกัน และควบคุมตามหลักประชาธิปไตย เพื่อสนองความตองการอันจําเปนและความหวัง

รวมกันทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม”  ซ่ึงเปนการแปลความจากคํานิยามของสหกรณสากลท่ีกําหนดข้ึน

โดย International Cooperative Alliance (ICA) ความวา  “A co-operative is an autonomous association of 

persons united voluntarily to meet their common economics, social and cultural needs and aspirations 

through a jointly owned and democratically controlled enterprise 

-  ความหมายของ “คุณคาของสหกรณ (Cooperative  Values)” 

 สหกรณอยูบนพื้นฐานแหงคุณคาของการชวยตนเอง  ความรับผิดชอบตอตนเอง ความเปน

ประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  ความเท่ียงธรรม และความเปนเอกภาพรับผิดชอบตอสังคม และความเอื้อ

อาทรตอผูอื่น โดยสืบทอดประเพณีปฏิบัติของผูริเร่ิมการสหกรณ” 

-  ความหมายของ “อุดมการณสหกรณ (Cooperative  Ideology)” 

 อุดมการณสหกรณ คือ “ความเช่ือรวมกันท่ีวาการชวยตนเอง และการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ตาม

หลักการสหกรณ จะนําไปสูการกินดี  อยูดี  มีความเปนธรรมและสันติสุขในสังคม”  

-  ความหมายของ “หลักการสหกรณ (Cooperative  Principles)” 

 หลักการสหกรณ คือ “แนวทางท่ีสหกรณยึดถือปฏิบัติเพื่อใหคุณคาของสหกรณเกิดผลเปนรูปธรรม” 

-  ความหมายของ “วิธีการสหกรณ (Cooperative  Practices)” 

 วิธีการสหกรณ คือ  “การนําหลักการสหกรณ มาใชในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม 

เพื่อประโยชนของมวลสมาชิก  โดยไมละเลยหลักการบริหารธุรกิจ” 

 จากความหมายของคําท้ัง 5 คํา ขางตนจะเห็นไดวาไมมีการพูดถึงคําวา “ปรัชญาสหกรณ” เลย 

ดังน้ันจึงมีคําถามวา “ปรัชญาสหกรณคืออะไร?” เปนสิ่งเดียวกันกับอุดมการณสหกรณหรือไม? 
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2.  การวิเคราะหปรัชญาสหกรณ 

 ปรัชญา ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง วิชาท่ีวาดวย

หลักแหงความรูและความจริง หรือศิลปะการคิดอยางมีเหตุผล ซ่ึงตรงกับภาษาอังกฤษวา Philosophy โดยคํา

น้ีมาจากภาษากรีกวา Pholosophia ซ่ึงแปลวา Love of Wisdom (ความรักในปญญา) ดังน้ัน ปรัชญาจึงเปน

ตนกําเนิดของศาสตรทั้งปวง และเปนกุญแจไขสูความรูศาสตรอื่นๆ ปรัชญาตะวันตก  และปรัชญา

ตะวันออกจะมีแนวคิดที่แตกตางกัน แตปจจุบันสวนใหญจะเปนปรัชญารวมสมัย ฉะน้ันปรัชญาก็คือ 

แนวคิดที่จะแปลงไปสูหลักการและกระบวนการปฏิบัติ ( พิสิฎฐ โคตรสุโพธิ์, 2548 ) โดยแนวคิดน้ัน

เปนสิ่งที่สูงที่สุดที่เราตองการ เชน ปรัชญาของแผนพัฒนาประเทศ หมายถึง การกําหนดไววาจะทําอะไร

ใหคนท้ังประเทศ จะนําประเทศไปในทิศทางใด จะกําหนดโดยเนนความเจริญเติบโตทางวัตถุหรือจะเนนการ

พัฒนาคน และพัฒนาจิตใจ (สุเมธ ตันติเวชกุล, 2547) 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงอธิบายความหมายของปรัชญาไววา “...โดยมากปรัชญาน้ันก็เปน

ความเช่ือของบุคคลแตละคนวา โลกน้ีมาอยางไร และจะไปอยางไร จะมีความสุขสุดยอดอยางไร...” (สํานัก

ราชเลขาธิการ, 2513) ดังน้ัน การสรางวิธีการตางๆ บนความเชื่อแบบปรัชญาจึงเปนวิธีการที่จะไปสู

ความสุขสุดยอดในระดับตางๆ น่ันเอง 

 ฉะน้ันปรัชญาในการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จึงเปนแนวคิดที่แปลงไปสู

หลักการและกระบวนการปฏิบัติ โดยแปลงมาจาก “พระราชปณิธาน” ที่พระราชทานเปนปฐมบรม

ราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระที่น่ังไพศาลทักษิณ พระบรมมหาราชวัง เม่ือวันที่ 5 

พฤษภาคม 2493 ความวา “เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม” ซ่ึง

พระราชปณิธานน้ี บอกถึงกลยุทธในการทรงงานวา จะครองแผนดิน โดยใชธรรมะ และใหความเปน

ธรรมกับทุกฝาย และบอกถึงเปาหมายสูงสุดที่มีพระประสงคดวย คือ เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชน

ชาวสยาม น่ันคือ ทุกคนที่อยูภายใตพระบารมีในแผนดินสยาม ไมวาจะเปนชาวไทย ชาว

ตางประเทศ ชาวเขา หรืออื่นๆ ตองไดรับประโยชน (มองในแงเศรษฐกิจ คือ อยูดีกินดี) และไดรับ

ความสุขดวย (มองในแงสังคมและจิตใจ) 

 เม่ือมีพระราชปณิธาน “จึงแปลงไปสูปรัชญาการทรงงาน” โดยพระองคทรงคิดคน ดัดแปลง ปรับปรุง

และแกไข  ตลอดจนนําไปสูการทดลองและปรับใชจริงในโครงการพัฒนาตางๆ  อยางไดผล ดังปรากฏตาม

แผนภูมิท่ี 1 
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ปรัชญาการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 1 : ปรัชญาการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

        ท่ีมา : สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ, 2544 

 

ในตางประเทศองคกรตางๆ มักจะกําหนดปรัชญาการทํางานไวเบ้ืองหลังของแผนงานเสมอ (สุเมธ 

ตันติเวชกุล, 2547) สําหรับประเทศไทยในยุคปจจุบันก็มีการกําหนดปรัชญาขององคกรไวเชนเดียวกัน  ดังจะ

เห็นไดจาก ปรัชญาของมหาวิทยาลัยแมโจ  ซ่ึงอยูเบ้ืองหลังแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยท่ีกําหนดไววา  

“มุงม่ัน พัฒนาบัณฑิต สูความเปนผูอุดมดวยปญญา อดทน สูงาน เปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อความ

เจริญรุงเรืองวัฒนาของสังคมไทยท่ีมีการเกษตรเปนรากฐาน” โดยปรัชญาน้ี เปนการกําหนดเปาหมายสูงสุดท่ี

มหาวิทยาลัยแมโจตองการเอาไว และบอกกลยุทธในการทํางาน รวมท้ังประโยชนท่ีหวังวาจะมีตอสังคม

โดยสวนรวมดวย เม่ือแปลงปรัชญาน้ีไปสูการปฏิบัติจึงมีวิสัยทัศน (VISION) รองรับ และมีพันธกิจ หรือ 

ภารกิจ (MISSION) เปนวิธีปฏิบัติกําหนดเอาไว รวมท้ังกําหนดเปาหมายกลยุทธดานตางๆ ไวอยางชัดเจน

เพื่อจะไดบรรลุปรัชญาของมหาวิทยาลัย 

 

เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม 

ปกครองโดยธรรม พัฒนาโดยวิธีการใหม 

จักรวรรดิวัตร ราชสังคหวัตถุ ๔ พละ ๕ ของ

พระมหากษัตริย 

ทศพิธราชธรรม ประสานงาน 

ประสานประโยชน 

รูรัก  สามัคคี ขาดทุนเปนการได

กําไรของเรา 

พอเพียง เปนกลาง รูดานลึก 

และรูดานกวาง 

การพัฒนาท่ีย่ังยืน 

พออยู พอกิน 

กินดี  อยูดี 

ระดับความสําเร็จ

 

ระดับพฤติกรรม 

ระดับกลยุทธ 

ระดับปรัชญา 
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ใน“สหกรณ” ยังไมมีการกําหนดปรัชญาสหกรณไวชัดเจนนัก แตมีการกําหนดวิสัยทัศน(VISION) 

และพันธกิจ (MISSION) ของหนวยงานเอาไว ดังน้ันคนสวนใหญจึงเขาใจวา ปรัชญาสหกรณ (Co-operative 

Philosophy) กับอุดมการณ (Co-operative Ideology) เปนสิ่งเดียวกัน 

 ผูเขียนจึงประสงคจะวิเคราะหใหเห็นวา ปรัชญาสหกรณ ควรเปนอยางไร โดยนําคําวา “ปรัชญา” ซ่ึง

หมายถึง ความคิดหรือความเช่ืออยางมีเหตุมีผล มารวมกับคําวา “สหกรณ” ซ่ึงหมายถึง การกระทํารวมกัน 

หรือทํางานรวมกัน (กรมสงเสริมสหกรณ 2545) ฉะน้ัน “ปรัชญาสหกรณ” โดยความหมายของคํา จึงควร

หมายถึง “ความคิดหรือความเช่ืออยางมีเหตุมีผลรวมกันของสมาชิกสหกรณ” และเม่ือนําความคิดและ

ความเชื่อน้ีแปลงมาสูจุดมุงหมายและประโยชนที่คนใน ขบวนการสหกรณจะไดรับ คําวา “ปรัชญา

สหกรณ” ที่หนวยงานที่เก่ียวของกับการสหกรณควรจะกําหนดไว คือ “มุงม่ันทําธุรกิจแบบสหกรณ 

เพื่อทําใหสมาชิกทุกคนมีความ กินดี อยูดี มีความยุติธรรมและสันติสุขในสังคม” 

 เพื่อใหเกิดความเขาใจชัดเจนในความเกี่ยวเน่ืองและสัมพันธกันของคําวา ปรัชญาสหกรณ  

อุดมการณสหกรณ  หลักการสหกรณ  และวิธีการสหกรณ  ผูเขียนขออธิบายความหมายของคําดังกลาว 

ดังน้ี 

ปรัชญาสหกรณ = แนวคิดหรือความเช่ือท่ีสหกรณตองแปลงไปสูหลักการและกระบวนการปฏิบัติ 

โดยมีจุดมุงหมายท่ีสหกรณจะตองทําใหไดเพราะมีประโยชนของคนสวนใหญเปนท่ีตั้ง น่ันคือ จุดหมาย

ปลายทางท่ีสหกรณจะตองเดินไปใหถึงน่ันเอง 

อุดมการณสหกรณ = ภาพท่ีสหกรณอยากจะเห็นวาจะทําอยางไรจึงจะไปสูจุดมุงหมายได 

หลักการสหกรณ = แนวทางปฏิบัติเพื่อใหภาพท่ีอยากเห็นน้ันเปนจริง จะไดบรรลุจุดมุงหมายท่ีวางไว 

          วิธีการสหกรณ = การนําหลักการสหกรณไปปฏิบัติจริงในสหกรณแตละประเภท โดยมีศีลธรรม 

จริยธรรม กํากับการปฏิบัติ และแสดงใหเห็นความเกี่ยวเน่ืองสัมพันธกันของคําดังกลาว ดังภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 ความสัมพันธของปรัชญาสหกรณ อุดมการณ หลักการ และวิธีการสหกรณ 

 

จากภาพท่ี 1  จะเห็นวา “ปรัชญาสหกรณ” เปนการกําหนดจุดมุงหมายสูงสุดของสหกรณท่ีจะ

นําพาสมาชิกไปใหถึงจุดหมายน้ัน โดยมีประโยชนท่ีสมาชิกจะไดรับเปนผลตอบแทน 

“อุดมการณสหกรณ” เปนการบอกถึงภาพท่ีสหกรณจะตองเดินไปสูจุดมุงหมายไดดวยการชวย

ตนเองกอนแลวชวยเหลือซ่ึงกันและกันในหมูสมาชิกตามหลักการสหกรณ   

 “หลักการสหกรณ” เปนแนวทางปฏิบัติเพื่อใหอุดมการณสหกรณเปนจริงและสามารถไปสู

จุดหมายสูงสุดไดโดยกําหนดหลักการข้ึนมาเพื่อถือปฏิบัติใหเหมือนกันในสหกรณทุกประเภทท่ัวโลก  

( 7 ขอ ) 

 “วิธีการสหกรณ” เปนการนําหลักการสหกรณ (7 ขอ) ไปปฏิบัติจริงในสหกรณแตละประเภท 

ภายใตอุดมการณสหกรณ ซ่ึงมีวิธีการแตกตางกันไป โดยผานกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอตกลง สัญญา ฯลฯ 

ของแตละสหกรณ และใชศีลธรรม จริยธรรม กํากับการปฏิบัติทุกข้ันตอน เม่ือปฏิบัติไดสําเร็จยอมจะทําให

บรรลุจุดมุงหมายท่ีกําหนดไวตามปรัชญาสหกรณได 

ปรัชญาสหกรณ 

คือ มุงม่ันทําธุรกิจแบบ 

สหกรณเพื่อทําใหสมาชิกทุกคน 

มีความ กินดี อยูดี มีความยุติธรรม 

และสันติสุขในสังคม 

 

อุดมการณสหกรณ 

คือ การชวยตนเอง และชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

ตามหลักการสหกรณ 

 

 หลักการสหกรณ 

คือ หลักการที่กําหนดขึ้น เพือ่ใหสหกรณทั่วโลกถอืปฏิบัติ 

(7 ขอ) 

 วิธีการสหกรณ 

คือ การนําหลักการสหกรณ 7 ขอ ไปปฏิบัติในสหกรณแตละประเภท (7 ประเภท) ภายใตอุดมการณสหกรณ 

ซึ่งมีวิธีการแตกตางกันไป โดยผานกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอตกลง สัญญา ฯลฯ ของแตละสหกรณ 

และใชศีลธรรม จริยธรรมกํากับการปฏิบัติ 

ผลของการปฏิบัติท่ีประสบผลสําเร็จ 
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 ดังน้ันสหกรณออมทรัพยในประเทศไทยแตละแหงจึงสามารถกําหนดปรัชญาสหกรณใหแตกตาง

หรือคลายกันก็ได แตท้ังน้ีตองไมขัดกับปรัชญา  อุดมการณ  และหลักการสหกรณสากล 

 สวนวิธีการของสหกรณแตละสหกรณ วิสัยทัศน (Vision) และพันธกิจ (Mission) ยอมแตกตาง

กันได เชน 

 

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด 

วิสัยทัศน 

“เปนสหกรณออมทรัพยช้ันนํา เลิศล้ําสวัสดิการ  ดําเนินงานโปรงใส  คูใจประชาคม ม.ก.” 

ภารกิจ 

 ใหบริการสงเสริมการออม การใหเงินกู และการจัดสวัสดิการแกสมาชิก และประชาคม ม.ก. 

ตลอดจนดูแลและจัดการสินทรัพย เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุด การสรางระบบเพื่อการดําเนินงานท่ีมี

ประสิทธิภาพเปนท่ีเช่ือถือและไววางใจ การนําเทคโนโลยีมาใชในลักษณะของ อี - โคออป เพื่อขยายบริการ

อยางท่ัวถึง การสรางจิตวิญญาณสหกรณ ในบุคคลทุกฝายควบคูกับการประชาสัมพันธ เพื่อใหเขามามีสวน

รวมในการพัฒนาสหกรณ เพื่อการบรรลุเปาหมายในการเปนคูใจประชาคม ม.ก. 

 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จํากัด 

วิสัยทัศน 

 “สมาชิกม่ังคั่ง สหกรณม่ันคง บริหารโปรงใส บริการประทับใจ ใสใจสิ่งแวดลอม พรอมมุงพัฒนา” 

พันธกิจ 

 1. สงเสริมการออมและเพิ่มรายไดใหสมาชิก 

 2. ลดภาระหน้ีสูญหรือ หน้ีสงสัยจะสูญ 

 3. ปรับปรุงกฎระเบียบใหทันสมัยและครอบคลุม 

 4. พัฒนาการประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

 5. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพและทันสมัย 

 6. พัฒนาระบบการใหบริการอยางมีคุณภาพ 

 

สหกรณออมทรัพยครูกระบ่ี จํากัด 

วิสัยทัศน 

 “สหกรณออมทรัพยครูกระบ่ี จํากัด เปนศูนยกลางทางการเงินท่ีมีความม่ันคง มุงสงเสริมคุณภาพ

ชีวิตสมาชิก และครอบครัวใหการศึกษาอบรมและเผยแพรขอมูลขาวสารแกสมาชิก จัดสวัสดิการชวยเหลือ

สมาชิกและสังคม ประสานงานและใหความรวมมือพัฒนาเครือขายสหกรณ โดยระบบการบริหาร พัฒนา

ระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ” 
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พันธกิจ 

 1. ดํารงและพัฒนาความม่ันคงทางการเงินของสหกรณอยางตอเน่ือง 

 2. พัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกและครอบครัวใหดีข้ึนและมีความสุขในการดํารงชีพ 

 3. จัดการศึกษาอบรมใหแกสมาชิก และการใหความชวยเหลือชุมชนและสังคม 

 4. สรางความรวมมือระหวางสหกรณและองคกรท่ีเกี่ยวของ 

 5. พัฒนาการใหบริการและการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

3.  การวิเคราะหอุดมการณสหกรณ 

 จากภาพท่ี 1  จะเห็นวาปรัชญาสหกรณเปนความปรารถนาสุดยอดของสหกรณท่ีจะนําพาสมาชิก

ไปใหถึงความปรารถนาน้ัน และอุดมการณสหกรณเปนการชวยตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกันของ

สมาชิกสหกรณ เพื่อใหความปรารถนาสมหวัง โดยนําหลักศีลธรรม และ  จริยธรรมมาใชประกอบการใช

หลักการสหกรณสากลท้ัง 7 ขอ ดังกลาว ในการชวยตนเองของสมาชิก อาจจะตอง ขยัน ประหยัด ซ่ือสัตย 

อดทน มีวินัย  การชวยตนเอง และการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  ความสํานึกในการเปนเจาของ  ความมีนํ้าใจ

สหกรณ (Co-op Spirit)  การมีสวนรวม (Participation) ในกิจการตาง ๆ และในการทําธุรกิจกับสหกรณ   

อาจจะแบงเปน 2 ดาน คือ 1) เสียสละ เชน เงินทอง / ทรัพยสิน เวลา, แรงงาน, ความรู และ 2) แบงปน เชน 

ผลได / สวนเกิน (กําไร) และแบงปน นํ้าใจ ความหวงใยอาทรกัน 

 ในประเทศไทยท่ีคนสวนใหญนับถือพุทธศาสนา จึงมักจะนําหลักศีลธรรมมาประกอบการอธิบายวา 

การชวยตนเอง  ตองนําหลักศีลธรรมหลายอยางมาใช  เชน 

 

อิทธิบาท 4  ประกอบดวย : 

 ฉันทะ :    ความพอใจ ในการเปนสมาชิก 

 วิริยะ  :   ความเพียรพยายามทําธุรกิจกับสหกรณและปฏิบัติตามกฎระเบียบของสหกรณ 

 จิตตะ  :  ความมุงม่ันจงรักภักดีตอสหกรณ และ 

 วิมังสา :  ความมีสติปญญาใครครวญ ไตรตรอง ในการประชุมใหญ และเสนอความคิด 

     เห็นตอการดําเนินงานของสหกรณ 

หลักธรรมของการชวยตนเอง อีกหลักธรรมหน่ึงคือ  

ทิฎฐธัมมิกัตถประโยชน หมายถึง  ประโยชนท่ีจะหาไดในชาติน้ี ประกอบดวย : 

 อุฎฐานสัมปทา (อุ) คือ มีความอุตสาหะ  ขยันหม่ันเพียรประกอบอาชีพ 

 อารักขสัมปทา (อา) คือ การรักษาทรัพยท่ีหามาได เชน เก็บออม ฝากสหกรณ 

 กัลยาณมิตตา (กะ) คือ การคบเพื่อนท่ีดี ก็จะนําไปสูสิ่งดีๆ  

 สมชีวิตตา (สะ)  คือ การรูจักทํามาหากิน เลี้ยงชีพดวยความรูจักประมาณตนมีความ 

         พอเพียง 
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หลักธรรมที่นํามาใชกับการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  อาจจะใช สังคหวัตถุ 4   คือ 

 ทาน คือ การใหโดยไมหวังสิ่งตอบแทน เปนการแบงปนกัน  

 ปยวาจา คือ การพูดจาอยางสรางสรรค  พูดในสิ่งท่ีดีท่ีจะเกิดประโยชนกับสหกรณ 

 อัตถจริยา คือ การบําเพ็ญประโยชนเกื้อกูลกัน เชน การค้ําประกันเงินกูรวมกัน  

   การชวยเหลือกันในกิจการของสหกรณ เปนตน 

 สมานัตตา คือ การวางตนเสมอตนเสมอปลาย เขารวมประชุมทุกคร้ังท่ีสหกรณจัด 

 ประชุม 

สาราณียธรรม 6 ซ่ึงเปนธรรมแหงการสรางความรวมมือกัน สามัคคีกัน ดังน้ี 

 เมตตากายกรรม คือ การชวยเหลือกัน เชน การมีสวนรวมทางเศรษฐกิจ การรวมมือ 

    ระหวางสหกรณ และความเอื้ออาทรตอชุมชน 

 เมตตาวจีกรรม  คือ การบอกแจงแนะนําตักเตือนกัน เชน การเขารวมประชุม การให 

    การศึกษา ฝกอบรมและขอมูลขาวสาร 

 เมตตามโนกรรม คือ การคิดดวยความเมตตา เชน คิดแกไขปญหาใหกลุมสมาชิก คิดท่ี 

    จะมีสวนรวมในทางเศรษฐกิจกับสหกรณ คิดท่ีจะรวมมือระหวาง 

    สหกรณ และคิดท่ีจะเอื้ออาทรตอชุมชน 

 สาธารณโภค ี  คือ การแบงลาภโดยชอบธรรม เฉลี่ยเจือจานใหไดมีสวนรวมเทากัน  

    เชน การมีสวนรวมทางเศรษฐกิจของสมาชิก และการจัดสรรเงิน 

    สวนเกิน (กําไร) 

 สีลสามัญญตา  คือ การประพฤติสุจริตกับผูอื่น ไมเปนท่ีนารังเกียจของหมูคณะ เชน 

    การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย การปกครองตนเอง  

    และเปนอิสระ ความมีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับเสมอกัน 

 ทิฎฐิสามัญญตา คือ มีความเห็นชอบรวมกับเพื่อนรวมหมูคณะ เชน เห็นชอบใน 

    หลักการ วิธีการสหกรณ และมีความจงรักภักดีตอสหกรณ เปนตน 

 

4.  การวิเคราะหหลักการสหกรณ 

 เปนท่ีทราบกันดีวา  International Co-operative Alliance (ICA) ไดกําหนด หลักการสหกรณสากล

คร้ังลาสุด (ค.ศ. 1996) ไว 7 ขอ คือ 

 1. หลักการเปดรับสมาชิกท่ัวไป และดวยความสมัครใจ 

 2. หลักการควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย 

 3. หลักการมีสวนรวมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก 

 4. หลักการปกครองตนเองและความเปนอิสระ 

 5. หลักการใหการศึกษา การฝกอบรม และขอมูลขาวสาร 

 6. หลักการการรวมมือระหวางสหกรณ 

 7. หลักการความเอื้ออาทรตอชุมชน 
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กอนท่ีจะกลาวรายละเอียดในหลักการสหกรณสากลแตละขอ ผูเขียนขอกลาวถึงหลักการสหกรณ

สากลเดิม (ค.ศ. 1966) และหลักการสหกรณของรอชเดล เพื่อจะไดเปนแนวทางในการวิเคราะหเปรียบเทียบ

การเปลี่ยนแปลงของหลักการสหกรณสากลกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ

สิ่งแวดลอมของโลกได 

 อยางไรก็ตาม จะตองไมลืมวาสหกรณท่ีถูกตองตามกฎหมายเกิดข้ึนในยุโรปเปนแหงแรก (ค.ศ. 

1840 - 1849) สหกรณในสมัยน้ันมีอยู 5 ประเภทคือ 

สหกรณผูบริโภค ซ่ึงมีรากฐานมาจากสมาคมของผูนําอันเท่ียงธรรมแหงเมืองรอชเดล   

สหกรณเครดิต  ท่ีเกิดข้ึนใน เยอรมนี 

สหกรณการเกษตร ท่ีเกิดข้ึนในประเทศเดนมารค และเยอรมนี  

สหกรณคนงาน  ท่ีมีรากฐานในประเทศฝร่ังเศส และ 

สหกรณบริการ  ท่ีมีรากฐานในประเทศอุตสาหกรรมแถบยุโรป เชนสหกรณเคหสถาน   

   สหกรณบริการดานสุขภาพ  เปนตน 

 สหกรณทุกประเภทท่ีกลาวถึงตางก็มีหลักการปฏิบัติของตนเอง แตเม่ือมีการกอตั้งองคการ

สัมพันธภาพสหกรณระหวางประเทศ : International Cooperative Alliance (ICA) ในป ค.ศ. 1895 สหกรณทุก

ประเภทท่ัวโลกตองปฏิบัติตามหลักการสหกรณสากล และหลักการสหกรณสากลก็มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให

สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ  สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม ในยุคสมัยน้ันๆ เสมอ เชน  ในป ค.ศ. 1937  

ไดมีการทบทวนหลักการสหกรณสากลเปนคร้ังแรกและคร้ังท่ี 2 ในป ค.ศ. 1966 สวนคร้ังท่ี 3 คือ ในป ค.ศ. 

1995 

 สาเหตุท่ีมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมหลักการสหกรณสากล จะวิเคราะหใหเห็น ในแตละ

ขอโดยการเปรียบเทียบหลักการสหกรณสากลเดิม (1966) กับหลักการสหกรณสากลในปจจุบัน (1996) 

ตอไป 

 หลักการสหกรณ Rochdale ของ G.J. Holy  Oake 

 ดํารง  ปนประณต (2541) ไดสรุปวา หลักการสหกรณรอชเดล เปนหลักการท่ีนํามาใชกอนหลักการ

สหกรณสากล ซ่ึงเดิมมีท้ังหมด 14 ขอ คือ  

   1. เปดรับสมาชิกท่ัวไป (Open membership) 

   2. ออกเสียงหน่ึงคนหน่ึงเสียง (One man one vote) 

   3. การคาดวยเงินสด (Cash trading) 

   4. การใหการศึกษาแกสมาชิก (Membership education) 

   5. ความเปนกลางทางการเมืองและศาสนา (Political and religious neutrality) 

   6. ไมเสี่ยงภัยท่ีผิดปกติ (No unusual risk assumption) 

   7. จํากัดเงินปนผลแกทุนเรือนหุน (Limited interest on stock) 

   8. การขายสินคาราคาตลาด (Goods sold at regular retail price) 

   9. จํากัดจํานวนหุนท่ีสมาชิกถือ (Limitation on the member of share owned) 

 10. การแบงสวนเกินตามสวนแหงธุรกิจ (Net margins distributed according to patronage) 
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11. สมาชิกเปนผูเลอืกกรรมการดําเนินการ เพื่อการบริหารกิจการของสหกรณ (That the management 

should be in hand of officers and committee elected periodically) 

 12. การบัญชีจะตองถูกตองและงบดุลจะตองแสดงตอสมาชิกโดยสมํ่าเสมอ (That frequent statement 

and balance sheets should be presented to members) 

 13. จําหนายสินคาท่ีดี บริสุทธิ์ และไมปลอมปนแกสมาชิก (That only the purest provisions procurable 

should be supplied to member) 

 14. นํ้าหนักท่ีช่ัง ตวง วัด ใหแกสมาชิกจะตองถูกตองและเปนธรรม (That full weight and measure 

should be given) 

ตอมามีการปรับเปลี่ยนโดยการตัดออก 7 ขอ คือ ขอ 6, 8, 9, 11, 12, 13 และ 14 เพราะ เห็นวาบาง

ขอเปนเร่ืองท่ีปฏิบัติเปนปกติวิสัยของสหกรณอยูแลว และบางขอเปนขอบังคับของสหกรณจึงไมจําเปนตอง

นํามาเขียนเปนหลักการสหกรณ ดังน้ันจึงเหลือหลักการสหกรณรอชเดล ท่ีเปนท่ียอมรับ และถือปฏิบัติ

ท้ังหมด 7 ขอ คือ 

 1. เปดรับสมาชิกท่ัวไป (Open membership) 

 2. สมาชิกคนหน่ึงออกเสียงไดหน่ึงเสียง (One man one vote) 

 3. จายเงินปนผลตามสวนแหงการซ้ือของสมาชิก (Patronage refund on the basic of purchase) 

 4. จายดอกเบ้ียตามหุนในอัตราท่ีจํากัด (Limited interest on share capital) 

 5. เปนกลางในลัทธิ ศาสนา และการเมือง (Political and religious neutrality) 

 6. ขายสินคาดวยเงินสด (Cash trading) 

 7. ใหการศึกษาทางการสหกรณ (Education in Co-operative) 

หลักการสหกรณสากลเดิม (ค.ศ. 1966) 

ตอมา ICA ไดรับรองหลักการสหกรณสากล 6 ขอ เม่ือคราวประชุมสมัชชาคร้ัง 23 ในวันท่ี 8 

กันยายน ค.ศ. 1966 (พ.ศ. 2509) ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพื่อให

เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไป ดังน้ี 

 1. การเปดรับสมาชิกท่ัวไปและดวยใจสมัคร (Open and Voluntary membership) 

 2. การควบคุมแบบประชาธิปไตย (Democratic Control) 

 3. การจํากัดดอกเบ้ียเงินทุน (Limited interest on capital) 

 4. การจัดสรรเงินสวนเกินอยางเท่ียงธรรม (Equitable distribution of surplus) 

 5. การศึกษาทางสหกรณ (Co - operative education) 

 6. ความรวมมือระหวางสหกรณ (Co - operation Among Co - operatives) 

หลักการสหกรณสากลปจจุบัน (ค.ศ. 1996) 

เม่ือโลกยุคใหมมีการเปลี่ยนแปลงทางดานสิทธิมนุษยชน ดานการคาเสรี ดานเทคโนโลยี ดาน

เศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคท่ีแตกตางกัน และดานสิ่งแวดลอม หลักการสหกรณสากลก็ตองมีการ

ปรับเปลี่ยนใหทันตอเหตุการณของโลกดวย ดังน้ัน ICA จึงไดมีการประชุม คร้ังท่ี 31 ท่ีเมืองแมนเชสเตอร

ประเทศอังกฤษ ในเดือน กันยายน 1995 (2538) และถือใชหลักการสหกรณสากลปจจุบันในป ค.ศ. 1996 ดังน้ี 
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 1. การเปดรับสมาชิกท่ัวไปและดวยความสมัครใจ (Voluntary and open membership) 

 2. การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย (Democratic member Control) 

 3. การมีสวนรวมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก (Member economic participation) 

 4. การปกครองตนเอง และความเปนอิสระ  (Autonomy and Independence) 

 5. การศึกษา ฝกอบรม และขอมูลขาวสาร (Education, Training and Information) 

 6. การรวมมือระหวางสหกรณ (Co - operation Among Cooperatives) 

 7. ความเอื้ออาทรตอชุมชน (Concern for Community) 

เพื่อใหการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลง ของสถานการณโลกชัดเจนย่ิงข้ึน จึงขอนําหลักการสหกรณ

สากลเดิม (1966) กับหลักการสหกรณสากลปจจุบัน (1996) มาเปรียบเทียบกันขอตอขอ ดังน้ี 

 

เปรียบเทียบหลักการสหกรณสากลเดิม 6 ขอ และ 

หลักการสหกรณสากลใหม 7 ขอ 

 

หลักการสหกรณสากลเดิม หลักการสหกรณสากลใหม 

1.  Open and voluntary membership 1. Voluntary and open membership 

      Membership of a co-operatives   society 

shall be voluntary and available without 

artificial, restriction or any social political racial 

or religious discrimination to all persons, who 

can make use of  its services and are willing 

to accept the responsibilities of membership 

       Co-operatives are voluntary organization, 

open to all persons able to use their services 

and willing to accept the responsibilities of 

membership, without gender, social, racial, 

political or religious discrimination. 

1. การเปดรับสมาชิกทั่วไปและดวยใจสมัคร 1. การเปดรับสมาชิกทั่วไปและดวยความ

สมัครใจ 

     สมาชิกภาพของสหกรณใหเปนไปโดยความ

สมัครใจ และเปดโอกาสใหทุกคนท่ีสามารถใช

ประโยชนในบริการของ สหกรณและเต็มใจ

ยอมรับความรับผิดชอบของสมาชิกภาพเขาเปน

สมาชิกได โดยปราศจากขอจํากัดแบบเคลือบ

แฝง หรือความลําเอียงทางสังคม การเมือง เช้ือ

ชาติหรือศาสนา 

     สหกรณเปนองคการแหงความสมัครใจท่ี

เปดรับบุคคลท้ังหลายท่ีสามารถใชบริการของ

สหกรณและเต็มใจรับผิดชอบในฐานะสมาชิกเขา

เปนสมาชิกโดยปราศจากการกีดกันทางเพศ  

สังคม  เช้ือชาติ การเมืองหรือศาสนา 
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หลักการสหกรณเดิม หลักการสหกรณสากลใหม 

2.  Democratic Control 2.  Democratic member control 

       Cooperative societies are democratic 

organizations their affairs shall be 

administered by persons elected or 

appointed in a manner agree by the 

members and account able to them 

members of  voting [one member one vote] 

and participation in decisions affecting their 

societies. In other than primary societies the 

administration shall be conducted on a 

democratic basis in a suitable form. 

    Co-operatives are democratic organization 

controlled by their member, who actively 

participate in setting their policies and 

making decisions. Men and women serving 

as elected representatives are accountable 

to the membership. In primary co-operatives 

members have equal  rights  [one member 

one vote] and co-operatives at other levels 

are also organized in a democratic manner. 

2.  การควบคุมแบบประชาธิปไตย 2.  การควบคุมโดยสมาชิกตามหลัก 

      ประชาธิปไตย 

        สหกรณ เปนองคการประชาธิปไตย 

กิจการของสหกรณจะตองบริหารโดยบุคคลท่ี

ไดรับเลือกหรือแตงตั้งตามวิธีท่ีสมาชิกไดตกลง

กัน และจะรับผิดชอบตอสมาชิก  สหกรณข้ัน

ปฐมมีสิทธิ เท า เทียมกันในการออกเสี ยง 

(สมาชิกหน่ึงคนหน่ึงเสียง) และการมีสวนในการ

ตัดสินใจท่ีมีผลกระทบตอสหกรณของตน  ใน

สหกรณอื่ นนอกจากสหกรณ ข้ันปฐมการ

บริหารงานใหยึดหลักประชาธิปไตยในรูปแบบท่ี

เหมาะสม 

      สหกรณเปนองคการประชาธิปไตย ท่ี

ควบคุมโดยมวลสมาชิกผูมีสวนรวมอยางแข็งขัน

ในการกําหนดนโยบายและการตัดสินใจ  บุรุษ

และสตรีผู ท่ีได รับเลือกใหเปนผูแทนสมาชิก  

ตองรับผิดชอบตอมวลสมาชิก  ในสหกรณข้ัน

ปฐม  สมาชิกมีสิทธิในการออกเสียงเทาเทียม

กัน (สมาชิกหน่ึงคนหน่ึงเสียง) สําหรับสหกรณ

ในระดั บอื่ น  ให ดํ า เ นิ นไปตามแนวทาง

ประชาธิปไตยเชนเดียวกัน 
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หลักการสหกรณเดิม หลักการสหกรณสากลใหม 

3.  Limited interest on capital 3. Member economic participation 

    Share capital shall only receive a strictly 

limited of interest, if any. 

   Member contribute equitably to, and democratically 

control, the capital of their co-operative. At least 

part of that capital is usually the common property 

to the co-operative. They usually receive limited 

compensation, if any for capital subscribed as a 

condition of membership. Members allocated 

surpluses for any or all, of the following purposes; 

developing their cooperative, possibly by setting up 

reserves, part of which of least would be 

indivisible; benefiting members in proportion to 

their transactions with the co-operative; and 

supporting other activities approved by the 

membership. 

3. การจํากัดดอกเบ้ียเงินทุน 3. การมีสวนรวมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก 

     ทุนเรือนหุนใหไดรับดอกเบ้ียในอัตราจํากัด

อยางเขมงวด ถามีการจายดอกเบ้ีย 

     สมาชิกสหกรณพึงมีความเท่ียงธรรมในการ 

“ให” และควบคุมการ “ใช” เงินทุนในสหกรณตาม

แนวทางประชาธิปไตย ทุนของสหกรณอยางนอย

สวนหน่ึงตองเปนทรัพยสินสวนรวมของสหกรณ

สมาชิกจะไดรับผลตอบแทนสําหรับเงินทุนตาม

เงื่อนไขแหงสมาชิกภาพในอัตราท่ีจํากัด (ถามี) 

มวลสมาชิกเปนผูจัดสรรผลประโยชนสวนเกินเพื่อ

จุดมุงหมายประการใดประการหน่ึงหรือท้ังหมด

ดังตอไปน้ี คือ 

 เพื่อการพัฒนาสหกรณของตน 

 โดยจัดใหเปนทุนสํารองของสหกรณ ซ่ึงสวน 

    หน่ึงแหงทุนน้ีตองไมนํามาแบงปนกัน 

 เพื่อประโยชนแกสมาชิกตามสวนของ 

   ปริมาณธุรกิจท่ีทํากับสหกรณ 

 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมอื่นใดท่ีมวลสมาชิก 

    เห็นชอบ 

 

 

หลักการสหกรณเดิม หลักการสหกรณสากลใหม 
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4.  Equitable distribution of surplus 4. Autonomy and independence 

     The economic results, arising out of the 

operations of a societies belong to the members 

of that society  and shall be distributed in such 

manner as would in void one member 

gaining at the expense of others. 

     Co-operatives are autonomous, self-help 

organizations controlled by their members. If 

they enter into agreements with other 

organizations, including governments, or 

raise capital from external sources, they do 

so on terms that ensure democratic control 

by their members and maintain their co-

operative autonomy. 

4. การจัดสรรเงินสวนเกินอยางเที่ยงธรรม 4. หลักการปกครองตนเองและความเปน 

    อิสระ 

      ผลทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการดําเนินงาน

ของสหกรณ ก็เปนของสมาชิกสหกรณน้ันและ

จะตองจัดสรรโดยวิธีท่ีพึงหลีกเลี่ยงไมใหสมาชิก

คนใดไดเปรียบสมาชิกอื่น ท้ังน้ีอาจทําไดโดย

การตัดสินใจของสมาชิกดังตอไปน้ีจัดไวเพื่อ

พัฒนากิจการของสหกรณ จัดไวเพื่อบริการ

สวนรวม หรือจายใหสมาชิกตามสวนท่ีทําธุรกิจ

กับสหกรณ 

      สหกรณเปนองคการอิสระ และพึ่งพาตนเอง

โดยการควบคุมของสมาชิก  ในกรณีท่ีสหกรณ

จําตองมีขอตกลง หรือผูกพันกับองคการอื่นๆ 

รวมถึงองคการของรัฐ หรือตองแสวงหาทุนจาก

แหลงภายนอก สหกรณตองกระทําภายใต

เงื่อนไขอันเปนท่ีม่ันใจไดวา มวลสมาชิกจะยัง

คงไว ซ่ึงอํานาจในการควบคุมตามแนวทาง

ประชาธิปไตย และยังคงดํารงความเปนอิสระ

ของสหกรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลกัการสหกรณเดิม หลักการสหกรณสากลใหม 
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5.  Co-operative education 5. Education, Training and Information 

       All co-operative societies shall make 

provision for the education of their member, 

officers and employees and of the general 

public in the principle and technique of co-

operation both economic and democratic. 

      Co-operatives provide education and training 

for their members, elected representatives, 

managers and employee, so they can contribute 

effectively to the development of their co-

operatives. They also inform the general 

public, particularly young the general and 

opinion leaders, about the nature and benefits 

of co-operation. 

5.  การศึกษาทางสหกรณ 5.  การศึกษา การฝกอบรม และขอมูล 

     ขาวสาร 

      สหกรณท้ังปวงจะตองจัดใหมีการศึกษาแก

สมาชิก เจาหนาท่ี และพนักงาน สหกรณ และ

ประชาชนท่ัวไป ในหลักและเทคนิคของสหกรณ

ท้ังดานเศรษฐกิจ และประชาธิปไตย 

        สหกรณพึงใหการศึกษา และการฝกอบรม

แกมวลสมาชิก  ตัวแทน สมาชิก ผูจัดการ และ

พนักงาน เพื่อบุคคลเหลาน้ันสามารถมีสวนชวย

พัฒนาสหกรณของตนไดอยางมีประสิทธิผล 

รวมถึงการใหขาวสารแก สาธารณชนโดยเฉพาะ

อยางย่ิงแก เยาวชน  และบรรดาผู นําทาง

ความคิดในเร่ืองคุณลักษณะและคุณประโยชน

ของ สหกรณได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักการสหกรณเดิม หลักการสหกรณสากลใหม 
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6.  Co-operation Among 

     Co-operatives 

6. Co-operation Among 

    Co-operatives 

       All co-operative organization in order to 

best serve the interest of their members and 

their communities shall actively co-operate in 

every practical way with other co-operatives 

at local national and international levels 

having as their aim the achievement of unity 

of action by co-operators through out the 

word. 

      Co-operatives serve their members most 

effectively and strengthen the co-operative 

movement by working together through local, 

national, regional, and international structures. 

6.  การรวมมือระหวางสหกรณ 6.  การรวมมือระหวางสหกรณ 

      เพื่ออํานวยประโยชนแกสมาชิกและชุมชน

อยางดีท่ีสุดสหกรณท้ังปวงจะตองรวมมือกัน

อยางกระตือรือรนในทุกๆ ดานท่ีปฏิบัติไดกับ

สหกรณอื่นๆ ในระดับทองถิ่น  ระดับชาติ  และ

ระหวางประเทศ ท่ีมีจุดมุงหมายบรรลุถึง

เอกภาพแหงการปฏิบัติของนักสหกรณท่ัวโลก 

       สหกรณสามารถใหบริการแกสมาชิกได

อยางมีประสิทธิผลสูงสุด และเสริมสรางความ

เขมแข็งใหแกขบวนการสหกรณได  โดยการ

ประสานความร วมมือกันในระดับทองถิ่ น 

ระดับชาติ  ระดับภูมิภาค  และระดับนานาชาติ 

 7.  Concern for Community 

      Co-operatives work for the sustainable 

development of their communities through 

policies approved by their members. 

 7.  ความเอื้ออาทรตอชุมชน 

       สหกรณพึงดําเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาท่ี

ย่ังยืนของชุมชนตามนโยบายท่ีมวลสมาชิกให

ความเห็นชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หลักการสหกรณสากลปจจุบันท้ัง 7 ขอ ถือไดวาเปนหลักการของการดําเนินธุรกิจอยางย่ังยืน ซ่ึง

ผูเขียนขอแบงเปน 3 ชวงของการนําไปปฏิบัติ ดังภาพท่ี 2 
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ภาพที่ 2 หลักการสหกรณ 7 ขอ : หลักการของการดําเนินธุรกิจอยางย่ังยืน 

 

 

 

 

 

 

 วิเคราะหหลักการสหกรณ การเปลี่ยนแปลงและสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของหลักการ

สหกรณสากล 

 

หลักการสหกรณขอที่ 1 การเปดรับสมาชิกท่ัวไปและดวยความสมัครใจ 

พัฒนาใหย่ังยืน 

บํารุงรักษา เร่ิม 

หลักขอที่ 1 

เปดรับสมาชิกทั่วไปและโดย

ใจสมัคร 

หลักขอที่ 2 

การควบคุมโดยสมาชิก 

ตามหลักประชาธิปไตย 

หลักขอที่ 3 

การมีสวนรวมทาง 

เศรษฐกิจของสมาชิก 

หลักขอที่ 4 

การปกครองตนเอง 

และความเปนอิสระ 

หลักขอที่ 5 การใหการศึกษา ฝกอบรม และขาวสารขอมูล 

หลักขอที่ 6   การรวมมือระหวางสหกรณ 

หลักขอที่ 7  ความเอื้ออาทรตอชุมชน 
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 ในหลักการสหกรณขอน้ี เน้ือหาสวนใหญคลายกับหลักการสหกรณเดิมแตเพิ่มคําวา ปราศจากการ

กีดกันทางเพศ ท่ีเปนเชนน้ีเพราะสังคมโลกไดมีการพูดถึงสิทธิมนุษยชนมากข้ึน สตรีเรียกรองสิทธิความ

เทาเทียมกับบุรุษ และในอดีตผูท่ีเปนสมาชิกสหกรณมักจะเปนบุรุษซ่ึงเปนหัวหนาครอบครัว เม่ือหัวหนา

ครอบครัวไมอยู (เสียชีวิต, ไปทํางานตางประเทศ หรือติดภารกิจอื่น) คนในครอบครัวก็ไมสามารถกอนิติ

กรรมสัญญาใดๆ กับสหกรณได จึงทําใหเปนปญหาในทางปฏิบัติ ดังน้ันเพื่อใหปญหาน้ีคลี่คลายไป จึงมีการ

เพิ่ม “การไมกีดกันทางเพศ” เขาไปในหลักการสหกรณขอท่ี 1 

 ดังน้ันหลักการสหกรณขอท่ี 1 น้ี จึงเปนการเนนใหเห็นวา การเปดรับสมาชิกสหกรณเปนการรับ

บุคคลท่ีมีความสมัครใจท่ีจะใชบริการของสหกรณ และเต็มใจรับผิดชอบในฐานะสมาชิก ซ่ึงจะไมมีการกีดกัน

ไมวาบุคคลน้ันจะเปนเพศหญิงหรือเพศชาย   ไมวาจะอยูในสังคมตางกัน เชน จะรวยหรือจนหรือคนละ

วรรณะก็เปนสมาชิกสหกรณได จะตางเช้ือชาติหรือนับถือศาสนาท่ีตางกัน ความเห็นทางการเมืองท่ีตางกันก็

เปนสมาชิกสหกรณได 

 

หลักการสหกรณขอที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย 

 สืบเน่ืองมาจากหลักการสหกรณขอท่ี 1 เม่ือใหโอกาสบุรุษและสตรีเขามาเปนสมาชิกสหกรณไดแลว 

ก็ใหโอกาส ท้ังบุรุษและสตรีมีสิทธิไดรับเลือกใหเปนผูแทนสมาชิก (เปนคณะกรรมการ) ในสหกรณข้ันปฐม 

ซ่ึงทําหนาท่ีกําหนดนโยบายและตัดสินใจในกิจการสหกรณแทนสมาชิก สวนสหกรณระดับอื่นก็ให

ดําเนินการไปตามแนวประชาธิปไตยดวยเชนกัน 

 ดังน้ันหลักการสหกรณขอท่ี 2 จึงเปนการเนนใหเห็นวา ตองมีการใชหลักประชาธิปไตยในการ

ดําเนินงานของสหกรณ เพราะเม่ือมีการรับสมัครสมาชิกตามขอท่ี 1 แลว จะตองมีการประชุมเพื่อใหสมาชิก

ไดใชสิทธิออกเสียง (ตามหลักประชาธิปไตย) ในการคัดเลือกคณะกรรมการ หรือผูแทนของสมาชิกมาดําเนิน

ธุรกิจของสหกรณ โดยสมาชิกทุกคนจะมีสิทธิในการออกเสียงเทาเทียมกัน คือ หน่ึงคนหน่ึงเสียง (one man 

one vote) และยังมีสิทธิและหนาท่ีในการกําหนดนโยบายการดําเนินงานของสหกรณในท่ีประชุมใหญ รวม

ตัดสินใจในการกําหนดแผนงานในสหกรณข้ันปฐม นอกจากน้ันสมาชิกก็สามารถใชสิทธิเลือกผูแทนของตน

ไปประชุมเพื่อออกเสียงแทนได โดยบุรุษและสตรีมีสิทธิ์ไดรับเลือกเปนผูแทนสมาชิกไดเทาเทียมกัน สวน

สหกรณระดับอื่นก็ใหดําเนินการไปตามแนวประชาธิปไตยดวยเชนกัน 

 

หลักการสหกรณขอที่ 3 การมีสวนรวมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก 

 หลักการสหกรณขอน้ีเปนการรวมหลักการสหกรณสากลเดิมขอ 3 และขอ 4 เขาดวยกันเพราะเห็นวา

เปนเร่ืองเกี่ยวของกับเงินเหมือนกัน และเพิ่มเติมการจัดสรรเงินสวนเกิน คือ เพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมาย

ซ่ึงสมาชิกตองไมนํามาแบงปนกัน และจัดสรรเพื่อสนับสนุนกิจกรรมอื่นใดท่ีมวลสมาชิกเห็นชอบ ซ่ึงการ

เพิ่มเติมสวนน้ีเปนการเปดโอกาสใหการใชจายเงินสวนเกินสามารถสนับสนุน หลักการสหกรณขอ 7 ดวย 

 ดังน้ันหลักการสหกรณขอท่ี 3 จึงเปนการช้ีใหเห็นวา  เม่ือรับสมาชิกเขามาแลว  (ตามหลักขอท่ี 1) 

มีการคัดเลือกคณะกรรมการดําเนินการแลว (ตามหลักการสหกรณขอท่ี 2) สหกรณจะอยูเฉยๆ ไมไดตองมี

การดําเนินธุรกิจ (แยกตามประเภทของสหกรณ) เพราะสมาชิกสหกรณเปนท้ังเจาของสหกรณและเปน

ผูใชบริการจากสหกรณ เปนผูควบคุมสหกรณดวย ในฐานะท่ีเปนเจาของสหกรณตองเปน “ผูให” อยางเท่ียง
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ธรรม คือ ตองถือหุนเปนการลงทุนในธุรกิจของตน โดยมูลคาหุนของแตละสหกรณอาจจะไมเทากัน โดยมีท้ัง

หุนเม่ือแรกเขา หุนระหวางการเปนสมาชิก และหุนเพิ่มขณะใดขณะหน่ึงท่ีสมาชิกตองการ ถือวาเปนการรวม

ทุนภายในของสหกรณโดยสมาชิกเอง เชน ในสหกรณทุกประเภท สมาชิกทุกคนตองถือหุนเม่ือแรกเขา และ 

“ให” การลงทุนในสหกรณแตกตางกันในสหกรณแตละประเภทข้ึนอยูกับขอบังคับและระเบียบของสหกรณ

น้ันๆ เชน สหกรณออมทรัพย อาจจะกําหนดไววาสมาชิกแตละคนตองจายเงินคาหุนข้ันต่ําแตละเดือนใน

ระหวางการเปนสมาชิกตามอัตราเงินเดือนท่ีแตกตางกันของแตละคนก็ได 

 สหกรณการเกษตร  อาจจะกําหนดไววาสมาชิกแตละคนตองถือหุนเพิ่มตามสวนแหงเงินกูแตละคร้ัง 

 สหกรณการเกษตรรูปพิเศษ เชน สหกรณการเกษตรในเขตปฏิรูปท่ีดิน อาจจะกําหนดไววา สมาชิก

แตละคนตองถือหุนเพิ่มตามสวนแหงเงินกูแตละคร้ัง และตามสวนแหงท่ีดินท่ีถือครอง เปนตน  

 เม่ือลงทุนในสหกรณเปนทุนภายในแลว สมาชิกก็มีหนาท่ีท่ีจะตองมีสวนรวมในการดําเนินธุรกิจ 

เชน มาซ้ือ - ขาย สินคากับสหกรณ มาฝากเงิน - กูเงินกับสหกรณ มาใชบริการท่ีสหกรณจัดไวให เม่ือสิ้นป 

การบัญชีก็จะมีการสรุปผลกําไร / ขาดทุนจากการดําเนินธุรกิจ โดยผานท่ีประชุมใหญของสมาชิก หาก

สหกรณมีกําไรหรือสวนเกินจากการดําเนินธุรกิจก็จะตองนํามาจัดสรรใหเกิดความเท่ียงธรรมตามแนว

ประชาธิปไตย โดยเงินสวนเกินน้ันอยางนอยตองควบคุมการ “ใช” โดยจัดสรรใหเกิดประโยชน ดังน้ี 

 1. เพื่อพัฒนาสหกรณของตน หมายความวา ตองพัฒนาท้ังวัตถุ (อาคาร สํานักงาน วัสดุ อุปกรณ 

ฯลฯ) และพัฒนาคนในสหกรณ (ใหความรูและโอกาสในการศึกษา อบรม สัมมนา  ฯลฯ แกสมาชิก 

คณะกรรมการ ผูจัดการ เจาหนาท่ีสหกรณ ฯลฯ) 

 2. จัดใหเปนทุนสํารองตามกฎหมาย ซ่ึงทุนสวนน้ีจะนํามาแบงปนกันไมได (ในกรณีของประเทศ

ไทย เงินสวนหน่ึงจะจัดสรรเปนเงินบํารุงสันนิบาตสหกรณดวย) 

 3. เพื่อประโยชนแกสมาชิกตามสวนของปริมาณธุรกิจท่ีทํากับสหกรณ หมายถึง 

 3.1 จายปนผลใหสมาชิกตามสวนของหุนท่ีมีอยูในสหกรณ 

 3.2 จายเฉลี่ยคืนใหสมาชิกตามสวนของปริมาณธุรกิจท่ีทํากับสหกรณ เชน ตามสวนแหง 

ดอกเบ้ียเงินกู / เงินฝาก / ปริมาณการซ้ือ / ปริมาณการขาย / ปริมาณการใชบริการ   เปนตน 

4. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมอื่นใดท่ีมวลสมาชิกเห็นชอบ เชน การดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม ของ

สหกรณ  การชวยเหลือสมาชิกและชุมชนของสหกรณ เปนตน 

 

 

 

 

 

 

หลักการสหกรณขอที่ 4 การปกครองตนเองและความเปนอิสระ 

 หลักการสหกรณขอน้ีไมมีในหลักการสหกรณสากลเดิมเปนการเพิ่มเติมใหมท้ังหมด ท้ังน้ีสืบ

เน่ืองมาจากตลาดการคาของโลกไดเปลี่ยนแปลงเปนการคาแบบเสรี การลดการอุดหนุนสินคาเกษตรของ

รัฐบาลหลายประเทศ การทบทวนกฎเกณฑทางการเงิน การอุตสาหกรรม และการเมือง ทําใหสหกรณท่ัวโลก
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ตองเผชิญหนากับธุรกิจขามชาติ ท่ีมีความไดเปรียบท้ังทางดานเงินทุนและสิทธิทางกฎหมาย  ประกอบกับ

สหกรณตองทําธุรกิจกับเอกชน และกูยืมเงินจากแหลงทุนภายนอกมากข้ึน จึงจําเปนตองกําหนดหลักการ

สหกรณขอน้ีเอาไว เพื่อปองกันไมใหเกิดการครอบงําทางการเมือง ครอบงําการดําเนินงาน และครอบงําทาง

การเงินจากผูท่ีสหกรณตองไปเกี่ยวของดวย 

 

หลักการสหกรณขอที่ 5 การศึกษา การฝกอบรม และขอมูลขาวสาร 

 หลักการสหกรณขอน้ีไดเพิ่มเติมคําวา การฝกอบรม และขอมูลขาวสารเขามา ท้ังน้ีเพื่อให

สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของโลกท่ีแบงการศึกษาออกเปน 3 ระบบ คือ การศึกษาใน

ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

 ดังน้ันหลักการสหกรณสากลขอ 5 จึงกําหนดใหสหกรณพึงใหการศึกษา (เปนการศึกษาในระบบ 

ซ่ึงสวนมากเรียนในสถาบันการศึกษา 1 ปข้ึนไป มีหลักสูตรการศึกษา และเม่ือเรียนสําเร็จก็ไดรับ

ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร ปริญญาบัตร ฯลฯ เพื่อแสดงการจบการศึกษา) การฝกอบรม (เปนการศึกษานอก

ระบบ ซ่ึงมักจะจัดในระยะเวลาสั้นๆ เฉพาะเร่ือง และเฉพาะกลุม) และขอมูลขาวสาร (เปนการศึกษาตาม

อัธยาศัย ท่ีผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองจากสื่อตางๆ เชน อินเตอรเน็ต โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ 

แผนพับ ฯลฯ โดยไมจําเปนตองศึกษาในช้ันเรียน) 

 ในหลักการสหกรณขอน้ียังไดเพิ่มเติมวา ผูท่ีควรจะตองไดรับการศึกษา ฝกอบรม และรับขอมูล

ขาวสาร คือ สมาชิก ตัวแทนสมาชิก ผูจัดการสหกรณ พนักงาน เยาวชน และบรรดาผูนําทางดาน

ความคิด (ผูนําชุมชน ผูนําทางศาสนา ฯลฯ) ท้ังน้ีเพื่อเปนการปูพื้นฐานความเขาใจ ในขบวนการสหกรณ

ใหกับเยาวชน และเปนการใหความรูท่ีถูกตองแกผูนําดานความคิด และผูท่ีเกี่ยวของ เพื่อประโยชนใน

การขยายความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสหกรณอยางกวางขวาง 

 

หลักการสหกรณขอที่ 6 ความรวมมือระหวางสหกรณ 

 ในหลักการสหกรณขอน้ี ไดเพิ่มเติมความรวมมือระหวางสหกรณใน “ระดับภูมิภาค” เขามา ท้ังน้ี

เพราะมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคเอเชีย ยุโรป กลุมลาตินอเมริกาบางสวน และ

แอฟริกา ทําใหเกิดความแตกตางในโอกาสของการเติบโตในขบวนการสหกรณ ดังน้ันจึงจําเปนตอง

กําหนด ความรวมมือระหวางสหกรณในระดับภูมิภาคเพิ่มมาจากระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับ

นานาชาติ เอาไวดวย 

 

 

 

 ในหลักการสหกรณขอ 6 น้ี เปนการช้ีใหเห็นวาสหกรณทุกประเภทสามารถรวมมือกันในทางธุรกิจ

ได โดยอาจจะรวมมือท้ังในแนวดิ่ง (แนวตั้ง) และแนวนอนก็ได เชน ซ้ือ - ขาย - แลก - เปลี่ยน สินคาระหวาง

กัน กู/ยืม เงินระหวางกัน หรือรวมมือดานขอมูลขาวสาร เปนตน ดังแผนภูมิท่ี 2 

 

ความรวมมือในแนวดิ่ง คือ ความรวมมือตางระดับ ดังน้ี 
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ความรวมมือในแนวนอน คือ ความรวมมือในระดับเดียวกัน ดังน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 2 : ความรวมมือระหวางสหกรณ 

 

 

 

 

 

 

หลักการสหกรณขอที่ 7 ความเอื้ออาทรตอชุมชน 

 หลักการสหกรณขอน้ีกําหนดข้ึนมาใหม เน่ืองจากเกิดปญหาทางดานสิ่งแวดลอมท่ัวโลก ดังน้ันท่ี

ประชุมสหประชาชาติวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา (The United Nations Conference on Environment 

and Development : UNCED) ท่ีกรุงริโอ เดอ จาเนโร  ประเทศบราซิล  ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1992 จึงได

อนุมัติแผนปฏิบัติการท่ี 21 (Agenda 21) เพื่อเปนแนวทางใหประเทศตางๆ ในโลก นําไปปรับใชตามลําดับ

สหกรณการเกษตร 

สหกรณรานคา 

สหกรณออมทรัพย 

สหกรณนิคม 

สหกรณประมง 

สหกรณเครดิตยูเน่ียน 

สหกรณออมทรัพย 

สหกรณบริการ 

ระดับนานาชาติ 

ระดับภูมิภาค 

ระดับทองถิ่น 

ระดับชาติ 

..........................สหกรณท่ัวโลก 

..........................สหกรณภูมิภาคเอเชีย, ภูมิภาคยุโรป ฯลฯ 

..........................ชุมนุมสหกรณ 

.........................สหกรณในจังหวัด 
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ความสําคัญกอนหลัง เพื่อใหสอดคลองกับปญหาและความจําเปนของแตละทองถิ่น  แนวทางการดําเนินงาน

ตางๆ ตามท่ีระบุไวในแผนปฏิบัติการ 21 ไดกําหนดไวสําหรับใชในปจจุบัน ไปจนกระท่ังถึงศตวรรษท่ี 21 

 ดังน้ัน ในสวนของสหกรณ องคการสัมพันธภาพสหกรณระหวางประเทศ (ICA) จึงไดประชุมรับเอา

แผนปฏิบัติการท่ี 21  มาปรับใชในขบวนการสหกรณ  ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1992 (พ.ศ. 2535) ตอมาได

ประกาศแถลงการณวาดวยเอกลักษณของการสหกรณ (Statement on Cooperative Identity) ในเดือน

กันยายน ค.ศ. 1995 (พ.ศ. 2538) ซ่ึงมีผลมาจากการประชุมสมัชชาคร้ังท่ี 31 ท่ีเมืองแมนเชสเตอร ประเทศ

อังกฤษ และในแถลงการณดังกลาวไดกลาวถึงสหกรณ 3 ประเด็น คือ คํานิยาม  คานิยม และหลักการ

สหกรณ  ซ่ึงในหลักการสหกรณสากลคร้ังน้ีไดเพิ่มเติม “ความเอื้ออาทรตอชุมชน” เขามาเปนหลักการขอท่ี 7 

และถือปฏิบัติตั้งแต ค.ศ. 1996 (พ.ศ. 2539) เปนตนมา โดยหลักการสหกรณขอน้ีไดกําหนดวิธีปฏิบัติใน

สหกรณแตละประเภทไวใน Co-operative Agenda 21 ซ่ึงกําหนดใหสมาชิกสหกรณในสหกรณทุกประเภท 

มีการเรียนรูและดําเนินการในดานการพัฒนาที่ยั่งยืน และอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยแบงออกเปน 9 

สวน (หรือสหกรณ 9 ประเภทท่ัวโลก) คือ  (ICA, 1996) 

 สวนท่ี 1  ภาคการเกษตร  (Agricultural Sector) 

 สวนท่ี 2  ภาครานคา (Consumer Sector) 

 สวนท่ี 3  ภาคการประมง (Fisheries Sector) 

 สวนท่ี 4  ภาคการเคหะสถาน (Housing Sector)  

 สวนท่ี 5  ภาคอุตสาหกรรม/หัตถกรรม (Industrial / Handicraft Sector) 

 สวนท่ี 6  ภาคการทองเท่ียว (Tourism Sector)  

 สวนท่ี 7  ภาคการพลังงาน (Energy Sector)  

 สวนท่ี 8  ภาคการเงิน/เครดิต (Financial Sector) 

 สวนท่ี 9  ภาคการศึกษา การสือ่สาร และการเอาใจใสดูแลสาธารณะ (Education,  

   Communication and Public Awareness) 

 ในท่ีน้ีจะกลาวถึงเฉพาะในภาคการเงิน / เครดิต (Financial Sector) ซ่ึง ICA ไดอธิบายเหตุผลท่ี

สหกรณตองเอื้ออาทรตอชุมชนไววา “สมาชิก ICA ประมาณรอยละ 33 เปนสมาชิกท่ีอยูในสหกรณ

การเงิน (financial co-operatives) ไมวาจะเปน ธนาคารสหกรณ (co-operative banks) สหกรณออม

ทรัพย (savings and credit co-operatives) สหกรณประกันภัย (insurance co-operatives) และอื่นๆ 

ดังน้ันเคร่ืองสงเสริมทางเศรษฐกิจที่จะนําไปสูการดูแลสิ่งแวดลอมอยางไดผล โดยผานทางดาน

การเงิน สหกรณจะตองสามารถทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทัศนคติและนโยบายการใช

จายเงินได” 

ฉะน้ัน  จึงไดมีการกําหนดวัตถุประสงคในการดําเนินงาน  (Objectives)  ไววา    “สหกรณออม

ทรัพย ตองมีการสงเสริมใหเกิดความปลอดภัยในดานสิ่งแวดลอมและการพัฒนาท่ีย่ังยืน โดยใชกลไกดาน

การเงิน” พรอมท้ังกําหนดวิธีการดําเนินการ (Methods) ไว 2 ขอ คือ 

 1. นําเอานโยบายสิ่งแวดลอมมาใชในสหกรณโดยยึดหลักธรรมะ 

 2. สงเสริมและกอใหเกิดนวัตกรรมดานการเงินใหม เพื่อจะไดนําไปสงเสริมในดานสิ่งแวดลอมและ

การพัฒนาท่ีย่ังยืน 
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ซ่ึงหลักการสหกรณขอ 7 น้ี คนในวงการสหกรณยังนําไปใชไมครบถวน และไมถูกตองนักเพราะ

สวนใหญเขาใจวาเปนการเอื้ออาทรตอชุมชนในแงของการชวยเหลือสมาชิก  การบริจาค  เชนให

ทุนการศึกษา บริจาคสรางถนน วัด โตะ เกาอี้ บริจาคชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติ  และอื่นๆ 

ดังน้ันปญหาของผูท่ีเกี่ยวของกับสหกรณ ก็คือจะนําหลักการสหกรณ ท้ัง 7 ขอ ไปใชปฏิบัติจริงได

อยางไร  คําตอบคือ นําไปใชโดยผาน “วิธีการสหกรณ” ซ่ึงจะไดกลาวตอไป 

 

5.  การวิเคราะหวิธีการสหกรณ 

วิธีการสหกรณ คือ “การนําหลักการสหกรณมาใชในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และสังคม 

เพื่อประโยชนของมวลสมาชิก โดยไมละเลยหลักการบริหารธุรกิจ”   

 ดังน้ัน เม่ือสหกรณในประเทศไทยแบงออกเปน 6 ประเภท จึงมีการนําหลักการสหกรณมาใชในทาง

ปฏิบัติแตกตางกันในแตละประเภท เชน การจัดตั้ง การระดมทุน การบริหารงาน การดําเนินธุรกิจ การ

สงเสริมประโยชนทางเศรษฐกิจของสมาชิก และการเอื้ออาทรตอชุมชน โดยกําหนดวิธีปฏิบัติไวในกฎหมาย 

หรือ พ.ร.บ.ขอบังคับ ระเบียบขอตกลงและสัญญาของสหกรณ  ยกตัวอยางเชน สหกรณประเภทสหกรณ

ออมทรัพย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะผูจัดตั้งตั้งแต 10 คนขึ้นไป 

เพื่อทํากิจกรรมรวมกันทางดานเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอม 

 

ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

สหกรณออมทรัพย 

ชวยตนเอง 

- ขยัน 

- ประหยัด 

 ่  ี   ป  
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กิจกรรมดานเศรษฐกิจ 

รับฝากเงิน สินเชื่อ ใหบริการ 

- ประเภทออมทรัพย 

- ประเภทประจํา 

- เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 

- เงินกูสามัญ 

- เงินกูพิเศษ 

- ชําระคาโทรศัพท 

- ชําระคานํ้า / คาไฟฟา 

ฯลฯ 
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โดยมีโครงสรางการจัดองคการของสหกรณ  ดังภาพที่  3 

 

 

 

 

 

 

้  

ที่ประชมุใหญ 
ผูตรวจสอบกิจการ 

สมาชิก สมาชิก สมาชิก 
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ภาพที่  3  โครงสรางการจัดองคการของสหกรณออมทรัพย 

 

 

 

 

 

 

จากตัวอยางท่ียกมาคราวๆ จะเห็นไดวา “วิธีการสหกรณ” เปนการนําหลักการสหกรณท้ัง 7 ขอ มา

ปฏิบัติ โดยผานตามข้ันตอนการดําเนินงานตามอุดมการณสหกรณ และไปตามโครงสรางการจัดองคกรของ

แตละสหกรณ ท้ังน้ีโดยผานกฎหมายหรือพ.ร.บ. ขอบังคับ ระเบียบ ขอตกลง และสัญญา ฯลฯ ของแตละ

สหกรณ โดยมีศีลธรรม จริยธรรม กํากับการปฏิบัติ 

 เม่ือวิเคราะหเจาะลึกโดยแบงเปนหมวดหมู จะพบวา “วิธีการสหกรณ” คือ การนําหลักการสหกรณ

มาใชโดยแบงเปน 3 ข้ันตอน คือ (3 กลุม) 

 1. ข้ันเร่ิมดําเนินการ โดยใชหลักการสหกรณขอ 1, 2 และ 5 

 2. ข้ันบํารุงรักษา โดยใชหลักการสหกรณขอ 3, 4 
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 3. ข้ันพัฒนาใหย่ังยืน โดยใชหลักการสหกรณขอ 5, 6 และ 7 

โดยท้ัง 3 ข้ันตอนน้ีมีเคร่ืองมือท่ีนํามาใชกํากับการปฏิบัติ 3 ดาน คือ (3 มุม) 

 1. ดานกฎหมายและขอบังคับ เชน พ.ร.บ.สหกรณ, ขอบังคับ, ระเบียบ เปนตน 

 2. ดานเศรษฐกิจ เชน การทําธุรกิจรวมกันเพื่อชวยตนเอง และชวยเหลือซ่ึงกันและกันเม่ือมี    

สวนเกินจากการทําธุรกิจก็นํามาจัดสรรคืนสมาชิกอยางเหมาะสม หรือถาทําผิดกฎ ระเบียบ ขอตกลง ก็มี

การปรับหรือฟองรองเรียกคาเสียหายได 

 3. ดานสังคม เชน มีจิตสํานึกในการรวมกิจกรรมของสหกรณ รูจักใชสิทธิและหนาท่ีของตน    บน

ความเปนประชาธิปไตยในการดําเนินธุรกิจสหกรณและมีจิตสํานึกในการดูแลสังคม และสิ่งแวดลอม โดยมี

ศีลธรรมและจริยธรรมกํากับ 

 จะเห็นไดวา การดําเนินงานท้ัง 3 กลุม (3 ข้ันตอน) มี 3 มุม (3 ดาน) เขามาเกี่ยวของเสมอ จะขาด

กลุมใดกลุมหน่ึงหรือมุมใดมุมหน่ึงไปไมได ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิเคราะหวิธีการสหกรณ 

 

การใชหลักการสหกรณมี 

3 ข้ันตอน 

หลักการ

สหกรณ 

ที่ใช 

เคร่ืองมือที่ใชกํากับการปฏิบัติ 

มี 3 ดาน 
อุดมการณสหกรณ 

ข้ันที่ 1 เร่ิมดําเนินการ / จัดต้ัง

สหกรณ 

* อาจจะเริ่มจากหลักการสหกรณ

ขอ 1,2,5 

 

ขอท่ี 5 

 

 

* การใชเครื่องมือกํากับการปฏิบัติ

 

 

* การชวยตนเองและ
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ขอ 5 คือ มีการใหขอมูลขาวสาร

เ ก่ี ย ว กั บ  “ส หกรณ ” กั บ ผู ท่ี

ตองการจะเปนสมาชิกสหกรณ

ก อน เพื่ อเขาจะได มี ความรู

เบื้องตนเก่ียวกับสหกรณ เชน 

อาจจะมีการประชุม แจกแผนพับ 

ออกขาวในวิทยุ โทรทัศน หรือ

วิทยุชุมชน เปนตน 

 

* เมื่อเขาเขาใจพอสมควร ก็

สามารถสมัครเขามาเปนสมาชิก 

โดยรวมกลุมคนท่ีมีความตองการ

ตรงกัน ซึ่งบุคคลท่ีรวมกลุมกันนี้

ตองเปนบุคคลธรรมดา และบรรลุ

นิ ติภาวะ ซึ่ งบุคคลแตละคนท่ี

สมัครเขามาเปนสมาชิก และเต็ม

ใจรับผิดชอบในสหกรณนี้ จะไมถูก

กีดกัน ไมวาบุคคลนั้นจะเปนเพศ

ชายหรือเพศหญิง จะอยูในสังคม

ตางกัน หรือจะตางเชื้อชาติ ตาง

ศาสนาก็เปนสมาชิกสหกรณได 

หรื อแม แต มี คว าม เ ห็ นทา ง

การเมืองท่ีตางกันก็เปนสมาชิก

สหกรณ ได เช นเดี ยวกันตาม

หลักการสหกรณขอท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอท่ี 1 

ท้ัง 3 ดานนี้อาจจะใชพรอมๆ กันใน

แตละขั้นตอนการดําเนินงานหรือ

อาจจะใชดานใดดานหนึ่งในขณะ 

หนึ่งก็ได เชน ในขั้นเริ่มดําเนินการ :  

 

 

 

 

 

* ใชดานกฎหมายและขอบังคับ   

 - การจัดต้ัง : เปนไปตามพ.ร.บ.

สหกรณ 

- คุณสมบัติของสมาชิก : เปนไป

ตามขอบังคับ 

ชวยเหลือซึ่งกันและกัน

ตามอุดมการณสหกรณ 

โดยมากมักจะนํามาใช

ในลักษณะของศีลธรรม

และจริยธรรมกํากับการ

ปฏิบั ติตามหลักการ

สหกรณ 

 

 

* มีวินัย และใช อิทธิ

บาท 4 

 

 

 

 

การใชหลักการสหกรณมี 

3 ข้ันตอน 

หลักการ

สหกรณ 

ที่ใช 

เคร่ืองมือที่ใชกํากับการปฏิบัติ 

มี 3 ดาน 
อุดมการณสหกรณ 

* เม่ือสมัครเข ามาเปนสมาชิก

สหกรณก็จะมีสิทธิ และหนาท่ี ดังนี้ 

สิทธิ - เขารวมประชุมแสดงความ

คิดเห็น 

     - ออกเสียงเลือกต้ังกรรมการ 

ขอท่ี 2 * ใชดานสังคม  

- มีจิตสํานึกในการเลือกคนดีเขามา

เปนกรรมการไมใชเลนพรรคเลน

พวกเพื่อเขามาแสวงหาผลประโยชน

ในสหกรณ 

* ใชอิทธิบาท 4 ในการ

ชวยตนเอง 
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และมีสิทธิไดรับเลือกเปนกรรมการ

ใน ท่ี ป ร ะชุ ม ใ หญ  ( ต ามหลั ก

ประชาธิปไตย) 

     - เลือกผูแทนของตนไปประชุม

เพื่อออกเสียงแทน โดยสตรีมีสิทธิ

ไดรับเลือกเทาเทียมกับบุรุษ 

     - สอบถามการดําเนินงาน ขอดู

เอกสารและรายงานประชุมของ

สหกรณได 

หนาที่ - เขารวมประชุมทุกๆครั้ง 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการประชุมใหญ

ของสหกรณ 

     - ทําธุ รกิจกับสหกรณ ท้ังใน

ฐ า น ะ เ ป น เ จ า ข อ ง แ ล ะ เ ป น

ผูใชบริการ นั่นคือ ตองมีการลงทุน 

(ถือหุน/ฝากเงิน) และใชบริการของ

สหกรณ (กูเงินและใชบริการอ่ืนๆ) 

เม่ือมีสวนเกินก็นํามาพิจารณา

จัดสรรคืนสมาชิก 

สิทธิและหนาที่ - กําหนดนโยบาย

และแผนการดําเนินงานของสหกรณ

ในท่ีประชุมใหญ 

* ดังนั้นเมื่อสมาชิกรูสิทธิ หนาท่ี

ของตน และคณะกรรมการจัดต้ังได

ยื่ น ขอจั ด ต้ั ง สหกรณ ต อน าย

ทะเบียนสหกรณจนไดรับอนุมัติให

จัดต้ังได สมาชิกทุกคนตองใชสิทธิ

และหนาท่ีของตนใหสมบูรณ 

- มีจิตสํานึกในการเปนสมาชิกท่ี

จะตองเขารวมประชุม โดยเฉพาะ

อยางยิ่งการประชุมเพื่อใชสิทธิและ

หนาท่ีของตนในทางท่ีเหมาะสม 

 

* ใชดานเศรษฐกิจ  

- ลงทุนในสหกรณ เชน ถือหุน ฝาก

เงิน เพื่อแสดงความเปนเจาของ

ธุรกิจ (สหกรณ) 

- กู ยื มเ งิน ใชบริ การ อ่ืนๆ ของ

สหกรณ  เพื่ อแสดงคว าม เป น

ผูใชบริการของสหกรณ 

- จัดสรรเงินสวนเกินคืนสมาชิก เพื่อ

แสดงความเปนธุรกิจแบบสหกรณ 

 

 

 

 

 

* ใชสังคหวัตถุ 4 ใน

การชวยเหลือซึ่ งกัน

และกัน 

 

การใชหลักการสหกรณมี 

3 ข้ันตอน 

หลักการ

สหกรณ 

ที่ใช 

เคร่ืองมือที่ใชกํากับการปฏิบัติ 

มี 3 ดาน 
อุดมการณสหกรณ 

ข้ันที่ 2 ข้ันบํารุงรักษา 

 

*  ดั ง ได กล าว ในช ว งวิ เคราะห

หลักการสหกรณแลววา เมื่ อรับ

สมาชิกสหกรณเขามา (ตามหลักการ

ขอ 3,4 

 

ขอท่ี 3 

 

 

* ใชดานเศรษฐกิจ 

   - ลงทุนในหุนของสหกรณ 

   - ฝากเงิน (ออมเงิน) 

 

 

* ใชสังคหวัตถุ 4 ใน

การชวยตนเอง และใช 

สาราณียธรรม 6 ในการ
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ขอท่ี 1) มีการคัดเลือกคณะกรรมการ

ดําเนินการแลว (ตามหลักการขอท่ี 

2) สหกรณจะอยู เฉยๆ โดยไมทํา

ธุรกิจไมได เพราะสมาชิกสหกรณ

เปนท้ังเจ าของสหกรณและเปน

ผู ใช บริ การจากสหกรณ  เป น ผู

ควบคุมสหกรณดวย ดังนั้นในฐานะ

เจาของสหกรณจะตองเปนผู “ให” 

อยางเท่ียงธรรม คือ ตองลงทุนใน

ธุ ร กิ จของตนโดยการถือหุ นใน

สหกรณ ซึ่งจะมีท้ังหุนเมื่อแรกเขา 

หุนระหวางการเปนสมาชิก และถือ

หุนเพิ่มตามท่ีตองการ นอกจากนั้น

ตองมีสวนรวมในการดําเนินธุรกิจ 

คื อ  ร วมวางแผน  และ กํ าหนด

นโยบายในการดําเนินงาน 

   ในฐานะผูใหบริการของสหกรณ 

สมาชิกตองมาใชบริการของสหกรณ 

เชน มาซื้อ - ขายสินคากับสหกรณ 

มาฝากเงิน - กูเงินกับสหกรณ มาใช

บริการอ่ืนท่ีสหกรณ 

จัดไวบริการ 

   ในฐานะเจาของสหกรณ สมาชิกจะ

ทําหนาท่ีควบคุมการ “ใช” จายเงิน 

และการจัดสรรเงินส วนเกินของ

สหกรณใหเกิดความเท่ียงธรรม โดย

ใหเปนไปตาม หลักการสหกรณขอ 3 

   - กูเงิน 

   - จัดสรรเงินสวนเกิน (กําไร) 

 

* ใชดานสังคม 

   - ไมเลนพรรคเลนพวก 

   - ไมจัดสรรประโยชนใหตัวเองจน

ลืมนึกถึงความพอดี พอประมาณ 

และมี เห ตุมี ผล  (นั่ น คื อ  ความ

พอเพียง) 

 

 

 

 

  

ชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

* มี หิริ  โอตัปปะ คือ 

ความเกรงกลัว และ

ละอายตอบาปจนไม

ก ล า ทุ จ ริ ต  ห รื อ

ประพฤติมิชอบในการ

ร ว ม ทํ า ธุ ร กิ จ กั บ

สหกรณ ท้ั ง ในฐานะ

ส ม า ชิ ก แ ล ะ ฐ า น ะ

คณะกรรมการ 

 

 

การใชหลักการสหกรณมี 

3 ข้ันตอน 

หลักการ 

สหกรณ 

ที่ใช 

เคร่ืองมือที่ใชกํากับการปฏิบัติ 

มี 3 ดาน 
อุดมการณสหกรณ 

     ในกรณีท่ีสหกรณจัดสรรเงิน

สวนเกิน นอกเหนือจากหลักการ

สหกรณแตเปนไปตามขอบังคับและ

พ.ร.บ.สหกรณ เชน การกําหนดเงิน

โบนัส คณะกรรมการและเจาหนาท่ี 

 * ใชดานกฎหมายและขอบังคับ 

   - การ  “ให ” คื อการลง ทุน ใน

สหกรณ หรือทําธุรกิจกับสหกรณ 

และการ “ใช” คือ การจัดสรรเงิน

สวนเกินของสหกรณตองเปนไป
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ฯลฯ ซึ่งมีสหกรณออมทรัพยหลาย

สหกรณไดจัดสรรเงินสวนเกินไว

ดังนี้ 

   1. จัดสรรใหเปนไปตามหลักการ

สหกรณ ตามกฎหมายและขอบังคับ

สหกรณ เชน 

   - ทุนสํารองตามกฎหมาย 

   - เงินบํารุงสันนิบาตสหกรณ 

   2. จัดสรรใหสมาชิกตามหลักการ

สหกรณ ในรูปของเงินปนผลและ

เงินเฉลี่ยคืน เชน 

   - เงินปนผลตามหุนท่ีชําระแลว 

   - เงินเฉลี่ยคืนตามอัตราสวนของ

ธุรกิจท่ีสมาชิกกระทํากับสหกรณ 

   3. จัดสรรใหสมาชิก ตามหลักการ

สหกรณ เพื่อพัฒนาสหกรณในรูป

ทุน สวัสดิการ และสาธารณ- 

ประโยชน เชน 

   - ทุนรักษาระดับเงินปนผล 

   - ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ 

   - ทุนสงเสริมการศึกษา 

   - ทุนส ง เสริ มสวั สดิ การของ

สมาชิก 

   - ทุนสาธารณประโยชน 

   4 .  จั ดสรร ให กรรมการและ

เจาหนาท่ีของสหกรณในรูปของเงิน

โบนัส  

ตาม หลักการสหกรณ กฎหมาย 

ขอบังคับ และระเบียบของสหกรณ  

   - การผิดสัญญาหรือผิดขอตกลงท่ี

ทําไวกับสหกรณก็อาจจะตองมีการ

ปรับ การดําเนินคดีตามกฎหมาย 

 

 

การใชหลักการสหกรณมี 

3 ข้ันตอน 

หลักการ

สหกรณ 

ที่ใช 

เคร่ืองมือที่ใชกํากับการปฏิบัติ 

มี 3 ดาน 
อุดมการณสหกรณ 

    ในการจัดสรรเงินสวนเกินนี้ 

สหกรณอาจจะตองเพิ่มในเรื่องทุน

สนับสนุนดานกีฬา, จริยธรรมและ

ดานสิ่งแวดลอมใหชัดเจน โดยมี

กิจกรรมรองรับเพื่อใหสอดคลองกับ
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หลักการสหกรณขอท่ี 7 

 

*  ในการทําธุ ร กิจของสหกรณ 

อาจจะตองมีการพึ่งพาหนวยงาน

ของรัฐบาล หรือมีการไปกูยืมเงิน

จากสหกรณอ่ืน / สถาบันการเงินอ่ืน 

หรือใหสถาบันการเงินอ่ืนกูยืม หรือ

ไปรวมลงทุน / รวมทําธุรกิจกับ

เอกชน คณะกรรมการตองให

สมาชิกมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

ไมใชใชอํานาจของคณะกรรมการ

หรือผูจัดการไปดําเนินการ โดย

สมาชิกมิไดเห็นชอบดวย เมื่อเขาไป

เก่ียวของพึ่งพารัฐบาลหรือเก่ียวของ

ดานธุรกิจกับคูสัญญาแลวก็ไมได

หมายความวา สหกรณตองตกเปน

เบี้ยลางภายใตการควบคุมของ

รัฐบาลหรือของคูสัญญา คูสัญญาจะ

ใชสิทธิควบคุม / ครอบงํากิจการ

สหกรณไมได สหกรณจะตองยังคง

ความเปนอิสระในการบริหารงาน

ภายใต อํานาจการควบคุมของ

สมาชิกตามแนวทางประชาธิปไตย 

 

 

ขอท่ี 4 

 

 

* ใชดานกฎหมายและขอบังคับ 

   - ทําสัญญา, ขอตกลงในทางธุรกิจ 

หรือขอความชวยเหลือจากรัฐบาล 

ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ    

และ ระเบียบ 

* ใชดานสังคม 

   - สมาชิกใชวิจารณญาณในการ

พิจารณาขอความชวยเหลือ หรือทํา

สัญญาขอตกลงกับองคการของรัฐ 

หรือเอกชน วาสหกรณจะเสียเปรียบ 

หรือเปนแหลงแสวงหาผลประโยชน 

ของผูท่ีเขามาเก่ียวของหรือไม หรือ

เปนความมักงาย เห็นแกไดของ

สหกรณไหม ใหพิจารณาความ

พอเพียง ความพอประมาณ ความมี

เหตุมีผลในการดําเนินธุรกิจดวย 

ท้ังนี้ตองใชความรูคูคุณธรรมในการ

ดําเนินธุรกิจแตละดานดวย 

 

 

 

* ใชการชวยเหลือซึ่งกัน

และกันเปนหลัก และ

พยายามใชคุณธรรมใน

การทําธุรกิจ  

สมาชิก / คณะกรรมการ 

/ ผูจัดการ / เจาหนาท่ี

สหกรณ ตองมีแนวคิด

ในการรัก และภักดีตอ

สหกรณ ไมสรางภาระ

ผูกพันกับองคการของ

รั ฐ  ห รื อ เ อ ก ช น อ่ื น 

สถาบันการเงินอ่ืนเพื่อ

ประโยชนของตัวเอง 

หรือกลุมของตัวเอง 

 

 

 

 

 

 

การใชหลักการสหกรณมี 3 

ข้ันตอน 

หลักการ

สหกรณ 

ที่ใช 

เคร่ืองมือที่ใชกํากับการปฏิบัติ 

มี 3 ดาน 
อุดมการณสหกรณ 

ข้ันที่ 3 พัฒนาใหย่ังยืน 

 

* การศึกษา ฝกอบรมและขอมูล

ขาวสาร เปนสวนสําคัญในการ

พัฒนาคน โดยเฉพาะอยางยิ่งคนท่ี

ขอ 5,6,7 

 

ขอท่ี 5 

 

 

* ใชดานกฎหมายและขอบังคับ 

   - กรณีใหทุนการศึกษา : ตองทํา

สัญญา, ขอตกลงตามกฎหมาย 
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อยูในขบวนการสหกรณ ไมวาจะ

เป น สม า ชิ ก  ตั ว แ ทน สม า ชิ ก 

ผูจัดการ เจาหนาท่ี เยาวชน และ

บรรดาผูนําทางดานความคิด (ผูนํา

ทางสังคม ผูนําทางศาสนา ฯลฯ) 

ควรจะตองมีความรู ความเขาใจใน

ปรัชญา อุดมการณ หลักการ และ

วิธีการสหกรณ รวมท้ังมีความรู

ความเขาใจในการดําเนินธุรกิจ 

เฉพาะดาน ดังนั้น สหกรณจึงควร

ใหมีการพัฒนาคนในสหกรณ เชน 

   - ใหทุนสนับสนุนการศึกษาตอแก

เจาหนาท่ี ผูจัดการ ผูชวยผูจัดการ

ของสหกรณ ท้ังในระดับปริญญาตรี 

โท และเอก โดยมีขอผูกพันวา เมื่อ

เรียนสําเร็จแลว ตองทํางานใหกับ

สหกรณตอไป เปนตน 

   - ใหทุนฝกอบรม / สัมมนา / ดูงาน 

สําหรับสมาชิกสหกรณ เจาหนาท่ี 

ผูจัดการ ผูชวยผูจัดการ เยาวชน 

และบรรดาผูนําทางดานความคิด 

   - จัดทําขอมูลขาวสารท่ีจําเปนของ

สหกรณ ในรูปของหนังสือ เอกสาร 

เทป Website VCD DVD และผาน

สื่อตางๆ เชน วิทยุ โทรทัศน 

หนังสือพิมพ รวมท้ัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ใชดานสังคม 

   - เ ป นกา รปลู กฝ ง จิ ตสํ า นึ ก

เก่ียวกับสหกรณใหแกผูท่ีเก่ียวของ 

เพื่อกลุมคนเหลานี้จะไดตระหนักถึง

การดําเนินธุรกิจแบบสหกรณอยาง

เขาใจชัดแจง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  ใ ช อิ ท ธิ บ า ท  4 

แ ล ะ ทิ ฎ ฐ ธั ม มิ กั ต ถ

ประโยชน ในการชวย

ตนเอง 

 

 

 

การใชหลักการสหกรณมี 

3 ข้ันตอน 

หลักการ

สหกรณ 

ที่ใช 

เคร่ืองมือที่ใชกํากับการปฏิบัติ 

มี 3 ดาน 
อุดมการณสหกรณ 

สงโดยตรงใหบุคคลและหนวยงานท่ี

เก่ียวของเพื่อเปนการขยายความรู

ความเขาใจเก่ียวกับสหกรณให

กวางขวางในหมูคนท่ีเก่ียวของ 

 

 

 

 

 

 

   - ป ลู ก ฝ ง ค ว า ม รู เ ก่ี ย ว กั บ

สิ่งแวดลอม เชน การใชทรัพยากร 

การใชพลังงานอยางประหยัด การ

นําของเหลือใชกลับมาใชใหม, การ

ใชจายเงินใหคุมคา เพื่อไมใหเกิด

* ใชสังคหวัตถุ 4 และสา

ราณียธรรม 6 ในการ

ชวยเหลือ ซึ่งกันและกัน 
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* ความรวมมือระหวางสหกรณ 

   -เมื่อสหกรณดําเนินธุรกิจตาม

หลักการ ขอ 3 และ 4 แลว ธุรกิจ

อาจจะเติบโตจึงตองการขยายธุรกิจ 

แตลําพังสหกรณของตนเองอาจจะมี

ปริมาณธุรกิจไมเพียงพอ / หรือมี

เงินลนระบบ จึงตองมีการเชื่อมโยง

ธุรกิจกับสหกรณอ่ืน ท้ังในระดับ

เดียวกันหรือตางระดับกันก็ได เชน 

ปบัญชี 2547 สหกรณออมทรัพย

ขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

จํากัด ใหสหกรณออมทรัพยครู

บุ รี รั มย  สุ ริ นทร  อุบลราชธานี 

ขอนแกน พะเยา อุดรธานี กระบี ่

และกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย 

กูสหกรณละ 20 – 150 ลานบาท 

รวม 740 ลานบาท (รายงานกิจการ

ประจําป, 2547) 

 

 

 

 

 

 

 

ขอท่ี 6 

ป ญหา ใ นครอบครั ว  ( เพ ร า ะ

ครอบครัว และคนลอมรอบตัวเรา 

เปนสิ่งแวดลอมดวย เมื่อเกิดผล

กระทบจากปญหาหนึ่งตอคนหนึ่งจะ

สงผลใหกระทบตอคนอ่ืนๆได และ

จะนํามาซึ่งปญหาสังคมตอไป) 

 

* ใชดานกฎหมายและขอบังคับ 

   - การกู ยื ม เ งิน การฝากเ งิน

ระหวางสหกรณจะตองมีสัญญา, 

หลักฐานการรับฝาก, การชําระคืน

แล ะต อ งอยู ภ าย ใ ต  ร ะ เบี ย บ 

ขอบังคับ และกฎหมาย 

* ใชดานเศรษฐกิจ 

   - ในกรณีเชื่อมโยงธุรกิจระหวาง

สหกรณ 

  

 

 

 

 

 

 

 

* ใชการชวยเหลือซึ่งกัน

และกันในดานเงิน และ

ความรูบนพื้นฐานของ

ความเสียสละและการ

แบงปน 

 

 

 

 

การใชหลักการสหกรณมี 

3 ข้ันตอน 

หลักการ

สหกรณ 

ที่ใช 

เคร่ืองมือที่ใชกํากับการปฏิบัติ 

มี 3 ดาน 
อุดมการณสหกรณ 

และนําเงินไปฝากสหกรณ อ่ืนอีก

เกือบ 200 ลาน (รายงานกิจการ

ประจําป, 2547) 

   - นอกจากรวมมือโดยฝากเงินและ

กูยืมเงินระหวางสหกรณแลว อาจจะ

 

 

 

 

 

 

 

 

* ใชดานสังคม 

   - ในกรณีชวยเหลือเก้ือกูลดาน
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รวมมือทางดานวิชาการได  เชน 

สหกรณออมทรัพยระดับทองถ่ิน 

อาจจะขอความรวมมือจากชุมนุม

สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 

จํากัด ในการจัดอบรมใหสมาชิก

สหกรณ / คณะกรรมการ /เจาหนาท่ี 

ฯลฯ ถือเปนการรวมมือตางระดับ

(รวมมือในแนวดิ่ง)ระหวางสหกรณ  

   - หรืออาจจะมีการแลกเปลี่ยน

ขอมูลขาวสารดานการเงินและภาวะ

ดอกเบี้ ยระหว างสหกรณ  หรื อ

สถาบันการเงินอ่ืน 

* เอ้ืออาทรตอชุมชน 

   - เพียงขอความสั้นๆ ในหลักการ

สหกรณขอ 7 ท่ีวา สหกรณพึงดําเนิน

กิจกรรมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนของ

ชุมชนตามนโยบายท่ีมวลสมาชิกให

ความเห็นชอบ และมีการขยายความ

ตอใน Co-operative Agenda 21 วา

สหกรณทุกประเภทตองมีการ

เรียนรูและดําเนินการในดานการ

พั ฒ น า ที่ ย่ั ง ยื น แ ล ะ อ นุ รั ก ษ

ส่ิงแวดลอม โดยกํ าหนดไวว า 

สหกรณออมทรัพยตองใชกลยุทธ

ด า น ก า ร เ งิ น ใ ห เ กิ ด ก า ร

เปลี่ยนแปลงทัศนคติของคนใน

การดูแลส่ิงแวดลอม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอท่ี 7 

วิชาการและขอมูลขาวสารระหวาง

สหกรณและสถาบันอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

เพื่อใหความรูแกคนในขบวนการ

สหกรณและเพื่อประโยชนในการ

บริหารงาน 

 

 

 

 

 

 

 

* ใชดานสังคม 

   - สรางจิตสํานึกในการอนุรักษ

สิ่ งแวดลอม โดยการอบรมเชิ ง

ปฏิบัติการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ชวยตนเองโดยสราง

นิสัยประหยัด 

* ชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

โดยช วยกันดู แลและ

รั ก ษ า ท รั พ ย า ก ร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

 

 

 

 

 

การใชหลักการสหกรณมี 

3 ข้ันตอน 

หลักการ

สหกรณ 

ที่ใช 

เคร่ืองมือที่ใชกํากับการปฏิบัติ 

มี 3 ดาน 
อุดมการณสหกรณ 

   ดังนั้น การนําหลักการสหกรณขอ

นี้ไปใชในสหกรณออมทรัพย นาจะ

เปนการใหความรูในดานสิ่งแวดลอม

แกผูท่ีเก่ียวของ โดยวิธีการฝกอบรม

เชิงปฏิบัติการและสรางจิตสํานึกใน
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การประหยั ดพลั ง งาน  การ ใช

ทรัพยากรอยางประหยัดและจัด

สภาพแวดลอมในสํานักงาน / ในบาน

ใหเปนไปตามวิธีการจัดการอนามัย

สิ่งแวดลอม เชน 

   - ความปลอดโปรงของสํานักงาน / 

บาน ท่ีเนนการประหยัดพลังงาน 

   - จัดถังขยะโดยแยกประเภทขยะ

เปนขยะเปยก ขยะแหง ขยะเปนพิษ 

   - แนะนําสมาชิกท่ีกูยืมเงินจาก

สหกรณใหใชเงินอยางประหยัด รู

คุณคาของเงิน สงเสริมใหนําของ

เหลือใชกลับมาใชใหม และใชเงิน

โดยประมาณการรายไดเทียบกับ

รายจ าย สร างนิ สั ย อุดรู รั่ วของ

รายจายแทนท่ีจะหารายไดมาใสตุมท่ี

รั่วโดยการกูยืม เชน อุดรูรั่วจากการ

พนัน จากคาโทรศัพท (ท่ีไรสาระ) 

จากการเท่ียวเตร จากการซื้อสิ่งของ

เกินความจําเปน เชน กูเงินซื้อรถ

ใหม (ท้ังๆ ท่ีคันเกายังใชได) เปนตน 

การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ อาจจะ

เปนการใชเทคนิคการแบงกลุมเพื่อ

คนหาปญหาการเปนหนี้ และหาแนว

ทางแกไขปญหาโดยสมาชิกกลุมเอง 

เพื่อเขาจะไดนําไปใชในชีวิตจริงได 

 

 

 

การใชหลักการสหกรณมี 

3 ข้ันตอน 

หลักการ

สหกรณ 

ที่ใช 

เคร่ืองมือที่ใชกํากับการปฏิบัติ 

มี 3 ดาน 
อุดมการณสหกรณ 

-  สรางกิจกรรม หรือฝกอบรมดาน

การสรางอาชีพเสริมรายได / ลด

ค า ใ ช จ า ย  เพื่ อ ล ดป ญหา ขอ ง

คร อบ ครั ว ส ม าชิ กส หกรณ อั น

เนื่องมาจากภาวะหนี้สิน 
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   อบรมสมาชิกเก่ียวกับปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง  อบรมสมาชิก

เก่ียวกับการจัดทําบัญชีครัวเรือน  

และนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 

 
ดังน้ัน จึงสรุปไดวา ขบวนการสหกรณจะประสบความสําเร็จได ตองอาศัยความชวยเหลือตนเอง 

และชวยเหลือซ่ึงกันและกันของกลุมคนท่ีเกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางย่ิงผูนําทางแนวคิด  ตองเขาใจ ปรัชญา
สหกรณ อุดมการณสหกรณ  หลักการสหกรณ  และวิธีการสหกรณท่ีถูกตอง  จึงจะสามารถถายทอดสูผูอื่น
ไดอยางถูกตองแมนยํา  และเขาใจไดงาย ผูปฏิบัติก็จะสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง และจะนําความ
กินดี  อยูดี มีความยุติธรรมและสันติสุขมาสูประชาชนไดอยางแทจริง 
 
6.  ปญหาของสหกรณออมทรัพย และแนวทางแกไขโดยประยุกตปรัชญา และอุดมการณสหกรณ 
 จากการระดมความคิดของนักสหกรณประมาณ 140 คน เพื่อวิเคราะหปญหาในสหกรณออมทรัพย 
และหาแนวทางแกไข ในโครงการผลิตมหาบัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตรสหกรณ สําหรับนักบริหารสหกรณ 
มหาวิทยาลัยแมโจ ระหวางปการศึกษา 2544 - 2547 ซ่ึงผู ท่ีมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็น
ประกอบดวย นักบริหารท่ีเปนท้ังสมาชิกสหกรณออมทรัพย คณะกรรมการสหกรณออมทรัพย ผูจัดการ / 
ผูชวยผูจัดการสหกรณออมทรัพย ประธานกรรมการสหกรณ / รองประธานกรรมการสหกรณออมทรัพย 
เจาหนาท่ีสหกรณออมทรัพย และผูท่ีเกี่ยวของกับสหกรณออมทรัพย จากกรมสงเสริมสหกรณ กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ สันนิบาตสหกรณ ชุมนุมสหกรณ (ออมทรัพย, การเกษตร, รานคา) ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย สํานักพระราชวัง 
กรมสื่อสารทหารอากาศ กรมทรัพยากรธรณี ฯลฯ ผลการวิเคราะหปญหาในสหกรณออมทรัพย และแนวทาง
แกไข สามารถสรุปได 7 ดาน คือ 
 1. ดานบุคลากร 
 2. ดานการบริหารจัดการ 
 3. ดานความรวมมือระหวางสหกรณ 
 4. ดานการเงิน (ดานเศรษฐกิจ) 
 5. ดานสังคม 
 6. ดานการเมือง 
 7. ดานสิ่งแวดลอม 
ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 

ปญหา แนวทางแกไข 
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1. ดานบุคคล 

     1.1 สมาชิกสหกรณ 

     *  ขาดความ รู ค ว าม เข า ใ จ ในป รั ชญา 

อุดมการณ หลักการ และวิธีการสหกรณ 

     * ไมเขาใจในสิทธิและหนาท่ีของตน เพราะไม

เขาใจกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบของ

สหกรณ 

     * ขาดการมีสวนรวมในการบริหาร คือ ไมเขา

รวมประชุมใหญเพื่อรวมกําหนดนโยบายและ

แผนงานของสหกรณ 

     * ขาดความซ่ือสัตยและไมปฏิบัติตามสัญญา 

รวมท้ังกดดันใหสหกรณแกไขระเบียบการถือหุน 

เพื่อจะไดถือหุนในอัตราท่ีต่ําแตผอนสงเงินกูคืน

ในจํานวนท่ีต่ํา ระยะเวลาท่ียาวนานท่ีสุด 

      

 

 

 

 

     * วินัยการออมมีนอย 

     * ขาดการประมาณตน ไม มีแผนการใช

จายเงินในชีวิต 

 

 

1.2 คณะกรรมการ 

     *  ขาดความรู  ความเข า ใจในปรัชญา 

อุดมการณ หลักการ และวิธีการสหกรณ 

     * ขาดความรูดานการบริหาร และไมเขาใจใน 

พระราชบัญญัติสหกรณ ขอบังคับสหกรณและ

ระเบียบสหกรณ 

1. ดานบุคคล 

     1.1 สมาชิก 

     * ใหการศึกษา ฝกอบรม และขอมูลขาวสาร

ในเร่ืองปรัชญา อุดมการณ หลักการ และวิธีการ

สหกรณแกสมาชิกอยางสมํ่าเสมอ และตอเน่ือง

โดยสหกรณอาจจะดําเนินการเอง หรือรวมมือ

ทางวิชาการกับชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง

ประเทศไทย จํากัด หรือสถาบันการศึกษาและ

ผูเช่ียวชาญดานสหกรณก็ได 

     * ปลูกจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรม สิทธิ

และหนาท่ี ใหสมาชิกมีความสามัคคี ภักดีและ

ซ่ือสัตยตอสหกรณ 

     * สรางแรงจูงใจเพื่อใหสมาชิกเขามามีสวน

รวมในการบริหารงานของสหกรณ โดยการ

ประชาสัมพันธหลากหลาย เชน ทํา Website ทํา 

Call Center เพื่อตอบปญหาหรือมีมุมพักผอน 

เชน หัตถเวช มุมอานหนังสือ มุมเคร่ืองดื่ม

สมุนไพรในการรักษาสุขภาพในสหกรณ และใน

บริเวณท่ีมีการประชุมใหญ 

     * สงเสริมการออม การสรางนิสัยประหยัด 

โดยอาจจะทํา workshop และสรางแรงจูงใจให

รางวัลแกผูท่ีสามารถทําได ภายใน 3 เดือน 6 

เดือน โดยมีกิจกรรมอยางตอเน่ือง ซ่ึงจะเปนการ

ลงทุนในระยะแรก เพื่อสงผลดีในระยะยาว 

1.2 คณะกรรมการ 

     * ใหการศึกษา ฝกอบรม และขอมูลขาวสารใน

เร่ืองปรัชญา อุดมการณ หลักการ และวิธีการ

สหกรณแกคณะกรรมการอยางสมํ่าเสมอ และ 

ตอเน่ืองโดยสหกรณอาจจะดําเนินการเอง หรือ

รวมมือทางวิชาการกับชุมนุมสหกรณออมทรัพย

แหงประเทศไทย จํากัด หรือสถาบันการศึกษา

และผูเช่ียวชาญดานสหกรณก็ได 

 

 

ปญหา แนวทางแกไข 
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     * ประพฤติตนไมเหมาะสม เชน 

     - แสดงอภิสิทธิ์ เลนพรรคเลนพวก 

     - ละเลยการปฏิบัติตามกฎเกณฑของสหกรณท่ี

กําหนดไว 

     - ทุจริตและไมโปรงใส 

     - ครอบงําความคิดของสมาชิกเพื่อใหเห็นดวย

กับความคิดของตน 

 

 

 

 

1.3 เจาหนาที่สหกรณ 

     * ขาดความรู ความเขาใจในปรัชญา อุดมการณ 

หลักการ และวิธีการสหกรณ 

     * ขาดความรูดานการบริหาร และการดําเนิน

ธุรกิจ 

     * ขาดความรับผิดชอบตอหนาท่ี 

     * ขาดความสามัคคี 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 ผูตรวจสอบกิจการ 

     *  ขาดความรู  ความสามรถทางด านการ

ตรวจสอบกิจการ 

     * ไมรูบทบาทหนาท่ีของตนในฐานะผูตรวจสอบ

กิจการ 
 

      * ปลูกจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรม สิทธิ

และหนาท่ี ใหคณะกรรมการมีความสามัคคี ภักดี

และซ่ือสัตยตอสหกรณ 

     * ฝกอบรมดานการบริหารงานสหกรณอยางมือ

อาชีพแกคณะกรรมการ 

     * สรางกระบวนการเลือกตั้งคณะกรรมการ

สหกรณใหม  ให มีประสิทธิภาพโดยตองมีการ

ทดสอบความรูเกี่ยวกับสหกรณกับผูสมัครกอน 

     * ใหคณะกรรมการเขารับการอบรมในโรงเรียน

ผูนําท่ี จ. กาญจนบุรี และควรจะผานการเรียนรูตาม

รอยพระยุคลบาทดวย 

1.3 เจาหนาที่สหกรณ 

     * ใหการศึกษา ฝกอบรม และขอมูลขาวสารใน

เร่ืองปรัชญา อุดมการณ หลักการ และวิธีการ

สหกรณแกเจาหนาท่ีสหกรณอยางสมํ่าเสมอ และ

ตอเน่ืองโดยสหกรณอาจจะดําเนินการเอง หรือ

รวมมือทางวิชาการกับชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง

ประเทศไทย จํากัด หรือสถาบันการศึกษาและ

ผูเช่ียวชาญดานสหกรณก็ได 

     * ปลูกจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรม สิทธิ

และหนาท่ี ใหเจาหนาท่ีสหกรณมีความสามัคคี ภักดี

และซ่ือสัตยตอสหกรณ 

     * ฝกอบรมดานการบริหารงานสหกรณอยางมือ

อาชีพแกเจาหนาท่ีสหกรณ 

     * สรางกิจกรรมรวมกันของเจาหนาท่ี เชน 

กิจกรรมดานกีฬาเพือ่สุขภาพ ฯลฯ 

1.4 ผูตรวจสอบกิจการ 

     * ฝกอบรมเร่ืองบทบาท หนาท่ี และกฎหมาย

เกี่ยวกับธุรกิจ กฎหมายสหกรณ (พ.ร.บ. สหกรณ) 

แกผูตรวจสอบกิจการ 

     * กําหนดคุณสมบัติของผูตรวจสอบกิจการให

ตรงกับหนาท่ีท่ีจะตองดําเนินการ 

     * ปลูกจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรม สิทธิ

และหนาท่ี ใหผูตรวจสอบกิจการ 
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2. ดานการบริหารจัดการ 

* ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

* ขาดการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและ

ภายนอกเพื่อนํามาปรับใชใหเหมาะสมกับสหกรณใน

สถานการณปจจุบัน 

* ขาดการพัฒนาทักษะ ความรูและประสบการณท่ี

ทันสมัยของนักบริหารและผูปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง

และอยางเปนระบบ 

* นํากําไรท่ีไดจากการทําธุรกิจกับบุคคลภายนอกมา

แบงปนกันเอง ซ่ึงท่ีจริงจะตองนําไปใชในกิจการ

สาธารณประโยชน 

 

 

 

3. ดานความรวมมือระหวางสหกรณ 

* การเช่ือมโยงระหวางสหกรณยังไมเขมแข็ง 

* ไมมีศูนยกลางพัฒนาบุคลากรสหกรณออมทรัพย

อยางเปนระบบ เพื่อสรางแนวคิด ทิศทาง และ

มาตรฐานการดําเนินงานสหกรณออมทรัพยใหมี

ประสิทธิภาพ 

2. ดานการบริหารจัดการ 

* จัดทําแผนงานโครงการท่ีชัดเจนและระยะยาว 

* รวบรวมขอมูลธุรกิจใหเปนระบบเพื่อใชในการ

ตัดสินใจของผูบริหาร และกําหนดใหมีการติดตาม 

ประเมินผลอยางชัดเจน 

* กํ าหนดทิศทางการพัฒนาสหกรณ ท่ี ชัดเจน

ตอเน่ืองและเปนระบบ รวมท้ังใหความรู ฝกอบรม 

และขอมูลขาวสารดานบริหารจัดการ การติดตาม

ประเมินผลแกบุคลากรดานสหกรณ (กรรมการ 

เจาหนาท่ี และผูตรวจสอบกิจการ) 

* กําหนดในขอบังคับใหนํากําไรท่ีไดจากการทํา

ธุ รกิ จกั บ บุคคลภายนอกไปใช เพื่ อสาธารณ 

ประโยชน และดานอนุรักษสิ่งแวดลอม 

 

3. ดานความรวมมือระหวางสหกรณ 

* ควรมีการจัดทํากิจกรรมรวมกันระหวางสหกรณ

ออมทรัพยดวยกัน และกับสหกรณประเภทอื่น เพื่อ

สรางความสัมพันธอันดีระหวางสหกรณ โดยมี

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 

เปนผูดําเนินการ 

* จัดประชุม workshop เพื่อหาแนวทางเช่ือมโยง

เครือขายสหกรณท่ีเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ 

* จัดใหมีการประกันภัยเพื่อลดความเสี่ยง กรณี

สหกรณออมทรัพยปลอยเงินกู ใหกับสหกรณ

การเกษตรซ่ึงมีความเสี่ยงสูง 

* ประชาสัมพันธ  เพื่อสรางภาพลักษณ ท่ีดี ให

สหกรณออมทรัพย และสรางความรูความเขาใจใน

ดานความรวมมือระหวางสหกรณใหผูท่ีเกี่ยวของ 
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4. ดานการเงิน (ดานเศรษฐกิจ) 

* ปญหาเงินขาด คือ ทุนดําเนินงานไมเพียง

พอท่ีจะตอบสนองความตองการของสมาชิกซ่ึง

มักจะเกิดกับสหกรณออมทรัพยขนาดเล็ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ปญหาเงินลนระบบหรือเงินเหลือ ซ่ึงมักจะเกิด

กับสหกรณออมทรัพยขนาดใหญ 

  

 

 

 

 

 

 

* ไมมีสถาบันการเงินกลางของขบวนการสหกรณ

ออมทรัพยท่ีแทจริง ท่ีจะเปนหนวยงานสนับสนุน 

สงเสริม ชวยเหลือ กับดูแล และคุมครองเม่ือเกิด

ปญหาสภาพคลองทางการเงิน หรือเกิดปญหา

การบริหารการเงินอยางปจจุบันทันดวน 

4. ดานการเงิน (ดานเศรษฐกิจ) 

*  - ระดมทุนโดยใหสมาชิกถือหุนเพิ่ม หรือ

กําหนดใหปนผล และเงินเฉลี่ยคืนเปนหุนแทน

เงิน 

   - จัดสัปดาหออมทรัพย ประชาสัมพันธให

สมาชิกฝากเงินเพิ่ม โดยการสรางแรงจูงใจ และ

ใหความรูในการประหยัดแกสมาชิก 

  -  สรางนิสัยการออมโดยอาจขอความรวมมือ

จากสมาชิกออมทุกเดือน โดยตัดจ ายจาก

เงินเดือน เชนเดียวกับเงินคาหุน 

   - กูเงินจากสหกรณออมทรัพยท่ีมีเงินลนระบบ 

โดยพิจารณาความพอดี พอประมาณ และความมี

เหตุมีผลในการกูดวย 

* - จํากัดวงเงินฝากของสมาชิกแตละคน 

  - ใชเกณฑกําหนดอัตราดอกเบ้ียใหมีสวนตาง

กับอัตราตลาดนอยท่ีสุด 

  - แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางสหกรณเพื่อ

ปลอยสินเช่ือใหสหกรณอื่น 

  - ขยายสินเ ช่ือในรูปแบบต างๆท่ี เปนการ

สงเสริมรายได และท่ีไมเปนการขัดตอศีลธรรม

อันดี หรือเปนการสรางความฟุมเฟอยใหสมาชิก

โดยกําหนดอัตราดอกเบ้ียท่ีต่ํากวาปกติ 

* จัดตั้งธนาคารสหกรณเพื่อเปนสถาบันการเงิน

การเงินกลางในการสนับสนุน สงเสริม ชวยเหลือ 

กํากับดูแลและคุมครองสหกรณเม่ือสหกรณมี

ปญหาสภาพคลองทางการเงิน 
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5. ดานสังคม 

* สมาชิกนําเงินกูไปใชผิดวัตถุประสงคทําใหเกิด

ภาระหน้ีสิน และมีปญหาครอบครัวตามมา สงผล

ใหเกิดปญหาการทะเลาะเบาะแวง การหยาราง 

เด็กขาดความอบอุน กอใหเกิดปญหาสังคมตางๆ 

ตามมาอีกมากมาย 

 

 

 

6. ดานการเมือง 

* ปญหาการเลือกตั้งประธานกรรมการสหกรณท่ี

มีการเมืองเขามาแทรกแซง เพราะประธาน

กรรมการสหกรณสวนใหญ เปนบุคคลของ

นักการเมืองท้ังระดับทองถิ่นและนักการเมือง

ระดับชาติ 

7. ดานสิ่งแวดลอม 

* การพิจารณาใหสินเช่ือแกสมาชิก ปจจุบันไมได

คํ านึงถึ งผลกระทบท่ี เกิด ข้ึนตอชุมชนและ

สิ่งแวดลอม 

5. ดานสังคม 

* สรางระบบการตรวจสอบการใชเงินกูของ

สมาชิก และถาสมาชิกใชเงินกูผิดวัตถุประสงค 

ตองมีระบบการลงโทษ เชน ไมใหกูในคราวถัดไป 

หรือลดวงเงินกูลง เปนตน 

* สรางจิตสํานึกในดานการประหยัด และความ

พอเพียงโดยใหความรูเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง 

และการปรับใช ในสหกรณออมทรัพยใหแก

สมาชิกเพื่อสรางศรัทธาและความเช่ือม่ัน 

6. ดานการเมือง 

* สรางความรูความเขาใจเกี่ ยวกับปรัชญา 

อุดมการณ หลักการ และวิธีสหกรณใหสมาชิกได

เขาใจ เพื่อจะไดใชวิจารณญาณในการเลือก

ประธานกรรมการสหกรณ 

 

7. ดานสิ่งแวดลอม 

* ไมปลอยสินเช่ือใหแกสมาชิกท่ีนําเงินไปใช

ในทางท่ีผิดตอศีลธรรม เชน นําไปสรางรายได 

โดยผลิตสุราพื้นบาน ฯลฯ หรือไมปลอยสินเช่ือ

ใหสมาชิกท่ีมีรายไดไมพอกับรายจาย เพราะจะ

ทําใหเกิดปญหาในครอบครัวสมาชิกในระยะยาว 

ซ่ึงจะสงผลใหเกิดปญหาสังคมไดดวย 

 

ขอเสนอแนะจากการระดมความคิด 

 ปจจุบันสหกรณออมทรัพย ตองมีการทบทวนภาพลักษณท่ีมีตอสายตาของสังคมภายนอก เพราะ

สหกรณมุงหวังแตจะนํากําไรมาแบงปนเปนหลัก การดําเนินการของสหกรณออมทรัพย ไมเปนไปตาม

ปรัชญาสหกรณ อุดมการณ หลักการ วิธีการของสหกรณท่ีแทจริง การท่ีจะทําใหสหกรณออมทรัพย ซ่ึงถือ

วาเปนสหกรณประเภทหน่ึงมีประสิทธิภาพและเปนไปตามปรัชญาสหกรณ อุดมการณ หลักการและวิธีการ

สหกรณน้ันตองกลับไปดูจุดมุงหมายการจัดตั้งสหกรณออมทรัพยวามีวัตถุประสงคอยางไร ซ่ึงสามารถแยก

ได ดังน้ี 
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1. สหกรณออมทรัพยมีความมุงหมายสําคัญ 2 ประการ คือ 

 (1) สงเสริมใหสมาชิกมีนิสัยประหยัดและออมทรัพย โดยชวยใหสามารถสงวนรายไดสวนหน่ึงของ

ตนไวในทางม่ันคงและไดรับผลประโยชนตามสมควร 

 (2) จัดใหมีเงินกูสําหรับสมาชิกตามขอกําหนดอันสมควร ท้ังน้ีถือวาความมุงหมายในเร่ืองการ

สงเสริมการออมทรัพยและการประหยัดมีความสําคัญอันดับแรก สวนความมุงหมายในการกูเงินเปนลําดับ

รอง สําหรับการใหเงินกูน้ันสหกรณจะตองพิจารณาอยางถี่ถวนวาสมาชิกผูขอกูมีความจําเปนหรือจะไดรับ

ผลประโยชนจริงๆ เทาน้ัน 

 2. การรับสมาชิก  หลักสําคัญย่ิงประการหน่ึงคือ  นโยบายการรับสมาชิกใหมีจํานวนมากท่ีสุด

เทาท่ีจะมากได สหกรณออมทรัพยไมควรเปนองคการเฉพาะของคนบางกลุมบางพวกเทาน้ัน แตควรเปน

องคกรท่ีสามารถรับและชวยเหลือคนจํานวนมากภายในวงสัมพันธเดียวกัน รวมท้ังตองพิจารณาถึงวาบุคคล

ท่ีจะสมัครเขาเปนสมาชิกมีความตั้งใจและบริสุทธิ์ใจท่ีจะไดรับความชวยเหลือจากสหกรณออมทรัพยหรือไม

ประกอบดวย 

 3. การออมทรัพย สหกรณออมทรัพยจะตองใหบริการท่ีสําคัญท่ีสุดแกสมาชิกในการชวยใหเขา

สามารถออมเงินไดเพราะเงินออมเปนเร่ืองความปลอดภัยของตนเองและครอบครัว โดยเนนใหสมาชิกออม

เงินอยางสมํ่าเสมอ เพราะหากมีความจําเปนเกิดข้ึนจะไดนําเงินท่ีออมไวใชไดทันที ไมตองเดือดรอนไปเปน

หน้ี การออมทรัพยอาจเปนในรูปหุนก็ได แตตองจํากัดการถือหุนข้ันสูงไวดวย เพื่อไมใหมีสมาชิกคนหน่ึง

หรือเพียงไมกี่คนมีเงินออมในสหกรณมากเกินไป จนอาจกอใหเกิดผลกระทบตอความม่ันคงของสหกรณได

หากสมาชิกน้ันๆ ลาออกหรือถอนหุนออกจากสหกรณ 

 4. ความเปนเจาของ สมาชิกทุกคนซ่ึงสงเงินสะสมเพื่อถือหุนในสหกรณออมทรัพยใด ถือวาเปน

เจาของสหกรณออมทรัพยน้ันดวย มีสวนเปนเจาของรวมกัน ดังน้ันผูถือหุนในสหกรณออมทรัพยมีความ

รับผิดชอบจํากัดเพียงไมเกินจํานวนคาหุนท่ียังสงใชไมครบมูลคาหุนท่ีตนถือเทาน้ัน และสมาชิกคนหน่ึงมี

หน่ึงเสียงในการลงคะแนน โดยไมคํานึงวาเขาถือหุนอยูในสหกรณเปนจํานวนเทาใด 

 5. การใหเงินกู สหกรณออมทรัพยใหเงินกูแกสมาชิกตามความจําเปนหรือมีประโยชนและ

ความสามารถในการชําระหน้ีของเขา ไมใชเปนการใหเงินกูเพื่อสหกรณจะไดรับดอกเบ้ียมากท่ีสุดเทาท่ีจะ

มากไดจากสมาชิก ดังน้ันสหกรณควรพิจารณาการใหเงินกูอยางรอบคอบ สหกรณออมทรัพยไมควรใหเงินกู

แกสมาชิกท่ีเห็นไดชัดเจนวาผูกูไมสามารถชําระคืนได รวมท้ังสมาชิกตองมีความซ่ือสัตยและตองรักษาขอ

ผูกพันในการชําระหน้ีใหเปนไปตามสัญญาเงินกู สหกรณจะตองหาวิธีท่ีดีท่ีสุดในการใหเงินกู ซ่ึงจะทําให

สมาชิกผูกูไดรับประโยชนมากท่ีสุด และสามารถชําระคืนเงินกูใหแกสหกรณไดตรงเวลา 

 6. ดอกเบ้ียเงินกู สหกรณออมทรัพยเรียกเก็บดอกเบ้ียเงินกูจากสมาชิกเพื่อเปนคาใชจายตางๆ 

เชน เปนเงินสะสม เปนทุนสํารอง และจายเปนเงินปนผล โดยอัตราดอกเบ้ียเงินกูท่ีสหกรณเรียกเก็บจะตอง

ไมสูงกวาอัตราข้ันสูงท่ีกฎหมายหรือกฎระเบียบซ่ึงทางราชการกําหนด และตามปกติจะตองต่ํากวาอัตรา

ดอกเบ้ียท่ีธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินหรือเอกชนอื่นเรียกเก็บ สหกรณตองกําหนดนโยบายดอกเบ้ีย

เงินกูใหเปนประโยชนแกมวลสมาชิกใหมากท่ีสุด รวมท้ังถามีทุนสํารองเพียงพอแกการสรางความม่ันคง

ใหแกสหกรณ สหกรณอาจลดดอกเบ้ียเงินกูใหต่ําลงไดอีก โดยพยายามลดคาใชจายการบริหารลง หรือเพิ่ม

จํานวนสมาชิกข้ึนเพื่อทําใหคาใชจายเฉลี่ยตอหัวสมาชิกต่ําลง สหกรณอาจลดอัตราดอกเบ้ียสําหรับเงินกูท่ีมี
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วัตถุประสงคเฉพาะบางประเภทใหต่ํากวาสําหรับเงินกูปกติ เชนกูพิเศษเพื่อซ้ือหรือกอสรางบานท่ีอยูอาศัย

ของตนเองและครอบครัว หรือเงินกูสามัญท่ีใชหุนของตนเองเปนหลักประกันเต็มจํานวน รวมท้ังสหกรณยัง

อาจลดดอกเบ้ียใหแกสมาชิกในระหวางปก็ได และสิ่งแรกท่ีสหกรณออมทรัพยควรหวงใยคือ ทํารายไดให

เพียงพอแกการบริการแกสมาชิกอยางดีท่ีสุดเทาท่ีทําไดโดยคํานึงถึงความพอเพียง พอประมาณและมีเหตุมี

ผลเปนหลัก 

 7. เงินปนผลตามหุน สหกรณเปนองคการธุรกิจท่ีมีวัตถุประสงคในการอํานวยการบริการทางธุรกิจ

ใหสมาชิกตามอุดมการณสหกรณ คือ ชวยตนเอง และการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน กําไรท่ีเกิดข้ึนจากธุรกิจ

ของสหกรณน้ันเรียกวา “รายไดสุทธิ” หรือ “สวนเกินสุทธิ” ซ่ึงสวนหน่ึงหรือสวนใหญสหกรณจะจายคืนใหแก

สมาชิกในรูปเงินเฉลี่ยคืน ตามสวนของปริมาณธุรกิจท่ีเขาไดทํากับสหกรณในระหวางป ฉะน้ันสหกรณทุก

ประเภทจึงยึดหลักตามอัตราเงินปนผลตามหุนท่ีจะจายใหแกสมาชิกไวตามปกติไมเกินอัตราดอกเบ้ียเงิน

ฝาก โดยถือวาเปนคาตอบแทนสําหรับทุน (หุน) ท่ีสมาชิกไดลงทุนไวในสหกรณ แตในทางปฏิบัติสหกรณ

ออมทรัพยไมควรจายเงินปนผลใหอัตราสูงสุดตามท่ีกฎหมายอนุญาตเสมอไป แตควรคํานึงถึงการจัดสรร

กําไรสุทธิเพื่อประโยชนอยางอื่นตามหลักการสหกรณ เชน การจัดสรรเปนทุนสํารองเพื่อการพัฒนาหรือ

ขยายกิจการของสหกรณตอไป อันเปนการสรางความม่ันคงใหแกสหกรณ รวมท้ังจายเพื่อสนับสนุนกิจกรรม

ตางๆ อันเปนประโยชนแกชุมชนและสิ่งแวดลอม เปนตน 

 8. การดําเนินงาน สหกรณจะตองดําเนินงานตามหลักธุรกิจใหเกิดการประหยัดมากท่ีสุดเทาท่ีจะ

ทําได และการดําเนินงานตองอาศัยคณะกรรมการทํางาน โดยการอาสาสมัครท่ีมีจิตใจมุงการบริการ มีความ

ซ่ือสัตย และเหนือสิ่งอื่นใด ท้ังกรรมการ สมาชิกและเจาหนาท่ีของสหกรณตองมีความรูความเขาใจใน

ปรัชญาสหกรณ อุดมการณ หลักการและวิธีการสหกรณโดยถูกตองและชัดเจน 

 ถาสหกรณออมทรัพยดําเนินกิจการตามจุดมุงหมายการตั้งสหกรณออมทรัพยดังกลาวขางตน ก็จะ

เปนสหกรณออมทรัพยท่ีสามารถชวยเหลือสมาชิกท้ังในดานการออมเงินและชวยเหลือดานเงินกู กรณีท่ี

สมาชิกมีความจําเปนจะตองใชเงิน และสวนสําคัญท่ีสุด บุคลากรของสหกรณจะตองมีความรู ความเขาใจใน

ปรัชญาสหกรณ อุดมการณ หลักการและวิธีการสหกรณโดยถูกตอง รวมท้ังตองมีการพัฒนาบุคลากรของ

สหกรณอยางสมํ่าเสมอและตอเน่ือง เพื่อจะทําใหสหกรณสามารถนําสมาชิกไปสูความ กินดี อยูดี มีความ

ยุติธรรมและสันติสุขไดในท่ีสุด 

 

 

 



 

บทท่ี 2 
บทบาท  หน า ท่ี  แล ะความรั บ ผิดชอบของ  

คณะกรรมการ อํานวยการ  
 

1.  ที่มาของคณะกรรมการอํานวยการ 

 จากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542  มาตรา 51  ท่ีบัญญัติวา 

 “มาตรา 51 ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเปนผูดําเนินกิจการและเปนผูแทน

สหกรณในกิจการอันเก่ียวกับบุคคลภายนอก  เพื่อการน้ีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณจะ

มอบหมายใหกรรมการคนหน่ึง  หรือหลายคน  หรือผูจัดการทําการแทนก็ได” 

 จากบทบัญญัติของมาตรา  51 กําหนดใหคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณเปนผูดําเนิน

กิจการของสหกรณ  และสามารถมอบหมายใหกรรมการหรือผูจัดการทําการแทนได 

 ดังน้ัน  เม่ือกรรมการดําเนินการไดรับมอบหมายในการทําหนาท่ีตางๆ ของสหกรณ   ออมทรัพย  

ซ่ึงเปนสหกรณการเงิน  ดําเนินธุรกิจเย่ียงสถาบันการเงิน  กรรมการดําเนินการของสหกรณออมทรัพย

จึงมีท้ังหนาท่ีและความรับผิดชอบเชนเดียวกับผูบริหารของสถาบันการเงิน 

 เน่ืองจากกรรมการดําเนินการของสหกรณซ่ึงกฎหมายกําหนดใหมีไดท้ังหมดไมเกิน  15  คน  

ซ่ึงตองมีหนาท่ีในการดําเนินงานของสหกรณ  แตทุกคนตางมีงานในตําแหนงหนาท่ีในหนวยงานตน

สังกัด  โอกาสท่ีกรรมการท้ัง 15 คน  จะมารวมกันตัดสินใจในการบริหารงานรวมกันทุกเร่ืองจึงเปนไปได

ยาก  และประสบการณ ความรูความสามารถของกรรมการแตละคนมีความแตกตางกัน  กฎหมายจึงเปด

โอกาสใหคณะกรรมการดําเนินการมอบอํานาจใหกรรมการคนใดคนหน่ึงหรือหลายคน    มีอํานาจกระทํา

การแทนคณะกรรมการดําเนินการได  ดวยเหตุน้ีเองขอบังคับของสหกรณจึงกําหนดใหคณะกรรมการ

ดําเนินการมีอํานาจในการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน  เพื่อ

ประโยชนในการดําเนินกิจการสหกรณ  คณะกรรมการอํานวยการก็เปนคณะกรรมการคณะหน่ึงท่ี

คณะกรรมการดําเนินการตั้งข้ึน 

 

2.  โครงสรางและการบริหารงานของคณะกรรมการอํานวยการ   

ในขอบังคับของสหกรณในหมวดท่ี  7  คณะกรรมการดําเนินการในสวนของคณะกรรมการอื่นได

กําหนดไวดังน้ี 

 ขอ……คณะกรรมการอํานวยการ  คณะกรรมการดําเนินการอาจต้ังคณะกรรมการ

อํานวยการจํานวนไมเกินเจ็ดคน  โดยใหประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  เหรัญญิก  

และเลขานุการของคณะกรรมการดําเนินการเปนกรรมการอํานวยการ  และใหคณะกรรมการ

ดําเนินการต้ังกรรมการดําเนินการอื่นเปนกรรมการรวมอีกตามสมควร 

 ใหประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการ  เปนประธานและ

เลขานุการคณะกรรมการอํานวยการตามลําดับ 
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 คณะกรรมการอํานวยการใหอยูในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการ

ดําเนินการซ่ึงต้ังคณะกรรมการอํานวยการน้ัน 

 ใหคณะกรรมการอํานวยการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระแตจะตองมีการประชุมกัน

เดือนละคร้ังเปนอยางนอย  และใหประธานกรรมการอํานวยการ  หรือเลขานุการนัดเรียก

ประชุมได 

 ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ  ตองมีกรรมการอํานวยการมาประชุมไมนอย

กวาก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการอํานวยการทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม 

 ขอวินิจฉัยของคณะกรรมการอํานวยการ  ใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการในการ

ประชุมคราวถัดไปทราบ 

 จากขอบังคับของสหกรณไดกําหนดเร่ืองตางๆ เกี่ยวกับท่ีมา โครงสราง ท่ีมา จํานวนกรรมการ 

องคประกอบ วาระการดํารงตําแหนง และวิธีการทํางานของคณะกรรมการอํานวยการไวดังน้ี 

1.  คณะกรรมการอํานวยการมาจากการแตงตั้งของคณะกรรมการดําเนินการ 

2.  จํานวนคณะกรรมการอํานวยการมีไดไมเกิน 7 คน 

3.  องคประกอบของคณะกรรมการอํานวยการประกอบดวย  กรรมการตามตําแหนง  

ไดแก  ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  เหรัญญิก  และเลขานุการ 

4. กรรมการท่ีคณะกรรมการดําเนินการแตงตั้งอีกจํานวนหน่ึงเม่ือรวมกับกรรมการตาม

ตําแหนงแลวตองไมเกิน 7 คน 

5.  ประธานกรรมการเปน  ประธานกรรมการอํานวยการ 

6.  เลขานุการ  เปนเลขานุการคณะกรรมการอํานวยการ 

7. คณะกรรมการอํานวยการอยูในวาระเทากับคณะกรรมการท่ีแตงตั้งคณะกรรมการ

อํานวยการ 

8. คณะกรรมการอํานวยการประชุมกันตามคราวท่ีมีธุรกิจและอยางนอยตองประชุมกัน

เดือนละ 1 คร้ัง 

9.  องคประชุมตองไมนอยกวากึ่งหน่ึงของคณะกรรมการอํานวยการ 

 10. งานท่ีคณะกรรมการอํานวยการไดทําไปตองนําแจงคณะกรรมการดําเนินการทราบใน

การประชุมคราวถัดไป 
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โครงสรางของคณะกรรมการอํานวยการ  มีการจัดผังองคกรดังน้ี 

 

      

 

      

 

 

 

 

องคประกอบ 

1)  ประธานกรรมการอํานวยการ 

2)  เลขานุการ 

3)  กรรมการ 

 ขอสังเกตเก่ียวกับโครงสรางของคณะกรรมการอํานวยการ  ในเร่ืองของการจัดทําขอบังคับ

เปนเร่ืองของสหกรณ แตในทางปฏิบัตินายทะเบียนสหกรณโดยกรมสงเสริมสหกรณจะจัดทําราง

ขอบังคับ ใหสหกรณพิจารณานําเสนอท่ีประชุมใหญใหความเห็นชอบ ซ่ึงขอบังคับกําหนดใหเอา

กรรมการดําเนินการท่ีมีตําแหนงทางการบริหาร คือ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก 

และเลขานุการ เปนกรรมการอํานวยการโดยตําแหนง และขอบังคับใหประธานกรรมการและเลขานุการ 

เปนประธานและเลขานุการในคณะกรรมการอํานวยการดวย 

 ปญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติคือ 

 เม่ือประธานกรรมการ  ไปเปนประธานกรรมการอํานวยการโดยตําแหนง  การผานงานของ

คณะกรรมการอํานวยการไปถึงประธานกรรมการ  จึงขาดการกลั่นกรอง  เพราะประธานเปนบุคคลคน

เดียวกัน  ขอความเห็นชอบหรือขออนุมัติ  และใหความเห็นชอบหรืออนุมัติโดยคนๆ เดียวกัน 

 ในสหกรณท่ีมีรองประธานกรรมการหลายคน  โดยเฉพาะตั้งแต  4  คนข้ึนไป  กรรมการ

ดําเนินการคนอื่นไมมีโอกาสเขามาเปนกรรมการอํานวยการเลยเพราะครบ 7 คนตามขอบังคับแลว  แต

บางทานอาจบอกวาในขอบังคับไมไดบอกวารองประธานกรรมการทุกคนตองเปนกรรมการอํานวยการ  

เพราะฉะน้ันอาจใหรองประธานกรรมการบางคนเทาน้ันเปนกรรมการอํานวยการก็ได  ซ่ึงเร่ืองน้ีสหกรณ

ตองพิจารณาเอง 

 เร่ืองการกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการอํานวยการไวเทากับวาระการดํารง

ตําแหนงของคณะกรรมการดําเนินการท่ีแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ  คงตองพิจารณาวาคณะกรรมการ

อํานวยการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 1 ปหรือ 2 ป  เพราะไมคอยชัดเจน บางคนอาจคิดไปวา

คณะกรรมการดําเนินการท่ีแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการน้ันบางคนอยูในวาระ  2 ป บางคนอยูในวาระ

เพียง 1 ป  แลวคณะกรรมการอํานวยการชุดน้ันจะอยูในวาระอยางไร 

ประธาน 

เลขานุการ 

กรรมการ กรรมการ กรรมการ 
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 ในทางพิจารณาตองทําความเขาใจกอนวาการอยูในตําแหนงของคณะกรรมการ กับวาระการดํารง

ตําแหนงของกรรมการเปนคนละเร่ืองกัน คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณน้ันจะอยูในตําแหนงคราวละ 

1 ป เพราะเม่ือมีการเลือกตั้งกรรมการใหมเขามาทุกปท่ีมีกรรมการพนจากตําแหนงคร่ึงหน่ึงตามท่ีกฎหมาย

กําหนดและกรรมการแตละคนโดยปกติจะมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ปยกเวนสําหรับผูท่ีไดรับการ

เลือกตั้งมาแทนตําแหนงท่ีวาง เม่ือเขามารวมกันเปนคณะกรรมการแลว คณะกรรมการดําเนินการท้ังหมด

ยกเวนประธานกรรมการซ่ึงเลือกมาจากท่ีประชุมใหญ จะตองทําการประชุมกันเพื่อเลือกตั้งรองประธาน

กรรมการ เหรัญญิก เลขานุการ  และคณะกรรมการชุดอื่นๆ ทุกป ดังน้ันการอยูในตําแหนงของ

คณะกรรมการดําเนินการจึงมีเพียงหน่ึงป คณะกรรมการอํานวยการจึงอยูในตําแหนงหน่ึงปดวยเชนเดียวกัน 

สวนตัวกรรมการดําเนินการท่ีมีวาระดํารงตําแหนงสองปน้ันเปนเร่ืองของตัวบุคคลท่ีเปนกรรมการดําเนินการ

ของสหกรณ   

 สหกรณควรจะมีอิสระในการกําหนดขอบังคับในเร่ืองของคณะกรรมการอํานวยการ  โดยควรให

สหกรณไดพิจารณาเองวาจะเอากรรมการคนใดมาเปนกรรมการอํานวยการบางในแตละปตามความ

เหมาะสมของกรรมการท่ีไดรับเลือกตั้งเขามาและกรรมการเดิมท่ีเหลืออยู  โดยเฉพาะสหกรณออมทรัพย

ท่ีเปนสหกรณการเงิน  เพราะจะตองมีการบริหารการเงินท่ีดีมีประสิทธิภาพ  เพราะกรรมการบางคนอาจ

เหมาะท่ีจะเปนประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  แตอาจไมเหมาะท่ีตองมาทําหนาท่ีเปน

กรรมการอํานวยการก็ได 

 สําหรับความสัมพันธระหวางคณะกรรมการอํานวยการ  และคณะกรรมการดําเนินการน้ัน  

จะตองดูจากหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการอํานวยการ  กอนวาเร่ืองใดเปนอํานาจของ

คณะกรรมการอํานวยการ  เร่ืองใดเปนเร่ืองท่ีคณะกรรมการอํานวยการตองเสนอขอความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการดําเนินการ  และเร่ืองใดท่ีทําไปแลวตองนํามาแจงใหคณะกรรมการดําเนินการรับทราบ  

ซ่ึงจะตองดูเปนเร่ืองไป 

  

3.  บทบาท  หนาที่  และความรับผิดชอบ 

 กอนท่ีจะอธิบายถึงบทบาท  หนาท่ี  และความรับผิดชอบของคณะกรรมการอํานวยการ  สิ่ง

สําคัญท่ีจะตองช้ีชัดใหเกิดความกระจางกอนก็คือ  ขอบเขตแหงความหมายของคําสามคําท่ีเกี่ยวของใน

การบริหารงานสหกรณน้ันก็คือ 

 1.  บทบาท  หมายถึง  ลักษณะการแสดงออกใหปรากฏตอสาธารณชนเปนท่ีประจักษชัดเพื่อ

แสดงวาตนน้ันคือใคร  ถาเปนกรรมการจะปฏิบัติการในขอบเขตอยางไร  สมาชิกจะมาพึ่งพาอาศัย

อยางไร  จะชวยสมาชิกอยางไร  จะทําหรือกําลังทํา  หรือไดทําอะไรบางตอสหกรณ  จะผลักดันสหกรณ

ไปในทิศทางใด  โดยวิธีใด 

 2.  หนาที่  หมายถึง ภารกิจท่ี “ตองปฏิบัติ” โดยท่ัวไปมักเขาใจไปวาหนาท่ีน้ันเปนแตเพียง

ภารกิจท่ีตองปฏิบัติ และบัญญัติไวเปนกติกาเทาน้ัน แตความเปนจริงแลว ความหมายของคําวา  หนาที่ 

น้ันกินขอบเขตไปไกลและกวางขวางกวาน้ัน เพราะนอกจากจะหมายถึง ภารกิจทางนิตินัยท่ีบัญญัติไวใน

ขอบังคับ ระเบียบ หรือกฎหมายแลว ก็ยังหมายรวมถึงภารกิจท้ังมวลท่ีควรจะตองปฏิบัติในครรลองของ
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ขนบธรรมเนียม พิธีปฏิบัติ จารีตทางสังคม หรือภารกิจอื่นใดท่ีนาจะปฏิบัติไปไดในขอบเขตท่ีไมขัดตอ

ระเบียบ ขอบังคับ หรือกฎหมาย 

 3.  ความรับผิดชอบ  หมายถึง  ภาระทางใจของผูปฏิบัติการท่ีจะตองดําเนินการไปใหภารกิจ

เสร็จสิ้นสมบูรณ เปนคุณประโยชนตอสมาชิก และสหกรณใหเจริญกาวหนา เปนภาระของการคิดคน   

ทําโดยปรากฏออกมาในรูปของนโยบาย แผนงาน การตัดสินใจ การสรางงาน การประสานงาน        

การอํานวยการ เปนตน 

 ความรับผิดชอบน้ีหมายรวมถึง  ความกลาหาญในการท่ีจะยอมรับผลเสีย  หรือความผิดพลาด

จากการบริหารงานของตน  หรือของหมูคณะตามท่ีไดจัดทําไปแลวดวย  นอกจากน้ีความรับผิดชอบยัง

หมายรวมถึง  ผลกระทบของปฏิบัติการท้ังปวง  อันสงผลขางเคียงตองาน  หรือบุคคล  หรือสถาบันท้ัง

ของตนและของบุคคลอื่นอีกดวย  สิ่งท่ีจะตองทําใจใหไดก็คือ  เม่ือบุคคลหน่ึงทํางานจะตองมีผลงานและ

ความรับผิดชอบเกิดข้ึนคูกันเสมอ 

 

4.  บทบาท  หนาที่  และความรับผิดชอบของคณะกรรมการอํานวยการ 

 บทบาทของคณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการอํานวยการ เปนผูท่ีคณะกรรมการ

ดําเนินการแตงตั้งข้ึนตามขอบังคับของสหกรณเพื่อใหบริหารงานของสหกรณตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนด

ไวสําหรับคณะกรรมการอํานวยการ และหนาท่ีอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย  ดังน้ัน

บทบาทของคณะกรรมการอํานวยการ จึงอยูในบทบาทของผูทําการแทนคณะกรรมการดําเนินการในการ

ทํางานจึงตองคํานึงถึงเร่ืองตางๆ ดังน้ี 

1)  ตองกระทําการในขอบอํานาจท่ีมีตามขอบังคับ 

2)  ตองกระทําการในขอบอํานาจท่ีไดรับมอบหมาย 

3)  ตองกระทําการดวยความสุจริต 

4)  ตองกระทําการดวยความรอบคอบ 

5)  ตองกระทําการท้ังในฐานะตัวแทนและตัวการ 

 การท่ีกลาวถึงบทบาทของคณะกรรมการอํานวยการวาตองกระทําการท้ังในฐานะตัวแทน  และ

ในฐานะตัวการ  ท้ังน้ีเน่ืองมาจากสถานะภาพของคณะกรรมการอํานวยการท่ีไดรับการแตงตั้งจาก

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ  ดังน้ันการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการอํานวยการจึงทําไปในฐานะ

ตัวแทนของคณะกรรมการดําเนินการ แตในขณะเดียวกันคณะกรรมการอํานวยการทุกคนตางเปน

กรรมการดําเนินการสหกรณอยูดวย  ซ่ึงในฐานะกรรมการดําเนินการน้ัน  กฎหมายกําหนดให

คณะกรรมการดําเนินการเปนผูดําเนินกิจการสหกรณ  กรรมการดําเนินการ  จึงอยูในฐานะของตัวการ  

ซ่ึงหากเกิดความเสียหายข้ึนจากการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอํานวยการ  คณะกรรมการ

อํานวยการตองรับผิดตอคณะกรรมการดําเนินการ  และคณะกรรมการดําเนินการทุกคนตอง

รับผิดชอบตอสหกรณ  ซ่ึงสะทอนใหเห็นภาพของการเปนตัวแทนและตัวการในเวลาเดียวกันไดเปน

อยางดี 
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 หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการอํานวยการ 

 หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการอํานวยการน้ัน  ขอบังคับโดยท่ัวไปของสหกรณ

ออมทรัพยไดกําหนดไวดังน้ี 

 ขอ…..อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการอํานวยการ  ใหคณะกรรมการอํานวยการดําเนิน

กิจการแทนคณะกรรมการดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมาย  และตามกฎหมาย  ขอบังคับ  

ระเบียบ  มติ  และคําสั่งของสหกรณ  ซ่ึงรวมทั้งในขอตอไปน้ี 

 (1)  ควบคุมในเร่ืองการรับเงิน  การจายเงิน  การสะสมเงิน  การฝากหรือการเก็บรักษาเงินให

เปนไปตามขอบังคับและระเบียบของสหกรณ 

 (2)  ควบคุมการจัดทําบัญชี  และทะเบียนตางๆ ของสหกรณใหถูกตองครบถวนและเปนปจจุบัน

อยูเสมอ 

 (3)  ควบคุมดูแลเก็บรักษาเอกสารตางๆ ตลอดจนทรัพยสินของสหกรณใหอยูในสภาพอันดีและ

ปลอดภัย  และพรอมจะใหผูเกี่ยวของตรวจสอบไดทันที 

 (4)  เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการปรับปรุง  หรือแกไขการบริหารงานของสหกรณ 

 (5)  ควบคุมดูแลการจัดทํางบดุล  รวมท้ังบัญชีกําไรขาดทุน  และรายงานประจําปแสดงผลการ

ดําเนินงานของสหกรณเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา  เพื่อเสนอตอท่ีประชุมใหญอนุมัติ 

 (6)  พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ   เสนอตอคณะกรรมการดําเนินการ

พิจารณาเสนอใหท่ีประชุมใหญพิจารณาอนุมัต ิ

 (7)  พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณเสนอตอคณะกรรมการ

ดําเนินการพิจารณาและเสนอท่ีประชุมใหญอนุมัติ 

 (8)  ทํานิติกรรมตางๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการ

มอบหมาย 

 จากขอบังคับของสหกรณจะเห็นไดวาการดําเนินกิจการของสหกรณแทบท้ังหมดข้ึนอยูกับ

คณะกรรมการอํานวยการ  โดยอาจแบงไดดังน้ี 

 หนาที่ของคณะกรรมการอํานวยการ  หนาท่ีของคณะกรรมการอํานวยการน้ัน ไดแก  หนาท่ี

ทางดานตางๆ ดังน้ี 

 1.  ทางดานการเงิน 

  ก.  การรับเงิน - การจายเงิน 

  ข.  การสะสมเงิน  (การสงเสริมการออมเงินในรูปแบบตางๆ) 

  ค.  การฝาก - การเก็บรักษาเงิน  (หมายถึงการฝากเงินของสหกรณกับธนาคารและการ

เก็บรักษาเงินสดของสหกรณ) 

 2.  ทางดานการบัญชีและการทะเบียน 

  ก.  ควบคุมการจัดทําบัญชี  ใหถูกตองเปนปจจุบัน 

  ข.  ควบคุมการจัดทําทะเบียนตางๆ ใหถูกตองเปนปจจุบัน 
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 3.  ทางดานเอกสารและทรัพยสิน 

  ก.  ควบคุมดูแลเอกสารตางๆ (ท้ังการจัดทําและการจัดเก็บ) 

  ข.  ควบคุมทรัพยสินของสหกรณ 

  ค.  ดูแลรักษาทรัพยสินของสหกรณ 

  ง   จัดระบบการใช  การบํารุงรักษา  การตรวจสอบ  และการจําหนายทรัพยสินของ

สหกรณ 

 4.  ทางการบริหารและการจัดการ 

  ก.  เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารตอคณะกรรมการดําเนินการ 

  ข.  เสนอแนะการปรับปรุงการจัดการตอคณะกรรมการดําเนินการ 

   5.  ทางดานงบการเงิน 

  ก.  ควบคุมดูแลการจัดทํางบการเงินของสหกรณท้ังระบบคือ  งบดุล งบกําไรขาดทุน  

และงบกระแสเงินสด 

  ข.  ควบคุมดูแลการจัดทํารายงานประจําปของสหกรณ 

  ค.  เสนองบการเงินและรายงานกิจการประจําปใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา 

 6.  การจัดสรรกําไรสุทธิ 

  *  เสนอแนวทางการจัดสรรกําไรสุทธิตอคณะกรรมการดําเนินการ 

 7.  ดานแผนงานและงบประมาณ 

  *  เสนอแผนงานและงบประมาณประจําปใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา 

 8.  ดานนิติกรรม 

  *  เปนผูแทนของสหกรณในการจัดทํานิติกรรมตางๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการ

มอบหมาย 

 นอกจากหนาท่ีตามท่ีกลาวมาท้ัง  8 ประการแลว  คณะกรรมการอํานวยการยังตองปฏิบัติหนาท่ี

อื่นท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหเปนคร้ังคราวอีกดวย  เชน 

ก.  การดําเนินคดีตางๆ 

ข.  การแกไขระเบียบของสหกรณ 

ค.  การแกไขขอบังคับของสหกรณ 

ฯลฯ 

 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการอํานวยการ  ในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการ

อํานวยการตามท่ีกลาวมาแลวท้ังหมด  คณะกรรมการอํานวยการจะตองปฏิบัติไปดวยความระมัดระวัง  

และตองใหถูกตองตาม 

1.  กฎหมาย 

2.  กฎกระทรวง 

3.  ขอบังคับของสหกรณ 

4.  ระเบียบของสหกรณ 
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5.  ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ 

6.  คําสั่งของสหกรณ 

7.  คําสั่งของนายทะเบียนสหกรณ 

8.  มติของคณะกรรมการดําเนินการ 

 ถาคณะกรรมการอํานวยการไดปฏิบัติหนาท่ีดวยความระมัดระวัง  และเปนไปตามกรอบของ

อํานาจหนาท่ีและข้ันตอนวิธีการในการปฏิบัติงาน  ในกรณีท่ีอาจเกิดความเสียหายข้ึน  คณะกรรมการ

อํานวยการคงไมตองรับผิด  แตหากกระทําไปโดยจงใจ  หรือประมาทเลินเลอ  ปราศจากความระมัดระวัง

จนเปนเหตุใหสหกรณไดรับความเสียหาย  คณะกรรมการอํานวยการคงตองรับผิดชอบตอความเสียหาย

น้ัน  แตความรับผิดชอบในเร่ืองใดจะเปนประการใดคงตองดูเปนเร่ืองๆ ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที่ 3 
แนวทางการควบคุมการบ ริหาร เ งิ น  

 
 การบริหารการเงินเปนภารกิจท่ีสําคัญของคณะกรรมการอํานวยการ ซ่ึงเปนผูดําเนินกิจการแทน

คณะกรรมการดําเนินการเน่ืองจากเงินทุนท่ีสมาชิก ไดรวมกันเปนกองทุนกลาง และเลือกตั้งตัวแทนข้ึนมา

ดําเนินกิจการก็คาดหวังวาเงินทุนดําเนินงานน้ัน จะกอเกิดประโยชนสูงสุดแกสมาชิกและสหกรณ ในบาง

สหกรณท่ีมีการจัดจางผูจัดการ ก็จะเปนหนาท่ีของผูจัดการท่ีจะบริหารเงินแทนคณะกรรมดําเนินการ โดยมี

คณะกรรมการอํานวยการเปนผูควบคุมดูแล 

 คณะกรรมการอํานวยการ ตองกําหนดแนวทางการควบคุมการบริหารเงิน ดังน้ันคณะกรรมการ

อํานวยการจําเปนตองมีองคความรูการบริหารเงิน จึงจะสามารถควบคุมดูแลการเงินของสหกรณได 

ตลอดจนแนะนําผูจัดการไดดวย ซ่ึงจะไดกลาวนําดังตอไปน้ี 

 

1.  ความหมายการบริหารการเงิน 

 การบริหารการเงินหรือหากจะกลาวอยางกวางๆ ก็คือการบริหารทรัพยสินน้ันเปนกระบวนการท่ี

รวบรวมกิจการตางๆ ไวอยางเปนระบบและมีข้ันตอนเพื่อใหไดผลลัพธท่ีตองการคือ ผลตอบแทนท่ีสูงท่ีสุด

ในอัตราเสี่ยงท่ียอมรับได 

 นอกจากน้ันแลวการบริหารทรัพยสินยังเปนกระบวนการท่ีไมอยูน่ิงแตเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา 

(Dynamic) และยืดหยุนไมวาจะนําไปใชกับทรัพยสินประเภทใด 

 การบริหารทรัพยสินยังเปนกระบวนการท่ีดําเนินไปอยางตอเน่ืองอยางเปนระบบและครบวงจร

รวมท้ังมีการตรวจสอบและปรับปรุงใหดีข้ึนอีกดวย 

 การตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุน (Investment Decision) การตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุน 

(Financial Decision) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อความม่ันคงของสหกรณและประโยชนตกแกสมาชิก 

 

2.  กระบวนการบริหารการเงิน 

 เร่ิมดวยการกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคในการบริหารเงินท่ีชัดเจนวาตองการอะไร กําไรมาก

หรือ กําไรไมตองมากแตความเสี่ยงตองต่ํา 

 ตองรูวาตัวเองมีขอจํากัดอะไรบาง 

 ปจจัยและขอจํากัดท้ังภายในและภายนอก  เชน  กฎหมาย กฎระเบียบตางๆ ของทางราชการ 

 เม่ือวัตถุประสงคและขอจํากัดตางๆ แลวจึงนํามากําหนดเปนกลยุทธ  (Strategic Management)  

หรือแนวทางในการบริหารทรัพยสินและการวางแผนตอไป 

 ข้ันตอนตอมาคือการเลือกประเภทท่ีจะนําเงินไปลงทุน เชน ฝากธนาคาร ชุมนุมสหกรณ  ใหกูแก

สมาชิกแบบตางๆ การลงทุนในหุน ธนาคาร หลักทรัพย หนวยลงทุน หรือการลงทุนในทรัพยสินถาวรตางๆ 

 ประการสุดทายคือการประเมินผลจากการบริหารเงินวาเปนอยางไร 
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3.  ประโยชนสูงสุดในการบริหารการเงินของสหกรณ 

 ปรัชญาของสหกรณก็คือ การรวมตัวกันในหมูสมาชิกเพื่อชวยเหลือซ่ึงกันและกัน โดยมีเปาหมายให

สมาชิกกินดี อยูดี และมีสันติสุข 

 ประโยชนสูงสุดในการบริหารการเงินของสหกรณ จึงควรเปนประโยชนสูงสุดแกสมาชิกดวย 

 อยางไรก็ดีสมาชิกสหกรณมีสมาชิกท้ังท่ีเปนผูฝากเงินและท่ีกูเงินซ่ึงความตองการก็แตกตางกัน

ออกไปในแงของผูฝาก การบริหารใหไดประโยชนสูงสุดคือสหกรณสามารถจายดอกเบ้ียเงินฝากในอัตราท่ีสูง

กวาสถาบันการเงินอื่น ในขณะท่ีผูกูก็ตองการกูเงินในอัตราดอกเบ้ียต่ํา 

 สหกรณคงไมสามารถสนองความตองการของสมาชิกไดท้ังหมดทุกประการ 

 การบริหารการเงินของสหกรณออมทรัพยมิใชเร่ืองยากเกินความสามารถของผูบริหารสหกรณเลย 

หากผูบริหารจะใหความสนใจ เอาใจใส ศึกษา เรียนรู ผูบริหารสหกรณหลายตอหลายคนท่ีมิไดสําเร็จมา

ทางดานการเงิน การธนาคาร การบัญชี หรือบริหารธุรกิจ แตก็ไดแสดงใหเห็นถึงความสามารถ และ

ศักยภาพในการบริหารสหกรณออมทรัพยไดอยางนาช่ืนชม 

 ศึกษาคําวา “สหกรณ” และ “สหกรณออมทรัพย” ตลอดจนปรัชญาสหกรณ อุดมการณ หลักการ 

และวิธีการของสหกรณใหถองแทกอนนํามาประยุกตในการบริหารงานสหกรณออมทรัพยในแตละดาน 

 

4.  สิ่งที่ผูบริหารควรรู 

 สิ่งท่ีผูบริหารสหกรณออมทรัพยควรจะตองตระหนักตอการบริหารเงินของสหกรณออมทรัพย เพื่อ

ประโยชนแกมวลสมาชิกและตอการพัฒนาสหกรณ คือ 

 1. แหลงเงินทุนของสหกรณมาจากไหนบาง โดยท่ัวไปแลวสหกรณออมทรัพยจะมีแหลงเงินทุน

ใหญๆ 4 ทาง ดังน้ี 

 1.1 แหลงเงินทุนจากสมาชิก 

  ก.  เงินคาหุน 

  ข.  เงินรับฝาก 

 1.2 แหลงเงินทุนของสหกรณเอง 

  ก.  ทุนสํารอง 

  ข.  เงินสะสมตางๆ 

  1)  ทุนการศึกษา 

  2)  ทุนสาธารณประโยชน 

  3)  ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล 

  4)  ทุนสะสมเพื่อการขยายกิจการ  ฯลฯ 

 1.3 แหลงเงินทุนภายนอก 

  ก.  ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 

  ข.  สหกรณออมทรัพย 

  ค.  ธนาคารพาณิชย 

  ง.  ออกตั๋วสัญญาใชเงิน 
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 1.4 แหลงเงินทุนอื่นๆ 

  ก.  เงินท่ีสมาชิกหรือมีผูประสงคบริจาค 

  ข.  เงินอุดหนุนจากหนวยงานของสหกรณออมทรัพย 

  ค.  เงินท่ีสหกรณอื่นโอนให 

 2. เงินของสหกรณออมทรัพยมีปริมาณและสัดสวนเปนอยางไร 

 ผูบริหารนอกจากจะตองทราบวาเงินของสหกรณมาจากแหลงทางใดแลวยังไมเพียงพอ ผูบริหาร

ยังจะตองทราบอีกวาเงินท่ีอยูในสหกรณท้ังหมดน้ันมีปริมาณของเงินและสัดสวนของเงินแตละประเภทเปน

อยางไร ท้ังน้ีเพื่อใหผูบริหารไดทราบถึงเงินท่ีอยูในตะกราเงินของสหกรณวามีสัดสวน และปริมาณเงินเทาใด 

และจะทําใหทราบถึงตนทุนของเงินแตละชนิดวาเปนเทาใด และตนทุนรวมของสหกรณเปนอยางไร 

 3. ผูบริหารสหกรณมีกุศโลบายในการบริหารเงินทุนของสหกรณ ใหสอดคลองกับความตองการของ

มวลสมาชิกโดยกําหนดแผนงาน โครงการ และเปาหมาย การบริหารเงินทุนไปแตละดานน้ัน 

 4. ในบางคร้ังหากเงินทุนภายในไมเพียงพอสหกรณจําเปนตองกูยืมเงินมาบริหารงานหรือบริการ

สมาชิก ผูบริหารก็จะตองรูวาควรจะกูจากแหลงใดมากท่ีสุด โดยเสียดอกเบ้ียต่ําสุด และมีเงื่อนไขตางๆ ท่ี

เหมาะสม 

 5. ผูบริหารสหกรณจะตองกําหนดนโยบายเกี่ยวกับอัตราดอกเบ้ีย คือ ดอกเบ้ียเงินกู และดอกเบ้ีย

เงินฝาก  การเก็บรักษาเงิน  การจัดหาเงิน  การลงทุน   ซ่ึงอาจจะรวมไปถึงนโยบายของการจายเงินปนผล 

และเงินเฉลี่ยคืน 

 6. ผูบริหารจะตองทราบถึงกระแสการไหลเวียนของเงินของสหกรณวามีเงินเขา-ออก เปนอยางไร

บาง ซ่ึงผูบริหารควรจะมีขอมูลเกี่ยวกับงบประมาณเงินสดลวงหนา (CASH FLOW) จากฝายจัดการเพื่อเปน

ขอมูลประกอบการวางแผนตัดสินใจทางการเงิน 

 7. ผูบริหารจะตองบริหารสินทรัพยท่ีมีอยูในสหกรณใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันไดแก 

 7.1  เงินสด 

 7.2  เงินฝากธนาคาร 

 7.3  ลูกหน้ีเงินใหกูแกสมาชิก 

 7.4  สินทรัพยหมุนเวียน 

 7.5  สินทรัพยถาวร 

 8. ผูบริหารสหกรณจะตองบริหารหน้ีสินท่ีมีอยูในสหกรณใหมีประสิทธิผลเชนกัน ไดแก 

 8.1  เงินกู OD 

 8.2  เงินกูจากแหลงตางๆ 

 8.3  เงินรับฝากจากสมาชิก 

 8.4  หน้ีสินหมุนเวียน 

 8.5  หน้ีสินอื่นๆ 

 9. ผูบริหารสหกรณจะตองบริหารทุนของสหกรณใหเกิดประโยชนสูงสุด อันไดแก 

 9.1  ทุนเรือนหุน 

 9.2  ทุนสํารอง 
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 9.3  เงินสะสมตางๆ 

 9.4  กําไรสุทธิ 

10. ผูบริหารสหกรณจะตองทราบถึงตนทุนท่ีแทจริงของสหกรณออมทรัพยจุดคุมทุนซ่ึง

ประกอบดวย 

 10.1  ตนทุนทางการเงิน (ดอกเบ้ียจาย) 

 10.2  ตนทุนการบริหารงาน (คาใชจายตางๆ) 

 ท้ังน้ีเพื่อเปนขอมูลประกอบการกําหนดอัตราดอกเบ้ียเงินกู 

11. ผูบริหารจะตองมีแผน วิธีการกําหนดการรักษาสภาพคลองในระดับท่ีเหมาะสม กลาวคือไมให

ต่ําสูงจนเกินไปท้ังน้ีเพื่อใหการบริหารเงินของสหกรณออมทรัพยทุกเม็ดเงินใหมีคุณคามากท่ีสุด 

12. ผูบริหารจะตองบริหารเงินของสหกรณโดยอาศัยระบบงบประมาณ คือมีการเปรียบเทียบและ

วิเคราะหรายการตางๆ เทียบกับงบประมาณของสหกรณท่ีไดตั้งไว เพื่อเปนการวัดผลและประสิทธิภาพการ

บริหารงาน 

13. ผูบริหารสหกรณออมทรัพยควรกําหนดแผนการบริหารเงินและการบริหารงานของสหกรณใน

แตละดานอยางชัดเจนท้ังระยะสั้น (ปตอป) ระยะปานกลาง (1-3 ป) ระยะยาว (3-5 ป) และควรกําหนดเปน

แผนงานแบบมีเปาหมาย 

14. ผูบริหารสหกรณตองรูจักวิธีการบริหารความเสี่ยงในสหกรณวาจะแบกรับเอาไวเองหรือจะผลัก

ภาระไปใหบริษัทประกันภัย หรือการตั้งกองทุนเพื่อประกันความเสี่ยง 

15. ผูบริหารสหกรณตองมีวิธีการบริหารลูกหน้ีท่ีมีปญหา หน้ีเสีย หน้ีสงสัยจะสูญ และหน้ีสูญ 

เพื่อใหสหกรณไดรับประโยชนมากท่ีสุด 

16. ผูบริหารสหกรณควรมีแหลงขอมูลท่ีเช่ือถือไดในแตละดานเพื่อประกอบการวางแผนและการ

ตัดสินใจในการบริหารเงินของสหกรณ 

17. ผูบริหารสหกรณควรจะตองกําหนดแผนการพัฒนาบริหารเงินในแตละดานของสหกรณเพื่อเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด 

 17.1  เงินออม/สมาชิก 

 17.2  เงินกู/สมาชิก 

 17.3  ใหการศึกษาอบรมแกสมาชิกเพื่อใชเงินไดอยางถูกตองเหมาะสม 

 17.4  เพิ่มสินเช่ือประเภท Productive loan 

 17.5  กําหนดวงเงินกูสามัญข้ันสูงสุด และระยะเวลาในการชําระหน้ีท่ีควรจะเปน 

 17.6  คิดดอกเบ้ียเปนรายวัน 

 17.7  นโยบายกําหนดอัตราเงินปนผลลวงหนา 

 17.8  สรางวินัยการออม และการกูยืมเงินของสมาชิก 

18. ผูบริหารสหกรณควรจะตองเรียนรูและศึกษาการอาน และวิเคราะหงบการเงิน เพื่อประโยชนใน

การวางแผนปรับปรุง 
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5.  หนาที่ของผูบริหารการเงิน 

 หนาท่ีและความรับผิดชอบของผูบริหารการเงิน  มีดังน้ี 

 1.  การวางแผนทางการเงิน  (Financial Planning)  หนาท่ีหลักของผูบริหารการเงิน  คือ  การ

วางแผนและพยากรณทางการเงินของธุรกิจท้ังระยะสั้นและระยะยาว  เพื่อท่ีจะไดทราบถึงขนาดของ

เงินทุนท่ีตองการตลอดจนดําเนินการวางแผน  นอกจากน้ีจะตองประสานงานกับฝายตางๆ และมีการวาง

แผนการใชทรัพยากรการเงินลวงหนา  โดยคาดคะเนความตองการเงินทุนของกิจการในชวงเวลาหน่ึงๆ 

วามีความตองการใชเงินเทาไร  เพื่อใหกิจการมีเงินทุนเพียงพอ  มีสภาพคลอง  (Liquidity)  และลดความ

เสี่ยงในการดําเนินงานของธุรกิจ  การพยากรณจะมีความถูกตองมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับ

ความสามารถของผูบริหารการเงินและความรวมมือของฝายตางๆ ในการใหขอมูลดานการเงิน 

 2.  การจัดหาเงินทุน  (Financing Fund) ผูบริหารการเงินจะตองพิจารณาสัดสวนในการจัดหา

เงินทุนวาควรจะจัดเงินทุนโดยการกอหน้ีหรือการระดมหุนเปนจํานวนเทาใดจึงจะเหมาะสม  (ถาพิจารณา

จากงบดุลหน้ีสินและสวนของผูถือหุนจะอยูทางดานขวาของงบดุล)  ถาสหกรณจัดหาเงินทุนโดยการกอ

หน้ีจะมีตนทุนของเงินทุน คือ  ดอกเบ้ียจาย  แตถาสหกรณจัดหาเงินทุนโดยการระดมหุนจะมีตนทุนของ

เงินทุน  คือ  เงินปนผลจาย  ซ่ึงสหกรณจะจายเงินปนผลก็ตอเม่ือมีผลกําไรจากการดําเนินงาน  อัตรา

การจายเงินปนผลจะกําหนดจากจํานวนกําไรสะสมท่ีสหกรณสามารถหามาได  การท่ีสหกรณมีการกัน

เงินสํารองจากกําไรท่ีไดรับในปปจจุบันไวเปนจํานวนมากจะสงผลใหมีการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนใน

จํานวนท่ีนอยลง  ซ่ึงการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนน้ันจะตองพิจารณาวาคุมกับตนทุนท่ีเสียโอกาสใน

การท่ีจะนํากําไรท่ีไดรับน้ันไปลงทุนในดานอื่นๆ หรือไม 

 

สหกรณออมทรัพย……………………….จํากัด 

งบดุล 

ณ วันที่…………………………………. 
      

สินทรัพย   หน้ีสินและทุนของสหกรณ   

สินทรัพยหมุนเวียน xxx  หน้ีสินหมุนเวียน xxx  

เงินลงทุนระยะยาว xxx  หน้ีสินระยะยาว xxx  

ลูกหน้ีระยะยาว xxx  ทุนของสหกรณ xxx  

สินทรัพยถาวร xxx           

              รวมสินทรัพย xxx      รวมหน้ีสินและทุนของสหกรณ xxx  
      

   

โครงสรางเงินทุน  (Capital  structure)  เปนการกําหนดสดัสวนในการจัดหาเงินของสหกรณจะมี

สัดสวนของหน้ีสินและสวนของผูถือหุนจํานวนเทาใด 

 ผูบริหารการเงินตองมีการวางแผนและคาดคะเนถึงจํานวนความตองการเงินทุนท่ีเหมาะสม  เพื่อ

วางแผนการจัดหาเงินทุนวาจะมีโครงสรางเงินทุนอยางไร  สัดสวนของหน้ีสินและสวนของผูถือหุนจะมี
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สัดสวนเทาใด  ท้ังน้ีการจัดหาเงินทุนจากแหลงตาง ๆ น้ันจะตองมีความสอดคลองกับความตองการใช

เงินทุนวาจะนําไปลงทุนในรูปแบบใดและในชวงระยะเวลาใด  เชน  แหลงเงินทุนระยะสั้นท่ีมีอายุไมเกิน 1 

ป  เงินเบิกเกินบัญชี  [Over Draft (OD)] ใชในการลงทุนในสินทรัพยระยะสั้น  เพื่อกอใหเกิดสภาพคลอง

ของธุรกิจ  การจัดหาเงินทุนผูบริหารการเงินตองจัดเตรียมขอมูลทางการเงิน  เชน  งบการเงินปปจจุบัน  

พยากรณงบการเงิน  และการจัดหาเงินทุนวาตองการเม่ือใด จากแหลงใด  และดวยวิธีการใด 

 การท่ีจะตัดสินใจวาจะระดมเงินทุนในรูปแบบใดน้ันจะข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการดวยกัน 

ไดแก อัตราดอกเบ้ีย ฐานะทางการเงินของสหกรณวามีความสามารถเพียงพอท่ีจะจายชําระหน้ีหรือไม 

ระดับของหน้ีในปจจุบัน ตัวอยางเชน สหกรณท่ีมีปญหาดานเงินทุนหมุนเวียน อาจจะจัดหาเงินจากแหลง

เงินทุนระยะยาว (Long term financing) แทน 

 การตัดสินใจจัดหาเงินทุน  จึงตองพิจารณา  2  ประเด็นที่สําคัญ คือ 

 1)   ตนทุนของเงินทุน  (Cost of capital)  ถาโครงสรางเงินทุนมาจากผูถือหุน  ตนทุนของ

เงินทุนจะต่ํากวาโครงสรางเงินทุนท่ีมาจากการกูยืม 

 2)  ความเสี่ยงทางการเงิน  (Financial risk)  เปนความเสี่ยงท่ีธุรกิจไมสามารถท่ีจะจายชําระ

คืนเงินตนและดอกเบ้ียเม่ือถึงกําหนดชําระ  ถาโครงสรางเงินทุนมาจากสวนของเจาของ  ความเสี่ยงทาง

การเงินจะต่ํากวาโครงสรางเงินทุนท่ีมาจากหน้ีสิน 

 

 
 

 จากรูปแสดงใหเห็นวาโครงสรางเงินทุนแบบท่ี 1 มีสัดสวนของหน้ีสิน 50% และสวนของผูถือหุน  

50% สวนโครงสรางเงินทุนแบบท่ี 2 มีสัดสวนของหน้ีสิน 25% และสวนของผูถือหุน 75% ดังน้ันการท่ี

ธุรกิจเปลี่ยนแปลงโครงสรางเงินทุนจากแบบท่ี 1 ไปเปนแบบท่ี 2 จะทําใหสัดสวนของหน้ีสินตอสวนของ

ผูถือหุนดีข้ึน 

 3.  การจัดสรรเงินทุน  (Allocation fund)  ผูบริหารการเงินตองวางแผนการจัดสรรเงินทุนวาจะ

นําไปลงทุนในสินทรัพยหมุนเวียนหรือสินทรัพยถาวรจํานวนเทาใดจึงจะเหมาะสม  และใหสัมพันธกับ

เงินทุนท่ีจัดหามาไดดวย  เชน  ลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาด  ลูกหน้ี  สินคาคงเหลือ  

และการลงทุนในสินทรัพยถาวร เปนตน  เพื่อใหธุรกิจไดรับผลประโยชนสูงสุด  ในการตัดสินใจจัดสรร

เงินทุนน้ันตองพิจารณาปจจัยดังน้ี  คือ  ขนาดของธุรกิจ  ความเสี่ยงทางธุรกิจ  ขนาดของกําไรท่ีธุรกิจ

ตองการ  สภาพคลองของธุรกิจในขณะน้ัน  วาจะใชเงินทุนจํานวนเทาใด  อยางไร 

สวนของผูถอืหุน 

50% 

โครงสรางเงินทุนแบบที่ 1 

หนี้สิน 

 50% 

หนี้สิน 25% 

โครงสรางเงินทุนแบบที่ 2 

สวนของผูถอืหุน 

75% 
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 ผูบริหารการเงินไดวางแผนการกําหนดความตองการเงินทุนท้ังในระยะสั้นและระยะยาว  เพื่อ

วางแผนในการจัดหาแหลงเงินทุน  ใหมีความสัมพันธกับความตองการใชเงินทุน  กลาวคือ  ถาสหกรณมี

ความตองการเงินทุนระยะสั้นเงินทุนท่ีจัดหามาก็ควรมาจากแหลงเงินทุนระยะสั้น  ถาสหกรณมีความ

ตองการเงินทุนระยะยาวเงินทุนท่ีจัดหามาก็ควรมาจากแหลงเงินทุนระยะยาว  เพื่อความเขาใจในการ

วิเคราะหจะพิจารณาจากงบดุลถึงการจัดหาและจัดสรรของเงินทุน  โดยท่ีการจัดหาเงินทุนจะอยูทาง

ดานขวาของงบดุล  สวนการจัดสรรเงินทุนจะอยูทางดานซายของงบดุล 

 

งบดุล 
    

สินทรัพยหมุนเวียน ใชจากแหลงเงินทุนระยะส้ัน หน้ีสินหมุนเวียน  แหลงเงินทุนระยะส้ัน 

    

เงินลงทุนระยะยาว 

ใชจากแหลงเงินทุนระยะยาว 

หน้ีสินระยะยาว 
 แหลงเงินทุนระยะยาว 

ลูกหน้ีระยะยาว ทุนของสหกรณ 

สินทรัพยถาวร   

 

    4.  การควบคุมทางการเงิน  (Financial control)  และการประสานงาน (Coordination)  

ผูบริหารการเงินตองมีการประสานงานกับฝายอื่น ๆ ในการวางแผนการควบคุมการบริหารดานการเงิน  

และติดตามผลการดําเนินงานเพื่อใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว  ตลอดจนพิจารณาหาทางปองกันหรือ

แกไขเม่ือมีปญหาเกิดข้ึนในระหวางการดําเนินงาน  เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 

6.   การจัดหาเงินทุนและการจัดสรรเงินทุน 

   สหกรณออมทรัพยเปนวิสาหกิจ (Enterprise) ท่ีใหบริการทางการเงินแกสมาชิกท้ังดานการออม 

และการกูยืม ตามหลักและวิธีการของสหกรณ มีการดําเนินงานเปนธุรกิจในแบบพึ่งพาตนเองและพึ่งพา

ซ่ึงกันและกัน แมโดยปรัชญาของสหกรณจะใหความสําคัญในการรวมคนเปนลําดับแรก แตการรวมทุน

เพื่อใชในการดําเนินงานก็เปนสิ่งสําคัญท่ีไมอาจละเลยได โดยเฉพาะอยางย่ิงเม่ือสหกรณออมทรัพยเปน

สถาบันการเงินรูปหน่ึงในระบบเศรษฐกิจไทย 

 แหลงเงินทุนหรือเงินทุนจากแหลงตางๆ จัดวาเปนสิ่งสําคัญย่ิงในการดําเนินธุรกิจ เพราะเปนสิ่ง

ท่ีไมอาจขาดหายไปได และผูบริหารสหกรณตองใหการใสใจ เน่ืองจากเงินทุนท่ีมีท่ีมาตางๆ กันน้ัน มี

ความหมายตอสหกรณในสายตาของผูเกี่ยวของตางกัน มีตนทุนของเงินตางกัน มีเง่ือนไขเง่ือนเวลาใน

การใชคืนเงินทุนเหลาน้ันตางกัน และแหลงทุนเองก็อาจมีสิทธิในสหกรณน้ีตางกันไปดวย 

 การจัดสรรเงินทุนท่ีสหกรณมีอยู  ไปเพื่อการตางๆ ก็มีความสําคัญไมย่ิงหยอนไปกวาการ

พิจารณาถึงแหลงเงินทุน เพราะมีผลโดยตรงตอผลประโยชนท่ีสหกรณจะไดรับ กลาวคือ เปนการจัดสรร

เงินทุนไป เพื่อการกอใหเกิดรายไดจากการดําเนินธุรกิจท้ังทางตรงและทางออม ท้ังยังสะทอนใหเห็นถึง

ปรัชญาในการดําเนินธุรกิจบางประการ ความเสี่ยงภัยทางธุรกิจและความเช่ือถือในสหกรณในมุมมองของ

ผูเกี่ยวของท้ังจากภายในและจากภายนอก 
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  การจัดหาเงินทุนและการจัดสรรเงินทุน จึงเปนเร่ืองสําคัญท่ีผูบริหารสหกรณออมทรัพยจําเปนตองให

ความสําคัญ และเอาใจใสอยางจริงจังและอยางตอเน่ืองตลอดเวลา เพราะดานหน่ึงเปนเร่ืองของการควบคุม

ตนทุนทางการเงิน อีกดานหน่ึงเปนเร่ืองของการสรางผลประโยชนทางการเงิน และโดยภาพรวมก็เพื่อใหเกิด

ความเหมาะสมระหวางลักษณะของเงินทุนกับลักษณะของการลงทุน เพื่อใหสามารถรองรับภาระท่ีจะเกิดข้ึน

ท้ังในรูปของการชําระคืน และคาใชจายตางๆ สําหรับแหลงทุนตางๆ และดวยเหตุท่ีลักษณะของสหกรณออม

ทรัพยมีลักษณะเฉพาะในรูปของสถาบันการเงินท่ีผูมีสวนไดเสียเปนคนกลุมเดียวกัน คือ สมาชิก ท่ีมีท้ัง “ผู

ออม” คือแหลงทุนของสหกรณแหลงหน่ึง ยอมตองการผลประโยชนจากการออมของตน “สูง” แตขณะเดียวกัน 

“ผูกู” ซ่ึงเปนแหลงลงทุนหรือทางหน่ึงของการจัดสรรเงินทุนของสหกรณ กลับตองการสินเช่ือท่ีมีดอกเบ้ีย “ต่ํา” 

แตทุกคนคือสมาชิกของสหกรณเดียวกัน การบริหารการเงินในสถาบันการเงินท่ีมีลักษณะขัดกันของ

ผลประโยชนของคนกลุมเดียวกัน จึงเปนขอจํากัดท่ีมีความทาทายอยางย่ิง 

แหลงที่มาของเงินทุน  : หน้ีสิน และทุน 

  รายการหน้ีสิน และทุน ท่ีปรากฏในงบดุล น้ัน เปนรายการท่ีสรุปรวมมาจากบัญชีตางๆ ในกลุม 

บัญชีหน้ีสิน และบัญชีทุน ณ เวลาท่ีกําหนด(เวลาท่ีทํางบดุล) ยอดรวมของหน้ีสินและทุนท่ีปรากฏในทาย

งบดุลน้ัน บอกใหทราบวา ณ เวลาน้ันสหกรณมีเงินทุนท้ังสิ้นมูลคาเทาใด และมาจากแหลงใดบาง มาก

นอยเทาใด ประกอบดวย 

 แหลงที่ 1 จากเจาของสหกรณและจากการดําเนินงานของสหกรณ 

 ทุนสวนน้ี มีท่ีมาท่ีสําคัญจาก 2 สวนคือ 

  สวนแรก ทุนเรือนหุน :  เปนเงินทุนท่ีไดจากการลงทุนของเจาของสหกรณ (คือสมาชิก) ลงทุนใน

สหกรณของตน ในรูปของการถือหุน และปรากฏรายการในบัญชี ทุนเรือนหุน ทุนสวนน้ีเกี่ยวของกับ

สมาชิกภาพของสมาชิกสหกรณ เน่ืองจากสมาชิกมีสิทธิในการถอนหุนคืนเม่ือพนจากการเปนสมาชิก

สหกรณแลวการสะสมทุนของสมาชิกเปนทุนเรือนหุนในสหกรณท่ัวๆ ไป น้ัน จะมีลักษณะบางประการท่ีเปน

ขอจํากัด หรือขอเสียเปรียบ เม่ือเทียบกับวิสาหกิจอื่นๆ อยูหลายประการ (แตอาจมีบางประการท่ีไมใช

ขอจํากัดของสหกรณออมทรัพย) ขอจํากัดเหลาน้ันไดแก  

 1. จํานวนของผูถือหุน (คือจํานวนสมาชิก) มีขีดจํากัดบังคับอยู คือ จํากัดอยูในขอบเขตของ

บริการท่ีสหกรณกําหนดตามขอบังคับ เชนในอาณาเขตใดอาณาเขตหน่ึง หรือในหนวยงานใดหนวยงาน

หน่ึง 

  2.  การถือหุนของสมาชิกสหกรณรายคน มักไมมีขอกําหนดใหสอดคลองกับความตองการใช

เงินทุนของตน แตเปนไปตามความสามารถโดยเฉลี่ย ในสหกรณเดียวกันสมาชิกท่ีมีฐานะตางกัน ก็จะมี

ความสามารถในการถือหุนตางกัน สําหรับสหกรณออมทรัพยน้ัน การสะสมทุนในรูปทุนเรือนหุนจึง

กําหนดใหมีความสัมพันธกับรายไดของสมาชิก เปนกําหนดข้ันต่ําดวย ขอน้ีอาจไมใชขอจํากัดของ

สหกรณออมทรัพย เน่ืองจากมักกําหนดใหสมาชิก “ออม”  ในรูปเงินสะสมคาหุน เปนสัดสวนกับรายได

ประจํา (เชน รอยละ 5) แตก็มีขอจํากัดอื่นเกิดข้ึน คือการยอมใหสมาชิก “หยุด” การออมในลักษณะน้ีได 

เม่ือเวลาผานไประยะหน่ึง เชน สงเงินสะสมคาหุนติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 84 งวดรายเดือน เปนตน 
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 3. การถือหุนในสหกรณ เปนการจายเงินลวงหนาเพื่อใหไดสิทธิในการใชบริการในอนาคต 

มากกวาท่ีจะเปนการลงทุนท่ีมีสิ่งดึงดูดใจ หุนของสหกรณจึงไมมีลักษณะการลงทุนแบบหุนทางการคา 

คือ 

  ผลตอบแทน : เงินปนผลท่ีจายใหแกทุนเรือนหุนมีอัตราจํากัดตามหลักการสหกรณ และอาจมี

ขอกําหนดไวในกฎหมายดวย และการตัดสินใจเปนอํานาจของท่ีประชุมใหญ   

มูลคาตลาด : มูลคาหุนของสหกรณมีราคาคงท่ี ไมข้ึน - ลงตามผลการประกอบการ สมาชิกไมอาจ

หาประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหุนได 

 การโอนหุน : หุนของสหกรณตามปกติไมอาจโอนซ้ือขายกันระหวางสมาชิกไดโดยตรง  สมาชิก

จะสามารถถอนหุนของตนไดเม่ือพนจากสมาชิกภาพ  และปกติตองโอนหุนใหกับสหกรณเทาน้ัน 

 อํานาจในการตัดสินใจ : การถือหุนในสหกรณ ไมมีสวนสัมพันธกับอํานาจในการตัดสินใจ 

เน่ืองจากสหกรณถือหลักการ 1 คน 1 เสียง นอกจากน้ันยังมีขอกําหนดอื่นๆ เชน 

 1.  มีขอกําหนดไมใหสมาชิกคนหน่ึงคนใด ถือหุนในสหกรณเกินกวาเกณฑท่ีกําหนด เชน ไม

เกิน 1 ใน 5 ของมูลคาหุนท่ีชําระแลว เปนตน 

 2.  ทุนเรือนหุนมีความสัมพันธกับสมาชิกภาพ    จึงมีการเปลี่ยนแปลงในปริมาณเม่ือมีผูพนจาก

สมาชิกภาพ 

  3.  สมาชิกสหกรณมักลังเลใจท่ีจะถือหุนในสหกรณในจํานวนท่ีเกินกวาเกณฑข้ันต่ํา เน่ืองจากมักมี

ขอเปรียบเทียบวาสามารถใชบริการท่ีอื่นไดโดยไมตองนําเงินไปลงทุน 

   อยางไรก็ตาม ขอจํากัดเหลาน้ีสามารถใชวิธีการตางๆ แกไขได 

  สวนที่สอง ทุนสะสม :  เปนทุนท่ีเกิดจากการสะสมทุนของสหกรณโดยสวนรวม เชน เงินสํารอง 

ทุนสะสมตามขอบังคับเพื่อวัตถุประสงคตางๆ (สวนมากจัดสรรมาจากกําไรสุทธิประจําป) ทุนสวนน้ีเปน

ทุนท่ีปลอดจากขอผูกพันกับสมาชิกรายบุคคล จึงไมมีผลอันเน่ืองจากการเขา - ออกของสมาชิกสหกรณ 

และเปนเงินทุนท่ีไมมีตนทุนทางธุรกิจ 

 แหลงที่ 2  จากสวนของหน้ีสิน 

 ทุนสวนน้ีมีบทบาทมากในการดําเนินธุรกิจของสหกรณออมทรัพย เน่ืองจากสวนมากเปนหน้ีสิน

ระยะสั้น ท่ีอาจมีการเรียกใหชําระหน้ีในทันที หรือในระยะเวลาจํากัด หรือมีขอผูกพันตอการจายคืนทันที

เม่ือมีการรองขอ การบริหารเงินทุนจากแหลงหน้ีสินจึงมีความสําคัญและละเอียดออนมาก เพราะจะสงผล

กระทบถึงความเช่ือถือท่ี “แหลงทุน” มีตอสหกรณไดโดยงายน้ันหมายถึงระดับความสัมพันธระหวาง

สหกรณกับแหลงทุนจะข้ึนอยูกับการบริหารในเร่ืองน้ี 

 แหลงหน้ีสินท่ีสําคัญของสหกรณออมทรัพย ประกอบดวย 

 1) สมาชิก ซ่ึงจะอยูในรูปของเงินฝากประเภทตางๆ ซ่ึงมีตนทุนของเงินทุน (คือ อัตราดอกเบ้ีย) 

ท่ีแตกตางกันตามเงื่อนไขท่ีสหกรณกําหนด ปกติมักข้ึนอยูกับระยะเวลา ความตองการเงินทุนของ

สหกรณ และภาวะเศรษฐกิจท่ัวไป การกําหนดอัตราดอกเบ้ียเงินฝากจะเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหเกิดการ

เคลื่อนไหวของเงินทุนสวนน้ี เขา - ออก ระหวางสหกรณกับสถาบันการเงินอื่นหากไมระมัดระวังและขาด

การติดตามขาวสารอยางใกลชิด อาจเกิดการ “กระเพื่อม” ของเงินทุนอยางรุนแรง และสงผลตอการ
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บริหารสภาพคลองของสหกรณ ปกติแลวอัตราดอกเบ้ียเงินฝาก มักถูกกําหนดมาจากปจจัยภายนอก

สหกรณ ซ่ึงเปนสิ่งท่ีสหกรณไมสามารถควบคุมได 

  นอกเหนือจากเงินรับฝากจากสมาชิกแลว สหกรณยังอาจจัดหาเงินทุนจากสมาชิกในลักษณะอื่น

อีก เชน การออกตั๋วสัญญาใชเงิน เปนตน ซ่ึงจะใชในกรณีท่ีสหกรณมีความตองการเงินทุนท่ีมีความ

เฉพาะ เชน จัดหาเงินทุนระยะยาวโดยออกตั๋วสัญญาใชเงิน ในขณะท่ีไมสามารถกระตุนใหสมาชิกเพิ่ม

การถือหุนปกติได (เชน ในภาวะท่ีอัตราดอกเบ้ียสูงกวาอัตราสูงสุดของเงินปนผลเปนตน)หรือจัดหา

เงินทุนระยะสั้นโดยการออกตั๋วสัญญาใชเงิน เพื่อลดปญหาการขาดสภาพคลองช่ัวคราว เปนตน 

2) แหลงภายนอก ไดแกสถาบันการเงินตางๆ และสหกรณอื่น ซ่ึงจะอยูในรูปของเงินกูประเภท

ตางๆ ท้ังระยะสั้น ระยะปานกลาง ระยะยาว และเงินเบิกเกินบัญชี เปนตน แหลงเงินทุนสวนน้ีจะมี

ขอจํากัดอยูบาง เพราะข้ึนอยูกับฐานะของสหกรณท่ีขอกูวาเปนท่ีเช่ือถือไดมากนอยเพียงใด บางกรณี 

อาจตองการหลักประกันบางอยางดวย สําหรับตนทุนของเงินสวนน้ีก็ข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ เชนเดียวกับ

สวนแรก 

 อยางไรก็ตาม การพิจารณาแหลงเงินทุน และเงินทุนตางๆ  โดยอาศัยขอมูลจากงบดุลเพียงอยาง

เดียวน้ัน จะไมไดภาพของแหลงเงินทุนท่ีครบถวน เน่ืองจากอาจมีเงินทุนจากบางแหลงโดยเฉพาะเงินทุน

ระยะสั้น ท่ีสหกรณจัดหามา และใชคืนไปหมดสิ้นแลวในระหวางป ทําใหไมปรากฏยอดคงเหลือในวันท่ีทํา

งบดุล จึงจําเปนตองพิจารณาถึงรายการเคลื่อนไหวท่ีเกิดข้ึนจริงดวย การจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

หรือการเก็บยอดรายการทางการเงินท่ีเกี่ยวของอยางตอเน่ือง (ทุกวันทําการ ทุกสัปดาห ทุกปกษ ทุก

เดือน ทุกไตรมาส ฯลฯ) จึงจะเปนการติดตามการเคลื่อนไหวของเงินทุนจากแหลงตางๆ ท่ีไดผล 

นอกจากน้ันการทํางบการเงินลวงหนา งบกระแสเงินสดลวงหนา ก็เปนเคร่ืองชวยสําหรับผูบริหารงาน

สหกรณไดอยางดี ระบบขาวสารภายในและระบบบัญชีของสหกรณ จึงเปนหัวใจสําคัญของการบริหาร

การเงินของ สหกรณออมทรัพย และควรใหความสําคัญแกบัญชีเพื่อการบริหารเปนพิเศษ 

การจัดสรรเงินทุน  :  สินทรัพย 

   รายการสินทรัพยตางๆ ท่ีปรากฏในงบดุลน้ัน แสดงใหเห็นถึงการจัดสรรเงินทุนท่ีสหกรณมีอยู ณ 

เวลาใดเวลาหน่ึง วาไดมีการนําไปเก็บไว (ลงทุน) เพื่อการใดบาง โดยการจัดสรรน้ันจะกระทําในรูปของ

การลงทุนในสินทรัพย ซ่ึงประกอบดวย 

 1. การลงทุนในสินทรัพยถาวร หมายถึงการซ้ือหรือจัดหาโดยการเชาระยะยาวสินทรัพยท่ีเปน

อสังหาริมทรัพย เชน อาคารสํานักงาน ท่ีดิน ยานพาหนะ ครุภัณฑอุปกรณ ซ่ึงเปนสินทรัพยท่ีจําเปนใน

การดําเนินงานของสหกรณ และกอใหเกิดประโยชน(รายได) แกสหกรณในทางออม การลงทุนใน

สินทรัพยประเภทน้ีจําเปนตองทํางบประมาณการลงทุน เพื่อใหรูถึงการเคลื่อนไหวของกระแสเงินเขา-

ออก และตองประเมินความคุมคาของการลงทุนดวย โดยเฉพาะในกรณีท่ีไมใชสินทรัพยถาวรท่ีเปนความ

จําเปนพื้นฐาน เชน การซ้ือรถยนตคันท่ี 2 ควรมีการพิจารณาวา การซ้ือรถยนตคันน้ี จะทําใหสหกรณ

ประหยัดอะไรไดบาง (เชน คาเชาพาหนะ ท่ีตองจายอยูเปนคร้ังคราว เพราะรถไมพอใชงาน) และจะ

คุมคากับการลงทุนไปหรือไม หรือการสรางอาคารสํานักงาน จะประหยัดอะไรลงไดบาง จะคุมคาหรือไม 
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  เทคนิคในการวิเคราะหสามารถใชเทคนิคตาง ๆ เชน การวิเคราะหมูลคาปจจุบันสุทธิ (Net 

Present Value : NPV) การวิเคราะหอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR) การ

วิเคราะหระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) การวิเคราะหดัชนีอัตรากําไร (Profitability Index : PI)   

เปนตน   การใชเทคนิคเหลาน้ีเขาชวยจะทําใหสหกรณออมทรัพยสามารถตัดสินในการลงทุนไดอยางมี

เหตุผล ดวยความรอบคอบ มิใชการพิจารณาโดยอาศัย “ความรูสึก” โดยขาดการวิเคราะหท่ีรัดกุม

เพียงพอ นอกจากน้ันยังจะเปนการบังคับใหตองมีการประมาณการกระแสเงินสดรับ-จายข้ึนมา ทําใหเห็น

ภาพการเคลื่อนไหวในอนาคตท่ีจะชวยใหผูบริหารงานสามารถมองเห็นปญหาหรือขอจํากัดท่ีอาจจะเกิด

ในอนาคตไดดวย และพรอมท่ีจะเผชิญกับปญหาน้ันอยางมีเวลาเตรียมตัวมากพอ 

 2. การลงทุนในสินทรัพยหมุนเวียน หมายถึงการลงทุนในสินทรัพยท่ีมีอายุสั้น มีการ

หมุนเวียนเร็ว ปกติจะมีการเปลี่ยนสภาพเปนเงินสดในรอบปทางบัญชีเดียว เชน ลูกหน้ี สินคาคงคลัง 

เงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในหลักทรัพย และบางสวนจะคงสภาพไวเปนเงินสดในมือสินทรัพยกลุมน้ีมี

ความจําเปนในการดําเนินธุรกิจมาก เน่ืองจากเปนกลไกในการรักษาสภาพคลองของกิจการท่ีสําคัญ 

อยางไรก็ตามสําหรับสหกรณออมทรัพย สวนประกอบสําคัญของสินทรัพยกลุมน้ี คือ ลูกหน้ี ถือวาเปน

สินทรัพยท่ีเปนแหลงรายไดท่ีสําคัญสุดของสหกรณ 

  อยางไรก็ตาม “ลูกหน้ี” ของสหกรณออมทรัพย ไมไดมีลักษณะเปนสินทรัพยหมุนเวียนท่ีแทจริง 

ขอเท็จจริงท่ีปรากฏน้ัน “ลูกหน้ี” มีลักษณะเปน “เงินลงทุน” ของสหกรณมากกวา หากจะมีการจัดลูกหน้ี

ของสหกรณออมทรัพยเปน “สินทรัพยหมุนเวียน” ก็อาจมีเพียงสวนท่ีถึงกําหนดชําระในรอบปทางบัญชี

น้ัน ๆ เทาน้ัน เน่ืองจากมีลูกหน้ีจํานวนมากท่ีเปนหน้ีท่ีมีระยะเวลาชําระคืนเกินกวา 1 ป เชน บางสวน

ของเงินกูสามัญ และสวนใหญของเงินกูพิเศษ จากขอเท็จจริงน้ี สหกรณออมทรัพยควรมีการแยก

รายละเอียด ลูกหน้ีสวนท่ีไมเปนสินทรัพยหมุนเวียน (Non-Current  Assets) ออกไวตางหาก เพื่อใหเห็น

อยางชัดเจนวาสินทรัพยสวนน้ีมีสภาพคลองต่ํากวาสวนท่ีเปน Current จะทําใหการพิจารณาสภาพคลอง

ของสหกรณมีความเปนจริงมากข้ึน ไมถูกปกปดอยูดวยปริมาณลูกหน้ีท่ีเปนสวนของ Non-Current  

 ผลตอบแทนจากการใหกูยืม คือ อัตราดอกเบ้ีย ซ่ึงตามปกติจะมีอัตราเดียวสําหรับเงินกูทุก

ประเภท จึงไมมีความแตกตางกันระหวางการใหเงินกูพิเศษ กับเงินกูสามัญ หรือเงินกูฉุกเฉิน สหกรณจึง

ไมจําเปนตองมีการจัดสัดสวนระหวางเงินกูพิเศษ เงินกูสามัญ และเงินกูฉุกเฉิน วาควรมีอัตราสวนเทาใด 

แตหากสหกรณออมทรัพยใดใชนโยบาย “อัตราดอกเบ้ียตางกัน” สําหรับเงินกูตางประเภทกัน การ

กําหนดสัดสวนระหวางเงินกูประเภทตางๆ ก็จะมีความจําเปนข้ึนมาทันที เพราะจะมีผลตอ “รายไดจาก

ดอกเบ้ีย” ของสหกรณ เชน สหกรณอาจกําหนดอัตราดอกเบ้ียเงินกูฉุกเฉิน สูงกวาเงินกูสามัญ เพื่อสังกัด

การกูเงินฉุกเฉินท่ีไมจําเปนลงเปนการสรางวินัยการใชจายเงินใหสมาชิกบางกลุม หรืออาจกําหนดอัตรา

ดอกเบ้ียสําหรับเงินกูพิเศษเพื่อการมีอสังหาริมทรัพยใหต่ํากวาเงินกูสามัญ เพื่อใหโอกาสแกสมาชิกท่ี

ตองการมีท่ีอยูอาศัยใหมีโอกาสมากข้ึน เปนตน  

  3. การลงทุนในสินทรัพยอ่ืนๆ เชน เงินลงทุนในกิจการอื่น (ถือหุนของชุมนุมสหกรณฯ) หรือ

สินทรัพยประเภทไมมีตัวตนตางๆ เชนสิทธิการเชา เปนตน 

  สวนประกอบของรายการสินทรัพยตางๆ เหลาน้ี แสดงใหเห็นถึงการจัดสรรเงินทุนของสหกรณ 

ซ่ึงจะมีผลโดยตรงตอสหกรณ คือ 
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1)  ผลตอสภาพคลองของสหกรณ   

2)  ผลตอรายไดของสหกรณ 

3)  ผลตอความเสี่ยงภัยทางธุรกิจท่ีอาจเกิดข้ึน 

4)  ผลตอภาพพจนและความเช่ือถือในสหกรณตามสายตาผูเกี่ยวของ 

ความสัมพันธระหวางการจัดหาเงินทุนและการจัดสรรเงินทุน 

  ในการบริหารการเงินสําหรับสหกรณออมทรัพยน้ัน การจัดสมดุลระหวางเงินทุนจากแหลงตางๆ 

กับการจัดสรรเงินลงทุน ก็ดี การจัดสวนประกอบในการลงทุนในสินทรัพยตางๆ  ก็ดี การจัดสัดสวน

ระหวางเงินทุนจากแหลงตางๆ และระยะเวลาตางๆ ก็ดี ลวนเปนประเด็นท่ีตองพิจารณาติดตามอยาง

ตอเน่ือง เพื่อการตัดสินใจท่ีรวดเร็วทันเหตุการณ เพื่อใหเกิดผลดีท่ีสุดแกสหกรณและสมาชิก 

  หลักพื้นฐานของการบริหารการเงินเพื่อจัดสมดุลระหวางแหลงเงินทุนกับการจัดสรรเงินทุน ก็คือ 

การลงทุนในสินทรัพยท่ีเปน  non - current  ดวยเงินทุนจากแหลงเงินทุนระยะยาวและลงทุนในสินทรัพย

ท่ีเปน current  ดวยเงินทุนจากแหลงเงินทุนระยะสั้น ซ่ึงจะเปนนโยบายท่ีปลอดภัยท่ีสุด เพราะปกติ

แหลงเงินทุนระยะยาวจะมีตนทุนสูงกวาแหลงเงินทุนระยะสั้นและสินทรัพยท่ีเปน non - current  เปน

สินทรัพยท่ีกอใหเกิดรายไดมากกวาสินทรัพยท่ีเปน current  อยางไรก็ตามนโยบายท่ีมีความทาทายมาก

ข้ึน คือการลงทุนบางสวนในสินทรัพยท่ีเปน non - current  ดวยเงินทุนจากแหลงเงินทุนระยะสั้น (เพราะ

ตนทุนต่ํากวา แตมีผลตอบแทนสูง) สหกรณยอมตองแบกรับภาระความเสี่ยงท่ีสูงข้ึนดวย การกําหนด

นโยบายอยางไรจึงข้ึนอยูกับธรรมชาติของสหกรณ ธรรมชาติของมวลสมาชิก และวิสัยทัศนของผูบริหาร

สหกรณ เปนสําคัญ 

  ธรรมชาติของสหกรณ ในท่ีน้ีหมายถึง ระดับการดําเนินธุรกิจของสหกรณออมทรัพยแตละแหง ซ่ึง

อาจแบงไดเปน 3 ระดับ คือ 

   สหกรณออมทรัพยท่ียังเปนสหกรณพื้นฐาน คือ สมาชิกสหกรณยังมีความตองการ  “เงินกู” จาก

สหกรณในปริมาณสูง (สหกรณยังมีเงินไมพอใหกู) สหกรณจะใหความสําคัญในการหาแหลงเงินทุนมากกวา

เร่ืองการลงทุน (สหกรณกลุมน้ีจะกําหนดอัตราดอกเบ้ียเงินกูสูงกวาสหกรณอื่นได) 

  สหกรณออมทรัพยท่ีพนการเปนสหกรณพื้นฐานมาแลว สมาชิกมีการกูยืม และมีการออมใน

ระดับท่ีไดสัดสวนกัน (สหกรณไมขาดเงิน และไมมีเงินเหลือ) สหกรณกลุมน้ีจะมีทางเลือกในการจัดหา

เงินทุนจากแหลงตางๆ ไดมากข้ึน แหลงทุนท่ีมีดอกเบ้ียต่ํา เง่ือนไขดี จะไดรับการพิจารณากอน อาจใช

เทคนิคตางๆ ในการจัดหาเงินทุนได และรักษาระดับการลงทุน (ใหกูยืม) โดยกําหนดอัตราดอกเบ้ียใน

ระดับเดียวกับตลาดได 

   สําหรับสหกรณออมทรัพยอีกกลุมหน่ึงคือกลุมท่ีมีความกาวหนา กลุมน้ีจะมีเงินเหลือเพราะระดับ

การกูยืมของสมาชิกอิ่มตัว สมาชิกมีกําลังการออมสูง สหกรณออมทรัพยกลุมน้ีจะเปนกลุมท่ีใหกูยืมแก

สหกรณอื่นๆ เปนกลุมท่ีจําเปนตองใหความสําคัญแกการหาชองทางการลงทุนใหมๆ ในขณะท่ีตอง

พยายามควบคุมตนทุนจากแหลงเงินทุนท่ีมีท้ังหมดดวย เพราะสหกรณออมทรัพยยังมีขอบเขตการลงทุน

จํากัดอยู 

  ธรรมชาติของสมาชิก จะสอดคลองกับธรรมชาติของสหกรณ ในสหกรณออมทรัพยกลุมแรก 

สมาชิกสวนใหญจะเปน “ผูกู” จะมีกําลังการออมต่ํา ตรงขามกับสมาชิกสหกรณในกลุมท่ีสุดทาย ท่ีมีกําลัง
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การออมสูง แมจะมีการกูยืมแตก็มีกําลังการชําระคืนได ความสนใจในผลประโยชนของสมาชิกในสหกรณ

แตละกลุมจึงมีความแตกตางกัน 

  การกําหนดนโยบายของผูบริหารสหกรณออมทรัพยแตละกลุม จะสะทอนมาจากธรรมชาติของ

สหกรณ และธรรมชาติของสมาชิก เพราะกรรมการดําเนินการไดรับการเลือกตั้งมาจากมวลสมาชิก การ

ใหความสนใจของสหกรณแตละแหงจึงแตกตางกัน แตอยางไรก็ตาม หากสหกรณออมทรัพยท้ังระบบ

สามารถเช่ือมโยงและสรางความสัมพันธทางการเงินกันได ก็จะทําใหการเคลื่อนยายเงินทุนจากสวนท่ี

เกินอยูไปยังสวนท่ีขาด สามารถเปนไปไดอยางสะดวกและรวดเร็ว และเปนประโยชนแกทุกสหกรณ 

 รายละเอียดวิธีการปฏิบัติ  โปรดศึกษาจากคูมือการบริหารการเงินข้ันสูง 

 

7.  ตนทุนเงินในสหกรณออมทรัพย 

  หนาท่ีของผูบริหารการเงินสหกรณออมทรัพยท่ีสําคัญ คือ การตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุน 

(Investment) การตัดสินใจในการกําหนดราคา (Pricing) การตัดสินใจในการจัดหาเงินทุน (Financing) และ

การตัดสินใจในการจัดโครงสรางของเงินทุน (Financial Structuring) ดังน้ันขอมูลพื้นฐานสําคัญท่ีผูบริหาร

สหกรณตองการเปนอยางย่ิง เพื่อใชในการวางแผน การตัดสินใจ และการควบคุม คือตนทุน (Cost)  

  “ตนทุน” ในการบัญชีการเงิน หมายถึง ทรัพยากรตางๆ ท่ีใชไปเพื่อใหไดสินคา หรือบริการ หรือ

เงินทุนมา ทรัพยากรท่ีใชอาจวัดไดในรูปของเงินสดท่ีจายไป มูลคาของทรัพยสินท่ีเอาไปแลกเปลี่ยน เปนตน 

แตสําหรับการบัญชีบริหาร “ตนทุน” มีความหมายท่ีแตกตางกัน ท้ังน้ีเพราะตนทุนมีหลายประเภทแตกตาง

กันตามความตองการของฝายบริหารท่ีตองการจะใชขอมูลตนทุน เพื่อวัตถุประสงคใด เชน เพื่อกําหนด

อัตราดอกเบ้ียเงินใหกูแกสมาชิก หรือเพื่อควบคุมงบประมาณรายจาย หรือเพื่อการตัดสินใจลงทุนในตรา

สารทางการเงิน หรือเพื่อการปรับปรุงโครงสรางทางการเงินใหมีเสถียรภาพ เปนตน ตนทุนเกิดข้ึนในกิจการ

ทุกประเภท ท้ังในกิจการท่ีดําเนินธุรกิจ และไมไดดําเนินธุรกิจ ตนทุนท่ีเกิดข้ึนจะแตกตางกัน การจําแนก

ประเภทตนทุน จึงข้ึนอยูกับลักษณะการประกอบกิจการของแตละแหง โดยท่ัวไปตนทุนในกิจการของ

สหกรณออมทรัพย จําแนกได 2 ประเภทคือ 

  1. ตนทุนเงินทุน (Cost of Capital) 

  2. ตนทุนการบริหาร (Administrative Cost) 

 ตนทุนเงินทุน (Cost of Capital) คือ ตนทุนการไดมาของเงินทุนท่ีสหกรณออมทรัพยนํามาใช

ในการสรางทรัพยสิน และหมุนเวียนดําเนินการ ตามปกติสหกรณออมทรัพยจะมีแหลงท่ีมาของเงินทุน

จาก 2 แหลง คือ จาก “เจาหน้ี” และจาก “เจาของ” โดยสามารถพิจารณาสวนประกอบของเงินทุนไดจาก

งบดุลของสหกรณออมทรัพย ซ่ึงจําแนกแหลงท่ีมาของเงินทุนไวชัดเจนในรายการหน้ีสิน (Liabilities) 

และรายการทุนของสหกรณ (Owner Equity) 

 1.   แหลงที่มาของเงินทุนจากเจาของและจากการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพย 

ประกอบดวย 

 1.1 ทุนเรือนหุน เปนเงินทุนท่ีไดมาจากการลงทุนของสมาชิกในกิจการสหกรณออมทรัพยของตน 
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 1.2 ทุนสะสม เปนเงินทุนท่ีไดมาจากการดําเนินงานของสหกรณ และสะสมทุนไวเพื่อประโยชน

ในภายหนาของสมาชิก และสหกรณโดยสวนรวมประกอบดวย 

 - ทุนสํารอง 

 - ทุนสะสมตามขอบังคับ หรือระเบียบ เชน ทุนสาธารณประโยชนทุนรักษา 

  ระดับอัตราเงินปนผล ทุนสวัสดิการสมาชิก ทุนสวัสดิการเจาหนาท่ี ทุนเพื่อ 

  การศึกษาของบุตรสมาชิก ทุนเพื่อสรางสํานักงานเปนตน 

  - กําไรสะสม 

 2.  แหลงที่มาของเงินทุนจากหน้ีสิน ประกอบดวย 

 2.1 เงินรับฝาก เปนเงินทุนท่ีไดมาจากการท่ีสหกรณออมทรัพยรับฝากเงินจากสมาชิก ท้ังในรูปเงิน

ฝากประเภทออมทรัพย และเงินฝากประเภทประจําตามกําหนดเวลา เปนตน 

 2.2 เงินกูยืม เปนเงินทุนท่ีสหกรณออมทรัพยไดมาจากการกูยืมเจาหน้ีตางๆเชน ชุมนุมสหกรณ

ออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ธนาคาร และสหกรณออมทรัพยอื่น เปนตน  

  เงินทุนท่ีไดมาจากแตละแหลงทุนดังกลาวจะมีตนทุน หรือคาใชจายท่ีแตกตางกันไป ดังน้ันในการ

หาตนทุนเงินทุนของสหกรณออมทรัพยน้ัน จะตองหาตนทุนของเงินทุนท่ีไดมาจากแตละแหลงกอน แลวจึง

นํามาเฉลี่ยตามสัดสวนของเงินทุนตามแหลงท่ีไดมา ซ่ึงเรียกวาตนทุนเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (Weighted 

Average Cost of Capital : WACC) 

 ตนทุนของทุนเรือนหุน 

  ผลตอบแทนตอการลงทุนในทุนเรือนหุนของสหกรณออมทรัพย คือ เงินปนผล ซ่ึงท่ีประชุมใหญของ

สหกรณเปนผูพิจารณาอนุมัติจัดสรรจากกําไรสุทธิประจําป ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเสนอ ซ่ึง

ในหลายสหกรณจะพบปญหาความขัดแยงระหวางคณะกรรมการดําเนินการ และสมาชิกผูถือหุนเกี่ยวกับการ

กําหนดอัตราเงินปนผล เน่ืองจากสมาชิกผูถือหุนมักจะคาดหวังอัตราเงินปนผลท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆ ทุกป ขณะท่ี

ผูบริหารสหกรณตองบริหารการเงินภายใตสภาพแวดลอมทางการเงินท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อัตรา

ดอกเบ้ียในตลาดเงินตลาดทุนมีข้ึนและลง ดังน้ันอัตราเงินปนผลท่ีเหมาะสมน้ันควรไมต่ํากวาอัตรา

ผลตอบแทนท่ีสมาชิกสหกรณจะไดรับ หากสมาชิกสหกรณนําไปลงทุนท่ีอื่นท่ีมีสภาพความเสี่ยงพอๆ กัน เชน 

ไมต่ํากวาอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 1 ปเฉลี่ย หรืออาจกําหนดวาเทากับอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจําบวก 

2 % ถึง 3% ตนทุนของทุนเรือนหุนใน สหกรณออมทรัพยก็คือ อัตราเงินปนผล น่ันเอง 

 ตนทุนของทุนสํารอง ทุนสะสม และกําไรสะสม 

  บางสหกรณอาจพิจารณาวา ทุนสํารอง ทุนสะสม และกําไรสะสมน้ัน เปนเงินทุนท่ีไมมีตนทุน หรือ

ตนทุนเงินทุนเปนศูนย ขณะท่ีบางสหกรณอาจพิจารณาวา เม่ือสหกรณมิไดจายกําไรออกไปท้ังหมด โดยคง

กําไรบางสวนสะสมไวในสหกรณ ก็จะตองถือเสมือนหน่ึงวาสหกรณออมทรัพยไดใชกําไรสวนท่ีสะสมไวใน

รูปทุนตางๆ น้ัน ไปหาประโยชนแทนใหกับเจาของสหกรณ จึงพิจารณาในลักษณะของคาเสียโอกาส 

(Opportunity Cost) กลาวคือหากสหกรณนําเงินทุนสวนน้ีไปฝากประจําไวในธนาคารไดรับอัตราดอกเบ้ีย

เทาไร ใหนํามาเปนตนทุนของทุนสํารอง ทุนสะสม และกําไรสะสมดวย แตโดยท่ัวไปหากคิดตามหลัก
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เศรษฐศาสตร เงินสํารองและทุนสะสม ตองมีคาเสียโอกาส แมจะไมไดจายจริงในทางปฏิบัติซ่ึงสวนใหญจะ

คิดคาเสียโอกาสเทากับอัตราท่ีจายใหกับผูถือหุน 

 ตนทุนของเงินรับฝาก 

  ตนทุนของเงินรับฝาก ก็คือ อัตราดอกเบ้ียจายใหแกเงินฝากประเภทตางๆ ท่ี สหกรณออมทรัพยรับ

ฝากจากสมาชิก ดอกเบ้ียเงินรับฝากท่ีสหกรณกําหนดอาจมีหลายอัตรา และมีปริมาณเงินฝากในแตละประเภท

ท่ีแตกตางกัน ดังน้ัน การจะทราบตนทุนของเงินรับฝากดังกลาวได จะตองนําปริมาณเงินฝากและอัตรา

ดอกเบ้ียท่ีแตกตางกันน้ัน มาถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของเงินรับฝาก 

 ตนทุนของเงินกูยืม 

  เม่ือกิจการตองการกูยืมเงิน ผูท่ีจะใหกูตองพิจารณาฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกิจการ 

เพื่อประเมินถึงความสามารถในการดําเนินงานและความเสี่ยงของกิจการวาเปนอยางไร มีโอกาสจะเปนหน้ี

เสียหรือไม จากน้ันผูท่ีจะใหกูจึงจะสามารถกําหนดอัตราดอกเบ้ียเงินกู ซ่ึงเปนอัตราท่ีเหมาะสมแกกิจการ

น้ันๆ ได ดังเชน ธนาคารพาณิชยเรียกเก็บอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมจาก สหกรณออมทรัพยในอัตราท่ีแตกตาง

กันบาง เทากันบาง ก็ข้ึนกับการวิเคราะหประเมินระดับความเสี่ยงของสหกรณออมทรัพยผูขอกูน่ันเอง แต

นับวาเปนเร่ืองแปลกท่ีการใหกูยืมกันระหวางสหกรณออมทรัพยน้ัน มิไดมีการกําหนดอัตราดอกเบ้ียเงินใหกู

ใหสัมพันธกันกับระดับความสามารถในการดําเนินงานและความเสี่ยงของกิจการสหกรณออมทรัพยผูขอกู 

ดังน้ันจึงเปนเร่ืองปกติท่ีจะพบเห็นไดโดยท่ัวไปวา สหกรณออมทรัพยท่ีมีความสามารถในการดําเนินกิจการ

ดีความเสี่ยงต่ํา และสหกรณออมทรัพยท่ีการดําเนินงานมีความเสี่ยงสูง ลวนไดรับเงินกูจากสหกรณออม

ทรัพย หรือชุมนุมสหกรณออมทรัพยฯ ในอัตราดอกเบ้ียท่ีเทากัน สรุปไดวาเจาหน้ีคิดอัตราดอกเบ้ียกับ

สหกรณเทาไรอัตราดอกเบ้ียน้ันก็ถือเปนตนทุนของเงินกูยืมน่ันเอง 

 ตนทุนทางการบริหาร (Administrative Cost) ไดแกคาใชจายท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานใน

กิจการของสหกรณออมทรัพยท้ังหมด โดยไมรวมคาใชจายท่ีเปนตนทุนของเงินทุน เชน เงินเดือนคาจาง 

คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาท่ี คาใชจายในการบริหารสํานักงาน คาใชจายดานบริการ  คาใชจายดาน

วิชาการและการพัฒนา เปนตน 

  ในการคํานวณตนทุนทางการบริหารใหพิจารณาเปรียบเทียบวาสหกรณออมทรัพยมีคาใชจายใน

การบริหารเงินทุนท่ีมีอยูคิดเปนรอยละเทาไร 

 

ตนทุนทางการบริหาร = คาใชจายบริหาร x 100 

  เงินทุน 

   

8.  จุดคุมทุน 

 ในการบริหารงานสหกรณออมทรัพยน้ัน  การวิเคราะห การวางแผน และการควบคุมทางการเงิน

นับวาเปนสิ่งท่ีจําเปนสําหรับผูบริหาร โดยเฉพาะอยางย่ิงยุคของขอมูลขาวสาร ซ่ึงตองการความฉับไวใน

การตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพ และจะตองสามารถปรับตัวใหทันกับสภาวการณทางเศรษฐกิจท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ถึงแมวาจุดมุงหมายของการดําเนินธุรกิจของ สหกรณออมทรัพยจะมุง
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ใหบริการท่ีดีแกมวลสมาชิกเปนสําคัญ มิไดมุงแสวงหากําไรสูงสุดก็ตาม แตภารกิจทางดานธุรกิจก็นับได

วามีความสําคัญตอความอยูรอดของสหกรณเชนกัน คือจําเปนตองบริหารงานใหมีกําไร เพื่อท่ีจะสามารถ

ตอบสนองความตองการของสมาชิกได หรืออยางนอยผลการดําเนินงานจะตองอยูในระดับท่ีธุรกิจ

สามารถอยูไดคือไมขาดทุน  การวิเคราะหจุดคุมทุนจึงเปนสิ่งท่ีมีความจําเปนท่ีจะชวยใหผูบริหารสหกรณ

ออมทรัพยไดทราบถึงปริมาณธุรกิจข้ันต่ําท่ีสหกรณจะสามารถอยูรอดไดภายใตสถานการณท่ีเปนอยูใน

ขณะน้ัน การวิเคราะหจุดคุมทุนจึงเปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญประการหน่ึงท่ีจะชวยใหการตัดสินใจวางแผน

ทางการเงินของผูบริหารสหกรณออมทรัพยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

  ความหมายของจุดคุมทุน 

 จุดคุมทุน (Break-even point) หมายถึง ระดับหรือปริมาณธุรกิจท่ีจะกอใหเกิดรายไดเพียงพอ

กับคาใชจายท่ีเกิดข้ึนในระยะเวลาท่ีกําหนด ซ่ึงปกติคือรอบปทางบัญชีหน่ึงๆ อาจกลาวงายๆ วา

จุดคุมทุนจะแสดงใหเห็นวาในรอบปหน่ึงๆ สหกรณออมทรัพยควรจะมีปริมาณธุรกิจอยางนอยเทาใดท่ีจะ

ทําใหสหกรณมีรายไดมากพอท่ีจะคุมกับคาใชจายท่ีเกิดข้ึน คือ เสมอตัว หรือ เทาทุน ไมขาดทุน ซ่ึง

หมายความวา หากสหกรณสามารถมีปริมาณธุรกิจท่ีมากกวาระดับน้ันก็จะมีกําไร แตในทางตรงกันขามถา

หากมีปริมาณธุรกิจต่ํากวาจุดน้ัน ก็จะประสบผลการขาดทุน 

 ในบางกรณีการคํานวณจุดคุมทุน อาจมีการเผื่อคาใชจายบางรายการไวเพื่อใหจุดคุมทุนท่ีคํานวณได

สามารถบงบอกถึงปริมาณธุรกิจท่ีจะทําใหสหกรณมีรายไดเพียงพอกับคาใชจายท่ีจะเกิดข้ึนและครอบคลุมถึง

รายจายบางรายการท่ีตองการ เชน ครอบคลุมรายจายเงินปนผล หรือรายจายเงินเฉลี่ยคืน เปนตน ดังน้ัน 

การคํานวณหาจุดคุมทุนจึงอาจมีความหมายแตกตางกันไปตามสมมติฐานและความตองการของผูวิเคราะห

น่ันเอง 

 รายละเอียดวิธีการปฏิบัติ  โปรดศึกษาจากคูมือการบริหารการเงินข้ันสูง 

 

9.  สรุป 

 ในการพัฒนาการบริหารเงินในสหกรณออมทรัพยใหมีประสิทธิภาพและประโยชนสูงสุดน้ันเปน

ภาระหนาท่ีอันสําคัญย่ิงของผูบริหารสหกรณออมทรัพย ซ่ึงเปนท้ัง “ศาสตร” และ “ศิลป" ท่ีผูบริหาร

สหกรณจะตองผสมผสานเขาดวยกัน ท้ังน้ีโดยมีเปาหมายอยูท่ีมวลสมาชิก “กินดี อยูดี และมีสันติสุข” 

โดยอาศัย อุดมการณ หลักการ และวิธีการ นํามาประยุกตและปฏิบัติใชในการบริหารงาน  ดังน้ี 

 คณะกรรมการอํานวยการควรใหมีการรวบรวมขอมูลของสหกรณออมทรัพยท่ีมีขนาดของ

สินทรัพยและอยูในกลุมเดียวกัน เชน กลุมสหกรณออมทรัพยในมหาวิทยาลัยหรือในสาธารณสุข มา

จัดเปนหมวดหมู ณ คาบเวลาใดเวลาหน่ึง เชน ณ สิ้นป 2549 เปนตน โดยแยกเปนตารางการวิเคราะห

ผลการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยตัวอยางเหลาน้ัน  แบงรายการดําเนินงานออกเปนชองทุน

ดําเนินงานและปริมาณธุรกิจ แลวแบงรายการดําเนินงานเปนทุนดําเนินงาน คือ ทุนของสหกรณเอง และ

ทุนกูยืมจากผูอื่น และรวมยอดทุนดําเนินงาน สวนปริมาณธุรกิจก็ใหแบงเปน 3 รายการ คือ เงินฝาก  

เงินใหสมาชิกกู  และรวมเปนปริมาณธุรกิจ  แลวใหใสขอมูลตัวเลขลงไปในรายการดังกลาวขางตน 

 แลวคิดคํานวณขอมูลในแตละรายการเปนรอยละ เพื่อใหเห็นสัดสวนของรายการตางๆ ในแนวตั้ง 
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 และควรรวบรวมขอมูลและตัวเลขของสหกรณตัวอยางดังกลาวขางตน ณ อีกเวลาหน่ึงเปน ณ 

สิ้นป 2550 เปนตน  แลวดําเนินการแจกแจงขอมูลและตัวเลขดังกลาวขางตนในแนวตั้งเหมือนท่ีกลาวใน

วรรคกอน  เพื่อใหเห็นสัดสวนแนวตั้ง แลวเทียบเคียงความเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนหรือลดลงเปนตัวเลขและ

คํานวณเปนรอยละ  ท้ังน้ีเพื่อใหเห็นแนวโนมความเปลี่ยนแปลงในเร่ืองทุนดําเนินงานและปริมาณธุรกิจ

ใน 2 คาบเวลาป 2549 และ 2550 

 การวิเคราะหผลการดําเนินงานของสหกรณดังกลาวขางตน  จะเปนคูมือใหคณะกรรมการ

อํานวยการกําหนดทิศทางการใชทุนดําเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของสหกรณไดดีย่ิงข้ึน    
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บทที่ 4 
                            วิ ธี ก ารควบ คุมงานด า นการ เ งิ นแล ะ บัญชี  
 

1.  หนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการอํานวยการตอการควบคุมภายใน 

 คณะกรรมการอํานวยการ เปนองคกรในสหกรณท่ีคณะกรรมการดําเนินการแตงตั้ง  เพื่อดําเนิน

กิจการแทนคณะกรรมการดําเนินการตามท่ีไดรับมอบหมาย และตามกฎหมาย ขอบังคับ  ระเบียบ มติ และ

คําสั่งของสหกรณ ตามขอบังคับกําหนดใหมีอํานาจหนาท่ีท่ีสําคัญประกอบดวย   การควบคุมการเงิน การ

ควบคุมการจัดทําบัญชี ดูแลการเก็บรักษาเอกสารหลักฐาน และทรัพยสินของสหกรณ ควบคุมดูแลการจัดทํา

งบดุล งบกําไรขาดทุนและรายงานประจําป รวมท้ังพิจารณาเสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการแกไข

ปรับปรุงการบริหารงาน การจัดสรรกําไรสุทธิ การวางแผนและงบประมาณประจําป โดยสรุปก็คือหนาที่ใน

การกํากับดูแลดานการเงินและการบัญชีของสหกรณใหถูกตองเรียบรอย อันเปนภารกิจท่ีสําคัญท่ีสุด

ดานหน่ึงในการบริหารงานสหกรณ 

 ในการบริหารงานสหกรณใหเปนไปดวยความเรียบรอย  สามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย

โดยประหยัด (Economy) มีประสิทธิภาพ (Efficiency) และบังเกิดประสิทธิผล  (Effectiveness) ไดน้ัน 

ผูบริหารตองมีเคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพ คือ ระบบการควบคุมภายในท่ีดี 

 ความหมายและวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน 

 ความหมายการควบคุมภายใน  (Internal Control) หมายถึง นโยบายและวิธีการท่ีไดวางไว

สําหรับปฏิบัติในกิจการเพื่อท่ีจะใหไดรับความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวา  กิจการจะสามารถดําเนินการให

บรรลุถึงวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไว  การควบคุมภายในท่ีกิจการจัดใหมีข้ึนวัตถุประสงคท่ีสําคัญดังน้ี 

 1.  เพื่อดูแลรักษาทรัพยสิน  

 2.  เพื่อตรวจสอบความถูกตองและเช่ือถือไดของขอมูลทางบัญชี 

 3.  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทํางาน 

 4.  เพื่อสงเสริมใหมีการปฏิบัติตามนโยบายของผูบริหาร  ขอบังคับ  และระเบียบปฏิบัติของกิจการ  

รวมท้ังขอกําหนดของกฎหมาย 

 วัตถุประสงค 2 ขอแรก เปนวัตถุประสงคของการควบคุมทางบัญชี (Accounting Control) ท่ีตองการ

ใหมีการควบคุมดูแลรักษาสินทรัพยควบคูไปกับการจดบันทึกขอมูลทางบัญชีท่ีถูกตองและเช่ือถือได  สวน

วัตถุประสงค 2 ขอหลัง เปนวัตถุประสงคของการควบคุมดานบริหาร (Administrative Control) ท่ี

คณะกรรมการอํานวยการยอมตองการใหกิจการดําเนินไปโดยมีประสิทธิภาพ เปนไปตามนโยบายท่ีกําหนดไว

และขอกําหนดของกฎหมาย 

 ระบบการควบคุมภายในท่ีดีจะตองประกอบดวยการควบคุมท้ังทางดานบัญชีและการควบคุมดาน

บริหาร  ซ่ึงยอมตองอาศัยซ่ึงกันและกัน  เชน การดูแลรักษาสินทรัพยและการบันทึกบัญชีจะมีประสิทธิภาพ

และความถูกตอง  ก็ตองอาศัยผูปฏิบัติงานท่ีมีความสามารถเหมาะสมเพื่อใหเปนไปตามแนวนโยบายของ

ฝายบริหาร  ผูบริหารจะสามารถวิเคราะหและวางแผนไดก็โดยอาศัยขอมูลทางบัญชีเปนเคร่ืองชวย 
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 1)  การควบคุมดานบริหาร  หมายถึง  แผนการจัดแบงสวนงาน  วิธีการและการจดบันทึกท่ีใชใน

กระบวนการตัดสินใจของคณะกรรมการเพื่อใหการบริหารบรรลุเปาหมายหรือนโยบายท่ีกําหนดไวอยางมี

ประสิทธิภาพ  ประกอบดวย 

 (1)  การควบคุมการจัดองคการ  (Organization Control) ไดแก  การจัดโครงสรางองคการ  

(Organization Structure)  โดยจัดใหมีสวนงานตางๆ ท่ีเหมาะสมกับสหกรณออมทรัพย  และการมอบอํานาจ

ปฏิบัติงาน  (Delegation of Authority)  มีการกําหนดขอบเขตงาน ความรับผิดชอบ  และอํานาจหนาท่ีของ

ผูปฏิบัติงานท่ีชัดแจง 

 (2)  การควบคุมการดําเนินงาน  (Operating Control)  คือ วิธีการควบคุมใหการปฏิบัติงานตางๆ 

ภายในสหกรณเปนไปตามแผนงานท่ีวางไว  ซ่ึงมีหลักการท่ีสําคัญคือ 

 -  นโยบาย  (Policies)  หมายถึง  แนวทางการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยซ่ึงอาจแบงไปตาม

หนาท่ีตางๆ เชน  นโยบายการเงิน  นโยบายสินเช่ือ  เปนตน  นโยบายท่ีชัดแจงชวยใหสามารถกําหนด

แนวทางปฏิบัติงาน  การมอบอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของฝายตางๆ ไดสะดวก  และ

เปนเคร่ืองมือควบคุมการปฏิบัติงานไดดวย 

 -  กระบวนการปฏิบัติงาน  (Procedures) หมายถึง ข้ันตอนและวิธีปฏิบัติงานตางๆ ท่ีตองใชใน

การปฏิบัติงานดานตางๆ แตละดาน  เปนเคร่ืองกําหนดใหการดําเนินงานเปนไปตามนโยบายท่ีวางไว 

 -  งบประมาณ  เปนแผนงานท่ีแสดงเปนตัวเลข  การเปรียบเทียบรายการท่ีเกิดข้ึนจริงกับรายการ

ตามงบประมาณ  ทําใหทราบปญหาท่ีเกิดข้ึนในการดําเนินงาน  จึงเปนเคร่ืองมือควบคุมการดําเนินงานท่ี

สําคัญอีกอยางหน่ึง 

 (3)  การควบคุมโดยระบบการรายงานขอมูล  (Information System Control)  คณะกรรมการ

อํานวยการจําเปนตองใชขอมูลตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในการตัดสินใจ การวางแผน การควบคุมและติดตามผลการ

ปฏิบัติงาน  จึงตองวางระบบการรายงานขอมูลตางๆ เชน ขอมูลทางการเงินและขอมูลอื่นๆ ตามท่ีสหกรณ

กําหนดเพื่อใหทราบสถานะทางการเงิน และปญหาท่ีสําคัญตางๆ เพื่อแกไขใหการดําเนินงานเปนไปตาม

เปาหมาย 

 2)  การควบคุมทางบัญชี  ประกอบดวยแผนการจัดแบงสวนงาน วิธีการ และการจดบันทึกรายการ

เพื่อวัตถุประสงคจะดูแลรักษาทรัพยสิน และมีการบันทึกบัญชีท่ีถูกตองเช่ือถือได การควบคุมทางบัญชีมี

สาระสําคัญตางๆ ดังน้ี 

 (1)  การอนุมัติรายการ  (Authorization or Approval) รายการท่ีเกิดข้ึนทุกรายการตองไดรับอนุมัติ

จากผูมีอํานาจ    

 (2)  ความถูกตองของรายการ  (Validity) รายการท่ีนํามาบันทึกบัญชีตองเปนรายการท่ีเกิดข้ึนจริง 

 (3)  มีความครบถวน  (Completeness) รายการท่ีไดรับอนุมัติตองนํามาบันทึกบัญชีโดยครบถวน

ทุกรายการ 

 (4)  ความถูกตองในการบันทึกบัญชี (Recording Accuracy) รายการท่ีเกิดข้ึนตองบันทึกบัญชีโดย

ถูกตองท้ังในดานประเภทบัญชี จํานวนเงิน งวดบัญชี และบัญชีรายละเอียดตางๆ  
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 (5)  การเก็บรักษาทรัพยสิน  (Safe Guarding) มีการกําหนดตัวบุคคลผูรับผิดชอบดูแลรักษา

ทรัพยสิน  ซ่ึงตองไมใชผูมีหนาท่ีลงบัญชีและอนุมัติรายการ 

 (6)  การพิสูจนยอด  (Reconciliation) มีการเปรียบเทียบรายการในบัญชีกับทรัพยสินท่ีเกี่ยวของ  

และเปรียบเทียบบัญชีคุมยอดกับบัญชียอยขอแตกตางตองวิเคราะหหาคําอธิบายจนเปนท่ีพอใจ 

 3)  โครงสรางของการควบคุมภายใน  ระบบการควบคุมภายในมีโครงสรางท่ีสําคัญ 5 ประการคือ 

 (1)  ภาวะแวดลอมของการควบคุม  (Control Environment) 

 (2)  การประเมินความเสี่ยง  (Risk Assessment) 

 (3)  วิธีการควบคุม  (Control Activities) 

 (4)  ขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร  (Information and Communication) 

 (5)  การติดตามและประเมินผล  (Monitoring) 

 1. ภาวะแวดลอมของการควบคุม  หมายถึง ปจจัยท่ีเอื้ออํานวย หรือสงผลกระทบตอ

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน  ไดแก 

 (1)  ทาทีของผูบริหารและวิธีทํางาน  มีความสําคัญอันดับแรกตอประสิทธิภาพการควบคุม  

ผูบริหารตองสนับสนุนการควบคุมภายในอยางเต็มท่ี  พยายามใหมีการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมท่ีกําหนด

ไวทุกหนวยงาน  ตองแสดงใหเห็นวาตนเองไดประพฤติปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในโดยเครงครัด  

เปนผูมีระเบียบวินัยเปนแบบอยางแกเจาหนาท่ี 

 การท่ีผูบริหารไดกําหนดและสนับสนุนวิธีการวางแผน  การงบประมาณและการรายงานผล  จะชวย

ใหระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  และชวยใหกิจการมีวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวโดยชัดเจน

ย่ิงข้ึน  สามารถทราบถึงความเบ่ียงเบนจากวัตถุประสงค และแกไขไดทันทวงที 

 (2)  การจัดแบงงาน  เปนการแบงสวนงานกําหนดหนาท่ีรับผิดชอบของผูปฏิบัติงานทําใหทราบวา

งานใดอยูในความรับผิดชอบของผูใด  ซ่ึงเปนสวนสําคัญของการควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ 

 (3)  การตรวจสอบภายในหรือการตรวจสอบกิจการ  เปนภาวะแวดลอมท่ีสําคัญอีกประการหน่ึง  ใน

สหกรณมีผูตรวจสอบกิจการ  จะตองสามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีตามขอบังคับไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(4)  นโยบายและวิธีการบริหารบุคคล  ความสําเร็จของการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย  รวมท้ัง

การสงเสริมใหมีการปฏิบัติตามนโยบายและวิธีการควบคุมท่ีวางไว  ยอมตองข้ึนอยูกับนโยบายและวิธีการ

บริหารบุคคลเปนอยางมาก สหกรณจะตองจัดวางเจาหนาท่ีใหเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีและความ

รับผิดชอบ มีการฝกอบรมใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดดี มีการกําหนดหนาท่ีและประเภทของงานโดยชัดเจน

และสมบูรณ มีการกําหนดการฝกอบรม  กําหนดนโยบายการจางงาน  การสัมภาษณผูสมัครงาน  และการ

จัดสวัสดิการท่ีเหมาะสม 

(5)  การสื่อสารใหทราบถึงการมอบอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบเพื่อใหผูปฏิบัติงานไดทราบถึง

หนาท่ีความรับผิดชอบของเจาหนาท่ีทุกหนวยงาน  เพื่อท่ีจะใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและบรรลุ

เปาหมายของกิจการ 

 2. การประเมินความเสี่ยง การดําเนินธุรกิจยอมมีความเสี่ยงเปนธรรมดา การดําเนินงานของ

สหกรณก็มีความเสี่ยงเชนกัน  ความเสี่ยงน้ีอาจเกิดจากปจจัยภายนอกหรือภายในสหกรณน่ันเอง  ปจจัย
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ภายนอก  ไดแก  ภาวะเศรษฐกิจโดยท่ัวไปและผลกระทบตอธุรกิจท่ีดําเนินอยู  ขอกําหนดของกฎหมาย  กฎ  

ระเบียบ  คําสั่งของนายทะเบียนสหกรณหรือสวนราชการท่ีเกี่ยวของ  สวนปจจัยจากภายในสหกรณ  ไดแก  

นโยบายของคณะกรรมการ การจัดองคการ  การแบงแยกอํานาจหนาท่ีการควบคุมท้ังดานบริหารและ

การเงินการบัญชี การดูแลรักษาทรัพยสิน เปนตน  การประเมินความเสี่ยงจึงเปนการศึกษาใหทราบวา  

สหกรณมีขอบกพรองท่ีใดหรือข้ันตอนใดบางอันอาจกอใหเกิดความเสียหายหรือความผิดพลาดในการทํา

ธุรกิจและการควบคุม  ตลอดจนผลกระทบตอความถูกตองและความเช่ือถือไดของรายงานทางการเงิน ทําให

ระบบการควบคุมภายในน้ันไมอาจบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว  การประเมินความเสี่ยงควรกระทําอยาง

ตอเน่ืองและสมํ่าเสมอ เพื่อใหทราบขอบกพรองและแกไขไดทันทวงที 

 3. วิธีการควบคุม  หมายถึง นโยบายและวิธีปฏิบัติเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุม

ภายใน  ประกอบดวย  การแบงแยกหนาท่ีตามความสามารถของบุคลากร  และการกระจายหนาท่ีความ

รับผิดชอบ  การจัดใหมีระบบบัญชีท่ีดี  การวางแผนท้ังระยะยาวและแผนดําเนินงานแตละป  กําหนด

งบประมาณ  การรายงาน  ผลการดําเนินงานใหคณะกรรมการดําเนินการทราบ  ตลอดจนการดูแลรักษา

ทรัพยสิน 

 4. ขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร  สหกรณตองแจงใหเจาหนาท่ีไดทราบถึงแผนระยะยาวและ

แผนดําเนินงานแตละป  การมอบอํานาจหนาท่ีงบประมาณท่ีตั้งไว  เพื่อใหเจาหนาท่ีปฏิบัติงานใหบรรลุ

เปาหมายท่ีวางไว 

 5. การติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการจะตองไดรับรายงานผลการดําเนินงานทุกข้ันตอน

โดยรวดเร็วและทันตอเวลา  เพื่อหามาตรการแกไขไดทันทวงที  สหกรณจึงตองมีระบบรายงานผล  เชน  

รายงานจากฝายจัดการ  รายงานจากคณะอนุกรรมการตางๆ รายงานจากผูตรวจสอบกิจการ  ท่ีแสดงถึง

ผลงานท่ีเกิดข้ึนตามขอเท็จจริง 

 สรุป  ระบบการควบคุมภายในเปนเคร่ืองมือสําคัญในการบริหารงานใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมี

ประสิทธิภาพ  ไดผลงานอยางมีประสิทธิผล  และโดยประหยัด  ปองกันขอบกพรองมิใหเกิดข้ึนกับทรัพยสิน

ของสหกรณไดโดยงาย  และถือวาเปนหนาท่ีรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการในการจัดใหมีระบบ

การควบคุมภายในท่ีดี  มีการติดตามผลอยางตอเน่ืองสมํ่าเสมอ  ระบบการควบคุมภายในจะแทรกอยูในทุก

ข้ันตอนของการปฏิบัติงานแตละงาน  คณะกรรมการอํานวยการซ่ึงมีหนาท่ีควบคุมดูแลการปฏิบัติงานดาน

การเงินการบัญชีเปนหลัก จึงควรทําความเขาใจกับหลักการ  วัตถุประสงค  โครงสราง  วิธีการควบคุม

ภายใน  เพื่อปรับใชกับระบบควบคุมการเงิน  และการบัญชี  ใหเปนระบบควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลย่ิงข้ึนตอไป 

 

2.  วิธีการควบคุมกระบวนการรับ - จาย  และการเก็บรักษาเงินสด  การรับ - ออกเช็คสั่งจาย  การนํา

เงินฝากและถอนเงินฝากธนาคาร  การรับเงินฝากจากสมาชิกและสมาชิกถอนเงินฝาก 

 สหกรณออมทรัพย  เปนกิจการท่ีเกี่ยวของกับเงินสดและเช็คอยูตลอดเวลา  ไดแก  จะตองมีการนํา

เงินฝากและถอนเงินฝากธนาคารอยูทุกวัน  บางสหกรณจะมีธุรกรรมเกี่ยวกับการรับเงินฝากและสมาชิกถอน
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เงินฝากจากสหกรณเปนจํานวนมาก  ท้ังน้ีการกํากับดูแลดานการเงินของสหกรณใหถูกตองเรียบรอย  เปน

หนาท่ีของคณะกรรมการอํานวยการตามท่ีไดมีการกําหนดไวในขอบังคับ  

 1)  กระบวนการรับเงินสด 

 (1) ในขณะรับเงิน เจาหนาท่ีรับเงินตองตรวจนับและดูธนบัตร  และเหรียญกษาปณวาไมปลอม

แปลงหรือชํารุดจนใชไมได  และตองมีจํานวนครบถวนตามจํานวนท่ีเขียนไวในเอกสาร  แลวลงช่ือผูรับเงิน

ในเอกสารการรับเงินกรณีท่ีตองออกใบรับเงินใหจัดทําใบรับเงินและบันทึกรายการรับเงินในใบประจํา

เคานเตอร 

 (2) เม่ือเรียบรอยแลว  สงใหหัวหนางานการเงินหรือเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบอํานาจเพื่อตรวจสอบและ

ลงช่ือผูตรวจสอบในเอกสารหรือใบรับเงิน 

 (3) เม่ือรับเงินแลวใหสงเอกสารหรือใบรับเงินใหเจาหนาท่ีบันทึกสมุดเงินสดรับทันที 

 2)  กระบวนการจายเงินสด 

 (1) เจาหนาท่ีการเงินตองตรวจสอบเอกสารการจายเงินหรือใบสําคัญจาย  เม่ือเห็นวาเรียบรอยแลว  

สงใหหัวหนางานการเงินหรือผูรับมอบอํานาจพิจาณาอนุมัติการจาย 

 (2) ใหหัวหนางานการเงินหรือเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบอํานาจตรวจสอบความเรียบรอยอีกช้ันหน่ึงแลว

ลงช่ืออนุมัติในเอกสารหรือใบสําคัญจาย 

 (3) เม่ือไดรับอนุมัติแลวจึงจายเงินใหผูรับ  โดยใหผูรับตรวจสอบจํานวนเงินและลงช่ือรับเงินใน

ใบสําคัญจาย  ประทับตรา  “จายแลว” ลงในใบสําคัญจาย ในการจายเงินอาจขอดูหลักฐานแสดงตัว เชน บัตร

ประจําตัวประกอบ และบันทึกการจายเงินในใบประจําเคานเตอร 

 (4) เม่ือจายเงินแลวใหสงใบสําคัญจายใหเจาหนาท่ีบันทึกสมุดเงินสดจายทันที  เจาหนาท่ีการเงิน

บันทึกรายการจายเงินในสมุดเงินสดจายทันที 

การตรวจสอบเอกสารการจายเงิน 

 ในการจายเงินจะตองตรวจสอบเอกสารการจายใหถูกตอง  ครบถวนสมบูรณดังน้ี 

 (1) เอกสารการจายหรือใบสําคัญจาย จะตองมีลายมือช่ือผูจัดทํา  ผูตรวจสอบ  และผูอนุมัติ  และ

ตองมีเอกสารการจายแนบกับสลิป หรือใบสําคัญจายดวย  เชน 

ก.  ใบสําคัญจายท่ีไดรับอนุมัติแลว 

ข.  ใบเสร็จรับเงินท่ีไดรับอนุมัติแลว 

ค.  หลักฐานการอนุมัติจายท่ีเปนบันทึกหรือหนังสือ 

ง.  หลักฐานอื่นท่ีไดรับอนุมัติแลว 

 (2) ในกรณีการจายเงินกู  ตองมีคําขอกูท่ีไดรับอนุมัติแลว  หรือบัญชีรายละเอียดการอนุมัติเงินกู

ลายมือช่ือผูตรวจสอบการหักหน้ีเกาและคํานวณยอดเงินจายสุทธิ  ประกอบเอกสารการจาย 

 (3) กรณีใบถอนเงินฝาก ตองมีลายมือช่ือเจาหนาท่ีตรวจสอบ และผูอนุมัติการจาย 

 3)  วิธีปฏิบัติในการรับเช็ค 

 (1) ตรวจดูจํานวนเงินในเช็คแตละฉบับใหตรงกับจํานวนเงินท่ีเขียนในสลิป 

 (2) ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของเช็ค  คือ 

ก.  วันท่ีระบุในเช็ค  ถาเปนวันกอนรับเช็คตองดูวามีอายุไมพน 6 เดือน นับแตวันท่ีระบุในเช็ค 
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ข.  ช่ือผูรับเงินในเช็ค  ถาเปนเช็คระบุวาจาย “เงินสด” และขีดฆาคําวา “ผูถือ”  ออกจะรับฝากไมได 

เพราะธนาคารจะจายเงินใหเฉพาะกับผูสั่งจายเทาน้ัน 

ค.  ถาเช็คน้ันไมไดระบุช่ือของสมาชิกผูฝากเอง  ตองมีการสลักหลังโดยผูมีช่ือตามเช็ค  และเม่ือรับ

ฝากเช็คน้ันตองใหสมาชิกผูฝากสลักหลังเช็คดวย 

ง.  มีลายมือช่ือผูสั่งจายในเช็คถูกตอง  จํานวนเงินท้ังตัวเลขตัวอักษรถูกตองตรงกัน  ถามีการแกไข

รายการท่ีสําคัญตองมีลายมือช่ือเต็มของผูสั่งจายกํากับ 

 (3) บันทึกการรับเช็คในใบประจําเคานเตอร  สงเช็คใหเจาหนาท่ีลงทะเบียนรับเช็คและนําเช็คไปข้ึน

เงินท่ีธนาคาร 

 4)  วิธีปฏิบัติในการออกเช็คสั่งจาย 

 (1) การสั่งจายเช็คจะกระทําเม่ือมีหลักฐาน ดังน้ี 

ก.  หนังสือ  หรือใบสําคัญคูจายท่ีไดรับอนุมัติโดยผูมีอํานาจสั่งจายเงิน 

ข.  ใบถอนเงินท่ีมีการตรวจสอบ  และไดรับอนุมัติแลว 

ค.  เงินใหกูท่ีไดผานการอนุมัติ และตรวจสอบยอดเงินสุทธิท่ีตองจายเรียบรอยแลว 

 (2) การทําเช็คควรปฏิบัติ  ดังน้ี 

ก.  สั่งจายโดยระบุช่ือผูรับเงินเทาน้ัน  และขีดฆา  “หรือผูถือ” 

ข.  ใหมีการขีดครอม  “เขาบัญชีผูรับเทาน้ัน”  เวนแตผูรับเงินท่ีไมมีบัญชีเงินฝากของตนเอง หรือ

ผูรับแสดงความจํานงไมใหขีดครอม 

ค.  เม่ือจัดทําเช็คเสร็จแลวใหบันทึกทะเบียนคุมเช็ค  แลวสงเช็คพรอมดวยเอกสารการจายและ

ทะเบียนคุมเช็คใหผูมีอํานาจลงนาม 

ง.  เม่ือจายเช็คไปแลว ใหผูรับลงช่ือรับเช็ค ประทับตรา “จายแลว” ในใบสําคัญจายบันทึกการจายใน

ใบประจําเคานเตอร (จาย) และสงตนข้ัวเช็คและใบสําคัญจายใหเจาหนาท่ีบันทึกบัญชี 

 5)  วิธีปฏิบัติในการนําเงินฝากธนาคารและถอนเงินฝากธนาคาร 

 (1) การนําเงินฝากธนาคาร 

ก.  สหกรณควรมีคําสั่งกําหนดตัวบุคคลผูรับผิดชอบนําเงิน (รวมท้ังเช็คและตราสารการเงินอื่น)  ไป

ฝากธนาคารโดยชัดเจน 

ข.  เช็ค  หรือตราสารการเงินอื่น เชน ดราฟทท่ีสหกรณไดรับ รวมท้ังเงินสดท่ีเกินวงเงินเก็บรักษา

ประจําวัน ตองนําฝากธนาคารในแตละวัน 

ค.  ควรมีรายละเอียดเงินนําฝากเสนอผูมีอํานาจอนุมัติกอนนําเงินไปฝากธนาคารแตละคร้ัง 

 ง.  การนําเงินไปธนาคาร  ถาไมมียานพาหนะของตนเอง  ควรเลือกยานพาหนะท่ีปลอดภัย กรณี

เปนจํานวนเงินมากควรมีเจาหนาท่ีตํารวจรักษาความปลอดภัยรวมเดินทางไปดวย 

 จ.  มอบหลักฐานการฝากเงินใหเจาหนาท่ีลงบัญชีทันที 
 (2) การถอนเงินจากธนาคาร 

ก.  เจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย  จัดทําใบถอนหรือเช็ค  พรอมกับบันทึกเหตุผลการถอนเงิน  เสนอ

ผูมีอํานาจอนุมัติและลงนามในเช็ค  หรือใบถอนเงิน 

ข.  ควรกําหนดวิธีการรักษาความปลอดภัยในการเดินทางนําเงินมาจากธนาคารเชนเดียวกับการนํา

เงินไปฝากธนาคาร 
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ค.  เงินสดท่ีถอนจะตองมอบใหผูมีหนาท่ีเก็บรักษาเงิน 

ง.  มอบหลักฐานการถอนเงินใหเจาหนาท่ีบันทึกบัญชีทันที 

 (3) สหกรณท่ีมีเงินนําฝากธนาคาร  หรือถอนเงินจากธนาคารเปนจํานวนมากในแตละคร้ังควรทํา

ประกันการขนยายเงินดวย 

 6)  วิธีปฏิบัติในการรับเงินฝากจากสมาชิก  และสมาชิกถอนเงินฝาก 

 (1) การรับเงินฝากจากสมาชิก 

 ก.  เจาหนาท่ีเงินฝากรับใบฝากเงินและสมุดคูฝาก  ตรวจสอบช่ือ  เลขท่ีบัญชีในใบรับเงินฝากให

ตรงกัน  รับเงินฝาก ตรวจนับจํานวนเงินฝากใหตรงกับใบรับเงินฝาก 

ข.  เม่ือรับเงินฝากถูกตองแลว  ใหลงช่ือรับเงินในใบฝากเงินลงรายการฝากในสมุดคูฝากลงช่ือกํากับ 

คืนสมุดคูฝากใหสมาชิก  บันทึกการรับเงินในใบประจําเคานเตอรหรือสมุดเงินสดรับทันที 

ค.  มอบเอกสารการรับใหเจาหนาท่ีลงทะเบียนเงินฝาก  และเจาหนาท่ีลงบัญชี 

ง.  ควรมีประกาศช่ือผูมีอํานาจรับฝากใหชัดเจน 

(2) สมาชิกถอนเงินสด 

ก.  เม่ือเจาหนาท่ีรับใบถอนเงินฝากพรอมดวยสมุดคูฝาก จะตองตรวจสอบความสมบูรณของใบถอน  

ตรวจสอบจํานวนเงินถอนกับจํานวนเงินฝากท่ีมีอยูตามทะเบียนเงินฝาก ใหผูมีอํานาจลงช่ืออนุมัติจาย 

ข.  เม่ือเอกสารการถอนถูกตองสมบูรณ  จึงจายเงินใหผูถอนและใหผูถอนลงช่ือรับเงิน  เจาหนาท่ี

ลงช่ือจายเงิน  และลงช่ือกํากับรายการในสมุดคูฝากแลวมอบสมุดคูฝากคืนสมาชิก  บันทึกรายการจายใน

สมุดเงินสดจายทันที 

ค.  สงเอกสารใบสําคัญจายใหเจาหนาท่ีบันทึกแผนทะเบียนเงินฝากรายตัว  และใหเจาหนาท่ีบัญชี

บันทึกบัญชี 

ง.  ควรมีการขอยืนยันยอดเงินฝากอยางนอยปละ 2 คร้ัง 

จ.  ขอท่ีควรระวังคือ  ผูถอนเงินตองเปนเจาของบัญชีเงินฝาก  กรณีไมแนใจตองขอดูเอกสารแสดง

ตัว  เชน  บัตรประจําตัวท่ีทางราชการออกให  การมอบฉันทะใหผูอื่นรับแทนตองตรวจสอบหนังสือมอบฉันทะ

ใหละเอียดถี่ถวน  ไมควรจายเงินถอนในกรณีท่ีไมไดนําสมุดคูฝากมาดวย  เจาหนาท่ีจายถอนคืนเงินฝาก  ไม

ควรเปนบุคคลคนเดียวกันกับผูอนุมัติ และผูลงทะเบียนเงินฝากรายตัว นอกจากน้ีตองมีขอกําหนดไมให

สมาชิกฝากสมุดเงินฝากไวกับเจาหนาท่ีสหกรณ  กรณีสมาชิกลืมสมุดเงินฝากไวท่ีสํานักงานสหกรณ ตอง

มอบใหเจาหนาท่ีระดับบริหารเปนผูเก็บรักษา 

 7)  แนวทางควบคุมดูแลการปฏิบัติงานดานการเงินของคณะกรรมการอํานวยการ 

(1) วางระเบียบ  กําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบและการปฏิบัติงานแตละข้ันตอนโดยละเอียด  

ชัดเจน  เพื่อปองกันการปดความรับผิดชอบและอาศัยชองโหวของระเบียบท่ีไมชัดเจนกระทําการทุจริต 

 (2) กําหนดตัวเจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีรับเงิน  จายเงิน  และเก็บรักษาเงินชัดเจน  สามารถสอบยันกันได  

โดยแยกหนาท่ีของผูมีหนาท่ีรับเงิน  จายเงิน  และเก็บรักษาเงิน  กับผูมีหนาท่ีทําบัญชีมิใหเปนบุคคลคน

เดียวกัน 
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 (3) การเก็บรักษาเงินสดและเอกสารสําคัญใหเก็บในตูนิรภัย  (ถามีหองม่ันคงดวยใหเก็บตูนิรภัยใน

หองม่ันคง)  กุญแจหรือรหัสตูนิรภัยหรือหองม่ันคง  ควรมีเจาหนาท่ีระดับบริหารอยางนอย 2 คน เปน

ผูรักษากุญแจหรือรหัสเปนการควบคุมรวมกัน  (Joint Custody)  หามมิใหฝากกันโดยเด็ดขาด  กรณีท่ีตอง

มอบใหผูอื่นปฏิบัติหนาท่ีแทน  เชน  ลาหยุด  เม่ือมอบรหัสใหผูปฏิบัติหนาท่ีแทนแลว  จะตองเปลี่ยนรหัส

ใหมทันทีเม่ือกลับมารับหนาท่ี เพื่อปองกันมิใหลวงรูรหัสเกินกวาหน่ึงคน 

 (4) สถานท่ีทํางานของเจาหนาท่ีเงินสดควรใหเปนสัดสวนตางหากจากเจาหนาท่ีอื่น  เชน  มีลูกกรง

กั้น  หรือถาสถานท่ีคับแคบอยางนอยควรมีท่ีกั้นเพื่อปองกันมิใหคนเดินเขาถึงตัวเจาหนาท่ีเงินสดไดงาย  

และตองหามเจาหนาท่ีท่ีไมมีหนาท่ีเขาไปเกี่ยวของ 

 (5) เพื่อความปลอดภัย  ควรนําเงินสดออกจากหองม่ันคงเทาท่ีจําเปนตองใชประจําวัน  และมีตู

นิรภัยขนาดเล็กไวเก็บรักษา  นอกจากน้ีจะตองมีการกําหนดวงเงินข้ันสูงท่ีจะเก็บรักษาไวในสํานักงาน  เงิน

สดท่ีเกินจากกําหนดใหนําฝากธนาคารไว   

 (6) หามมิใหเจาหนาท่ีอื่นท่ีไมมีหนาท่ีเขาออกหองม่ันคงโดยมิไดรับอนุญาตจากเจาหนาท่ีช้ัน

บริหาร  และมีเจาหนาท่ีหองม่ันคงดูแลอยู 

 (7) มีการกําหนดเขตหวงหามบุคคลภายนอกหรือเจาหนาท่ีท่ีไมไดรับอนุญาตเขาไป  เชน บริเวณ

รับ - จายเงินสดและหองม่ันคง  จัดใหมียามตรวจตราตลอดเวลา ติดตั้งสัญญาณอันตราย  เคร่ืองถายวีดิโอ 

หรืออุปกรณปองกันภัยอื่นๆ รวมท้ังมีการซักซอมการปองกันภัยเปนคร้ังคราว 

 (8) ควรจัดใหมีการประกันภัยเกี่ยวกับเงินสดใหเพียงพอคุมกับความเสียหาย เชน  ประกันการขน

ยายเงินสด และประกันเงินสดในหองม่ันคง เปนตน 

 (9) ไมควรอนุญาตใหเจาหนาท่ีรักษาเงินถือเอกสารไวแทนตัวเงินสด เชน เช็ค ใบยืม ถามีการยืม

ตองมีใบยืมและไดรับอนุญาตโดยถูกตอง และมีการบันทึกบัญชีเปนเงินยืมทดรอง 

 (10) ควรจัดใหมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนหนาท่ีการงานของเจาหนาท่ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา  

และควรจัดใหเจาหนาท่ีมีวันหยุดพักผอนประจําประยะหน่ึงโดยใหเจาหนาท่ีอื่นเขาไปทําหนาท่ีแทน 

 (11) ควรหม่ันสอดสองดูแลความประพฤติและการใชจายเงินของเจาหนาท่ีการเงิน  และไมควร

มอบหมายหนาท่ีการเงินใหแกเจาหนาท่ีใชจายสุรุยสุราย 

 (12) การตรวจสอบความถูกตองประจําวัน  วิธีปฏิบัติในการควบคุมดูแลการเงินท่ีสําคัญประการ

หน่ึง  คือ  การตรวจสอบความถูกตองประจําวัน  โดยเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของปฏิบัติดังน้ี 

 หัวหนาฝายการเงินหรือหัวหนางานการเงิน  ตองตรวจพิสูจนความถูกตองของเงินสดประจําวันโดย 

1)  ตรวจนับเงินสดคงเหลือ ท่ีรวบรวมจากเจาหนาท่ีประจําเคานเตอร ซ่ึงตรวจสอบใหตรงกับใบ

ประจําเคานเตอร  หรือใบบันทึกอื่น  เพื่อเปรียบเทียบกับยอดเงินในสมุดเงินสดรับ  และสมุดเงินสดจาย 

 2)  ปดยอดสมุดเงินสดรับ  และสมุดเงินสดจาย  ซ่ึงจะทําใหทราบยอดรับเงินสดและยอดจายเงิน

สดรวมท้ังยอดเงินสดคงเหลือประจําวัน  แลวเทียบกับยอดเงินคงเหลือ  ถาถูกตองตรงกันก็ม่ันใจไดข้ันหน่ึง

วาการรับจายเงินสดประจําวันถูกตอง 
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 3)  ปดยอดสมุดสรุปประจําวัน  สมุดสรุปประจําวันเปนสมุดบันทึกรายการจาก สลิปสรุป (Master 

Slip) ซ่ึงสรุปยอดเงินแตละประเภทโดยเจาหนาท่ีฝายบัญชีเปนผูจัดทํายอดในสมุดสรุปประจําวันแสดง

ยอดเงินรับ  ยอดเงินจาย  และยอดเงินคงเหลือประจําวันดวย 

 ดังน้ัน  การตรวจสอบพิสูจนความถูกตองของการรับจายและเงินสดคงเหลือประจําวันจึง

ประกอบดวย  การเทียบยอดเงินสดคงเหลือกับยอดคงเหลือตามสมุดเงินสดรับ  สมุดเงินสดจาย  และยอด

คงเหลือตามสมุดสรุปประจําวันใหตรงกันตามแผนผังขางทายน้ี 

 

   เปรียบเทียบยอดเงินสดในมือกับบัญช ี

 

 

        

 

 

 

                 

 

 

ตัวอยางรายงานเงินสดประจําวัน 

 เสนอ ผูจัดการ 

      ฝายการเงินของรายงานเงินสดประจําวันที่..................................................................................................... ดังน้ี 

 1. เงินสดในมือ 

         เงินสดคงเหลือยกมา .......................... บาท 

         เงินสดรับประจําวัน .......................... บาท 

                               รวม .......................... บาท 

         เงินสดจายประจําวัน .......................... บาท 

         เงินสดคงเหลือ .......................... บาท 

 2. เงินในธนาคาร 

 ธนาคาร................................ ธนาคาร................................ ธนาคาร............................... 

 บัญชีออมทรัพย ..............................................   

 บัญชีกระแสรายวัน ............................................. ............................................ ............................................ 

                            รวม                                    

 สําเนาฝายบญัชี 1 ชุด                                                 ลงนาม........................................................ฝายการเงิน 

 

 

 

เงินสดคงเหลือ 

ในมือ 

 สมุดสรุป 

ประจําวั น

  

สมุดเงินสดรับ 

สมุดเงินสดจาย 
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3.  วิธีการควบคุมทางบัญชี 

 1)  การจัดทําบัญชีของสหกรณ 

 สหกรณเปนองคการท่ีตองจัดทําบัญชีตามความในมาตรา 65 และ 66 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ 

พ.ศ. 2542 คือ 

(1)  ใหสหกรณจัดทําบัญชีตามแบบและรายการท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนด ใหถูกตองตามความ

เปนจริง 

(2)  ใหเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไวท่ีสํานักงานสหกรณภายในระยะเวลาท่ี

นายทะเบียนสหกรณกําหนด 

(3)  รายการบัญชีท่ีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณ ใหบันทึกรายการในวันท่ีเกิดเหตุน้ัน สําหรับ

เหตุอื่นท่ีไมเกี่ยวกับกระแสเงินสด  ใหบันทึกรายการในสมุดบัญชีภายใน 3 วัน นับแตวันท่ีมีเหตุอันจะตอง

บันทึกรายการน้ัน 

(4)  การลงรายการบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีท่ีสมบูรณโดยครบถวน 

(5)  ใหสหกรณจัดทํางบดุลอยางนอยคร้ังหน่ึงทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดวาเปนรอบปทางบัญชีของ

สหกรณ 

(6)  งบดุลน้ันตองมีรายการแสดงสินทรัพย หน้ีสิน และทุนของสหกรณ กับท้ังบัญชีกําไรขาดทุน 

ตามแบบท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนด 

(7)  งบดุลน้ันตองทําใหแลวเสร็จและใหผูสอบบัญชีตรวจสอบแลวนําเสนอเพื่ออนุมัติในท่ีประชุม

ใหญของสหกรณภายในหน่ึงรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชี 

 นายทะเบียนสหกรณไดกําหนดระเบียบวาดวยการบัญชีของสหกรณ พ.ศ. 2542 วางหลักเกณฑและ

วิธีการทางบัญชีของสหกรณ  และใหอํานาจกรมตรวจบัญชีสหกรณเปนผูวินิจฉัยปญหาทางบัญชี  กําหนด

หลักเกณฑหรือวิธีการ หรือคําแนะนําวิธีปฏิบัติทางบัญชี 

 กรมตรวจบัญชีสหกรณไดออกระเบียบและคําแนะนําวิธีปฏิบัติทางบัญชีในเร่ืองตางๆ ตอเน่ืองมา

โดยลําดับ  เพื่อใหการปฏิบัติทางบัญชีของสหกรณเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

 2)  ระบบบัญชีของสหกรณออมทรัพย 

 สหกรณออมทรัพยใชระบบบัญชีคู และบันทึกบัญชีในระบบสลิป (Slip System) ซ่ึงเปนใบสรุป

รายการรับ จาย แยกตามประเภท ตามเอกสารใบสําคัญท่ีเกิดข้ึนแตละวัน  เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ

บันทึกสมุดสรุปประจําวัน  สลิปแบงเปน  2 ชนิด คือ 

 สลิปเจาหน้ี  (Credit Slip)  สำหรับสรุปจํานวนเงินตามเอกสารหลักฐานการรับเงินแตละวันโดย

จําแนกตามประเภทบัญชี  ลงบัญชีดานเจาหน้ีตามยอดสรุปท่ีบันทึกในสลิป 

 สลิปลูกหน้ี  (Debit Slip)  สำหรับสรุปจํานวนเงินตามเอกสารหลักฐานการจายแตละวัน  โดย

จําแนกตามประเภทบัญชี  ลงบัญชีดานลูกหน้ี ตามยอดสรุปท่ีบันทึกในสลิป 

 เอกสารประกอบการลงบัญชี  หมายถึง  เอกสารหลักฐานตางๆ ท่ีแสดงวารายการน้ันเกิดข้ึนจริง  

อาจเปนเอกสารภายนอกเชน  ใบรับเงินจากบุคคลภายนอก  หนังสือรับรอง เปนตน  หรือเอกสารท่ีเปนแบบ

พิมพของสหกรณ เชน ใบเสร็จรับเงิน ใบฝากเงิน  ใบถอนเงิน  ใบสําคัญจาย  เปนตน  โดยมีท่ีลงนามแสดง
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วาไดมีการตรวจสอบและอนุมัติใหบันทึกบัญชีได  เอกสารหลักฐานท่ีนํามาประกอบการลงบัญชีทุกฉบับตอง

สมบูรณเปนเอกสารตัวจริง  ไดมีการตรวจสอบและอนุมัติแลว 

 สมุดบัญช ี สมุดบัญชีในระบบบัญชีสหกรณออมทรัพยประกอบดวย 

 (1)  สมุดสรุปประจําวัน (Day Book) เปนสมุดรายวัน สําหรับบันทึกรายการจากเอกสารหลักฐาน ซ่ึง

สรุปเปนสลิปเจาหน้ี และสลิปลูกหน้ี รวมท้ังบันทึกรายการโอนบัญชีประจําวันดวย 

 (2)  สมุดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป (General Ledger) เปนสมุดท่ีรวมบัญชีประเภททุกบัญชีในระบบ

ตามผังบัญชีของสหกรณ บัญชีแยกประเภทแตละบัญชีจะบันทึกรายการโดยผานรายการมาจากสมุดสรุป

ประจําวัน 

 (3)  บัญชียอย และทะเบียน 

      ก.  บัญชียอย  (Subsidiary Account) เปนบัญชีท่ีลงรายละเอียดรายการท่ีเกิดข้ึนแตละบัญชี 

เชน บัญชียอยลูกหน้ีรายตัว  บัญชียอยเจาหน้ี  เงินฝากรายตัว  เปนตน  เปนบัญชีรายละเอียดท่ีชวย

สนับสนุนบัญชีคุมยอดในบัญชีแยกประเภทท่ัวไป 

       ข.  ทะเบียน  (Register)  ใชบันทึกรายการท่ีเกิดข้ึนแตละรายการของแตละบัญชี  เพื่อคุม

จํานวนเงินและการเคลื่อนไหวของแตละบัญชีโดยละเอียด สมุดทะเบียนท่ีสําคัญ ไดแก  ทะเบียนครุภัณฑ  

ทะเบียนเคร่ืองเขียนแบบพิมพ  ทะเบียนหุน  เปนตน 

 การจัดทําบัญชีท่ีถูกตอง  ครบถวน  ทันตอเวลาทําใหไดขอมูลอันเปนประโยชนในการควบคุมดูแล

สินทรัพยตางๆ ของสหกรณ เชน  เงินสด ลูกหน้ี ทรัพยสิน หน้ีสิน รายได  คาใชจายตางๆ ใหเปนไปโดย

ถูกตองเรียบรอย  ท้ังสามารถจัดทํารายงานทางบัญชี เชน งบดุล งบกําไรขาดทุน  งบกระแสเงินสด  เพื่อใช

ประโยชนในการบริหารไดกวางขวางย่ิงข้ึนตอไปดวย 

 3)  งบการเงิน  งบการเงินท่ีใชในสหกรณออมทรัพยประกอบดวย งบดุล งบกําไรขาดทุน  และงบ

กระแสเงินสด 

 (1)  งบดุล  คือ  งบการเงินท่ีแสดงฐานะการเงินใหทราบวาสหกรณมีสินทรัพย  หน้ีสิน  และทุน  ณ 

วันท่ีปรากฏในงบการเงินเปนจํานวนเทาใด  ท่ีเรียกวา  “งบดุล”  เน่ืองจากการแสดงรายการในงบการเงินท่ี

แยกสินทรัพยไวดานหน่ึง  และแสดงหน้ีสินบวกกับทุนซ่ึงมีจํานวนเทากันไวอีกดานหน่ึง  ดังเชนงบดุลตาม

ตัวอยางท่ีแนบทายแสดงสินทรัพย  หน้ีสิน  และทุน  ดังน้ี 

  สินทรัพย = หน้ีสิน  +  ทุน 

  128.6  = 14.8  +  113.8  (ลานบาท) 

 คําที่ใชในงบดุล  ซ่ึงปรากฏอยูเสมอ  ไดแก 

 สินทรัพย  (Assets)  หมายถึง  ทรัพยส่ิงของท้ังท่ีเปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน  มีตัวตนหรือไมมี

ตัวตนท่ีสหกรณเปนเจาของ  สินทรัพยตางๆ อาจจําแนกดังน้ี 

ก.  สินทรัพยหมุนเวียน (Current Assets)  ไดแก  สินทรัพยท่ีเปนเงินสดหรือเปลี่ยนเปนเงินสดได

ภายในรอบปบัญชีตอไป 

ข.  เงินลงทุน (Investment) ไดแก เงินลงทุนในกิจการอื่น เชน ซ้ือหุนหรือลงทุนในทรัพยสินถาวร 

เชน ท่ีดินหรืออาคารท่ีไมไดใชในการประกอบการ 



 81 

 ค.  ท่ีดิน  อาคาร  และอุปกรณ  (Property Plant and Equipment) ไดแก  สินทรัพยท่ีคงทนถาวร  

มีอายุการใชเกินกวาหน่ึงปและมีไวเพื่อใชในการดําเนินงาน 

 ง.  สินทรัพยอื่น (Other Assets)  ไดแก สินทรัพยท่ีมิใชสินทรัพยหมุนเวียนและมิใชสินทรัพยถาวร 

 หน้ีสิน  (Liabilities)  หมายถึง  พันธะท่ีสหกรณตองชําระภายในกําหนด  หรือสิทธิเรียกรองเหนือ

สินทรัพยของสหกรณ  หน้ีสินอาจจําแนกเปนประเภทตางๆ เชนเดียวกับสินทรัพย คือ 

ก.  หน้ีสินหมุนเวียน  (Current Liabilities)  ไดแก  หน้ีสินท่ีตองชําระภายในรอบปบัญชีถัดไป 

ข.  หน้ีสินระยะยาว  (Long-term Liabilities) หมายถึง หน้ีสินท่ีถึงกําหนดชําระเกินกวาหน่ึงป    

ค.  หน้ีสินอื่น  (Other Liabilities) หมายถึง หน้ีสินท่ีไมอาจจําแนกเปนหน้ีสิน  หมุนเวียนหรือหน้ีสิน

ระยะยาว  

 ทุนของสหกรณ หมายถึง สวนของเจาของกิจการ (Owner’s Equity) ซ่ึงเทากับสวนตางของ

สินทรัพยกับหน้ีสิน ในสหกรณมีสวนของเจาของ (สมาชิก) ประกอบดวย ทุนเรือนหุน ทุนสํารอง ทุนสะสม

ตางๆ และกําไรสุทธิ (รอการจัดสรร) 

 การใชงบดุลใหไดประโยชนมากขึ้น  งบดุลเปนรายงานการเงินท่ีแสดงรายการสินทรัพย  หน้ีสิน  

และทุน ณ วันใดวันหน่ึง  ถาจะใชใหไดประโยชนมากข้ึนควรมีการวิเคราะห  เปรียบเทียบกับปกอนหรือ

สหกรณท่ีมีขนาดและตั้งอยูในสิ่งแวดลอมใกลเคียงกัน  การวิเคราะหอาจทําไดดังน้ี 

ก.  วิเคราะหแนวโนม คือ เปรียบเทียบรายการตางๆ ในแนวนอน ควรใชงบดุลอยางนอย 5 ป จะ

ชวยใหทราบแนวโนมท่ีจะเกิดข้ึนในปตอไป 

ข.  วิเคราะหแนวดิ่ง  คือ  คิดรอยละของรายการตางๆ กับสินทรัพยท้ังสิ้น โดยเปรียบเทียบอยาง

นอย 5 ป จะทําใหทราบโครงสรางการเงินท่ีเปลี่ยนไปแตละปพรอมท้ังผลกระทบท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลง

เหลาน้ัน   

ค.  วิเคราะหโดยใชอัตราสวนทางการเงิน  เชน 

อัตราสวนทุนหมุนเวียน  = สินทรัพยหมุนเวียน 

      หน้ีสินหมุนเวียน 

     ป  2547  ป  2546 

จากขอมูลในงบดุลตัวอยาง =   32.5   33.0 

14.8                      12.4   

    = 2.20  เทา  2.67  เทา 

แสดงวาป  2547  สภาพคลองลดลงจากปกอน 

อัตราสวนหน้ีสินตอทุน  =   หน้ีสินท้ังสิ้น 

     ทุนของสหกรณ 

จากขอมูลในงบดุลตัวอยาง =  14.8   1.4 

113.8                     105.4             

    = 0.13  เทา  0.12  เทา 

 แสดงวาหน้ีสินเพิ่มสูงข้ึนกวาปกอน แตสหกรณก็มีทุนท่ีจะคุมครองหน้ีไดอีกถึง 0.87 เทาในป 2547 

 จะเห็นวาโดยการวิเคราะหจะชวยใหทราบขอเท็จจริงจากงบการเงินมากข้ึน 
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(2)  งบกําไรขาดทุน  เปนงบการเงินท่ีแสดงผลการดําเนินงานในชวงเวลาหน่ึง  เชน  หน่ึงเดือน  

สามเดือน  หกเดือน  หน่ึงป  เปนตน  เพื่อใหทราบวาในชวงเวลาน้ัน  สหกรณมีรายไดจากแหลงใด  เทาใด  

และมีคาใชจายอยางไร  เทาใด เม่ือเปรียบเทียบรายไดกับคาใชจายในชวงเดียวกันแลว  สหกรณมีผลกําไร

หรือขาดทุน เทาใด 

 ความสัมพันธระหวางรายได คาใชจาย และกําไรสุทธิ ในงบกําไรขาดทุน อาจเขียนเปนสมการดังน้ี 

  รายได  -  คาใชจาย    =    กําไรสุทธิ  (ขาดทุนสุทธิ) 

จากขอมูลในงบกําไรขาดทุน 

ตัวอยาง  8.62    -  1.23         =    7.39 

 รายได  (Revenues)  หมายถึง  สินทรัพยท่ีเพิ่มข้ึน  หรือหน้ีสินท่ีลดลงอันเน่ืองจากการใหบริการ  

(เงินกู)  หรือการลงทุน 

 คาใชจาย  (Expenses)  ไดแก  สินทรัพยท่ีลดลง  หรือหน้ีสินท่ีเพิ่มข้ึน อันเปนผลมาจากคาใชจาย

ตางๆ และดอกเบ้ียจาย 

 กําไรสุทธิ  (ขาดทุนสุทธิ)  หมายถึง  สวนเกินท่ีรายไดสูงกวาคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีหน่ึง  

อันเปนผลใหสวนของเจาของเพิ่มข้ึน  ตรงกันขามถารายไดนอยกวาคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีก็

หมายถึง  ขาดทุนสุทธ ิ

 การใชงบกําไรขาดทุนใหไดประโยชนมากขึ้น  เชนเดียวกับงบดุล อาจวิเคราะหและใช

อัตราสวนทางการเงินบางอัตราสวน โดยใชขอมูลในงบกําไรขาดทุนเพื่อใหไดขอเท็จจริงมากข้ึน เชน 

ก.  วิเคราะหแนวโนม  คือ  เปรียบเทียบรายการตางๆ ในงบกําไรขาดทุนตามแนวนอน  อยางนอย 

5 ป จะชวยใหทราบแนวโนมท่ีจะเกิดข้ึนในปตอไป 

ข.  วิเคราะหแนวด่ิง  คือ  คิดรอยละรายการท่ีสําคัญในงบกําไรขาดทุนเทียบกับรายไดอยางนอย 5 

ป จะชวยใหทราบสัดสวนของรายไดท่ีสําคัญและคาใชจายท่ีสําคัญรวมท้ังผลกําไรท่ีเปลี่ยนแปลงไปแตละป 

เพื่อคนหาสาเหตุในการแกไขหรือปองกันขอบกพรองใหผลการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

ค.  วิเคราะหโดยใชอัตราสวนทางการเงิน  เชน 

อัตราผลตอบแทนตอสวนของทุน  =     กําไรสุทธิ x 100 

      ทุนของสหกรณถัวเฉลี่ย 

        ป  2547   ป  2546 

จากขอมูลในงบการเงินตัวอยาง  = 7.39 x 100  6.85 x 100  

         109.58     108.21 

     = 6.74%   6.33% 

แสดงวาสหกรณสามารถทํารายไดและมีผลกําไรดีกวาปกอน 

อัตรากําไรสุทธ ิ   = กําไรสุทธิ x 100 

           รายได 

จากขอมูลในงบการเงินตัวอยาง = 7.39 x100  6.85 x 100 

         8.62       7.77 

    = 85.72%   88.13% 

แสดงวาประสิทธิภาพในการทํากําไรลดลงจากปกอน อันเปนผลจากอัตราคาใชจายท่ีเพิ่มข้ึน 
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 (3)  งบกระแสเงินสด  (Statement of Cash Flows)  เปนงบการเงินท่ีจัดทําข้ึนเพื่อใหขอมูล

เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเงินสดและรายการเทียบเงินสดในรอบระยะเวลาบัญชี โดยแยกเปนกระแสเงินสด

จากกิจกรรมดําเนินงาน จากกิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน งบกระแสเงินสดน้ีเม่ือนําไปใชประกอบ

กับงบการเงินอื่น  เชน  งบดุล  งบกําไรขาดทุน  ตลอดจนหมายเหตุประกอบงบการเงิน จะเปนประโยชนตอ

ผูใชงบการเงิน ดังน้ี 

 ก.  ทราบสภาพคลองทางการเงิน  จากการพิจารณาวาเงินสดท่ีไดรับมาในระหวางงวดบัญชีหน่ึงๆ 

เพียงพอท่ีจะใชจายในกิจกรรมตางๆ ของสหกรณหรือไม 

 ข.  ประเมินความสามารถในการหาเงิน  โดยพิจารณาจากเงินท่ีไดรับเขามา  และจายไปในกิจกรรม

ดําเนินงาน  กิจกรรมลงทุน  และกิจกรรมจัดหาเงิน 

 ค.  ประเมินความสามารถของกิจการในการจัดหาเงินสด เพื่อจายชําระหน้ี  จายเงินปนผล  และจาย

ลงทุน 

 ง.  ทําใหทราบความสัมพันธของกําไรสุทธิกับเงินสดสุทธิท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลง 

 จ.  ขอมูลเงินสดปปจจุบันอาจนําไปใชเปนแนวทางในการจัดทําประมาณการเงินสดในงวดตอไป 

 จากงบกระแสเงินสดตัวอยาง  มีขอควรสังเกตดังน้ี 

(1)  สหกรณมีเงินสดสุทธิในงวดบัญชีเพิ่มข้ึน 2,134,357 บาท แสดงวาเงินสดท่ีหาไดในรอบป

สามารถนํามาใชในกิจกรรมทุกกิจกรรมอยางเพียงพอ เงินสดท่ีเพิ่มข้ึนมากไดแก ทุนเรือนหุนและเงินรับฝาก

จากสมาชิก ซ่ึงเปนเงินจากภายในสหกรณเอง 

(2)  สหกรณมีกําไรสุทธิป 2547 จํานวน 7,392,333 บาท แตเม่ือปรับปรุงคาใชจายสวนท่ีไมไดจาย

เปนเงินสดแลว สหกรณมีเงินสดจากกําไร 7,428,384 บาท ซ่ึงมากกวากําไรท่ีแสดงในงบการเงิน      

 4)  แนวทางควบคุมดูแลการปฏิบัติงานดานบัญชีของคณะกรรมการอํานวยการ 

 (1)  ควรหม่ันสังเกตสอบถามเกี่ยวกับการบันทึกรายการประจําวันวาไดมีการบันทึกเสร็จภายในแต

ละวัน  และมีการตรวจสอบโดยเจาหนาท่ีเหนือข้ึนไปหรือไม 

 (2)  ควรวางขอกําหนดใหมีการรายงานเงินสดรับ - จาย เงินสดคงเหลือในมือ  และเงินนําฝาก

ธนาคารแตละวัน 

 (3)  ควรใหมีการเสนองบดุลและงบกําไรขาดทุนตอคณะกรรมการอํานวยการเปนประจําทุกเดือน  

นอกเหนือจากงบทดลองท่ีเคยเสนอ 

 (4)  ในการพิจารณางบดุล  งบกําไรขาดทุนประจําเดือนควรมีการวิเคราะหเปรียบเทียบอัตราสวน

ทางการเงินตางๆ และตนทุนการเงินในแตละเดือนเพื่อทราบจุดท่ีควรแกไขเสนอตอคณะกรรมการ 

 (5)  ประสานงานกับผูตรวจสอบกิจการเพื่อทราบผลการจัดทําบัญชียอยรายตัว  ลูกหน้ี หุน  เงิน

ฝาก  วาไดจัดทําเปนปจจุบัน  มีการเปรียบเทียบยอดรวมกับบัญชีคุมยอดทุกเดือนหรือไม 

 (6)  จัดใหมีท่ีเก็บรักษาเอกสารหลักฐานทางการเงินในท่ีปลอดภัย 

 (7)  สอบถามปญหาอุปสรรคในการลงบัญชี  การรวบรวมเอกสารหลักฐาน  รวมท้ังการจัดทํางบ

การเงินเปนคร้ังคราว  และชวยหาทางแกไข 
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 (ตัวอยาง) 

 

สหกรณออมทรัพยเพือ่นชวยเพื่อน  จํากัด 

งบดุล 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 

  ป 2547  ป 2546 

 หมายเหตุ บาท  บาท 

สินทรัพย     

     สินทรัพยหมุนเวียน     

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2 3,616,250.74  1,481,893.24 

ลูกหน้ีระยะส้ัน 3 28,897,269.86  31,495,396.00 

ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ 4 11,436.68  0.00 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 5 900.00  900.00 

     รวมสินทรัพยหมุนเวียน  32,525,857.28  32,978,189.24 

เงินลงทุนระยะยาว 6 593,500.00  71,500.00 

ลูกหน้ีเงินกูระยะยาว  95,295,444.00  84,567,512.00 

เคร่ืองใชสํานักงานสุทธ ิ  133,827.81  140,525.08 

     รวมสินทรัพย  128,548,629.09  117,757,726.32 

     หน้ีสินและทุนของสหกรณ     

     หน้ีสินหมุนเวียน     

เงินรับฝาก 7 14,641,494.00  12,223,229.67 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 8 146,429.24  128,695.69 

     รวมหน้ีสินหมุนเวยีน  14,787,923.24  12,351,925.36 

     รวมหน้ีสิน  14,787,923.24  12,351,925.36 

ทุนของสหกรณ     

ทุนเรือนหุน(มูลคาหุนละ 10.00 บาท)     

     หุนทีช่ําระเตม็มูลคาแลว  100,725,960.00  93,584,300.00 

ทุนสํารอง  5,389,245.92  4,704,082.20 

ทุนสะสมตามขอบังคบั ระเบียบและอ่ืนๆ 9 253,166.04  265,781.51 

กําไรสุทธิประจําป  7,392,333.89  6,851,637.25 

     รวมทุนของสหกรณ  113,760,705.85  105,405,800.96 

     รวมหน้ีสินและทุนของสหกรณ  128,548,629.09  117,757,726.32 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของการเงินน้ี 

รองประธานกรรมการ 
 

 

เลขานุการ 

วันท่ี      มกราคม  2548 
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สหกรณออมทรพัยเพื่อนชวยเพื่อน  จํากัด 

งบกําไรขาดทุน 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 

 ป 2547    ป 2546   

 บาท  %  บาท  % 

รายได        

     ดอกเบ้ียรับ 8,608,380.94  99.82  7,762,993.00  99.85 

     รายไดอื่นๆ (รายละเอียด 1) 15,785.69  0.18  11,683.25  0.15 

               รวมรายได 8,624,166.63  100.00  7,774,676.25  100.00 

คาใชจาย        

     ดอกเบ้ียจายเงินรับฝาก 382,916.90  4.44  271,054.05  3.49 

     เงินเดือนและคาจาง 255,600.00  2.96  237,600.00  3.06 

     คาตอบแทน 298,000.00  3.46  272,500.00  3.50 

     คาเบ้ียประชมุกรรมการ 74,100.00  0.86  76,200.00  0.98 

     คารับรอง 19,043.75  0.22  24,847.25  0.32 

     คาเครื่องเขียนแบบพิมพ 27,226.60  0.32  32,291.66  0.42 

     คาใชจายทั่วไป 465.00  0.00  1,205.50  0.02 

     คายานพาหนะ 17,000.00  0.20  15,700.00  0.20 

     คาลวงเวลา 6,120.00  0.07  3,600.00  0.05 

     คาอุปกรณคอมพิวเตอร 3,472.00  0.04  8,514.30  0.11 

     คาซอมคอมพิวเตอร 0.00  0.00  2,090.00  0.03 

     เงินสมทบประกันสงัคม 12,407.00  0.14  9,504.00  0.12 

     คาซอมแซมทรัพยสิน 3,730.00  0.04  1,052.00  0.01 

     คาโทรศัพท 6,041.22  0.07  5,161.68  0.07 

     คาเสื่อมราคาเครือ่งใชสํานักงาน 42,487.27  0.49  36,924.66  0.47 

     สินทรัพยตดัจําหนาย 0.00  0.00  6.00  0.00 

     คาใชจายประชุมใหญ 6,014.00  0.07  6,655.00  0.09 

     คาธรรมเนียมโอนเงิน 149.00  0.00  0.00  0.00 

     คาถายเอกสาร 5,284.00  0.06  4,886.40  0.06 

     คาวัสดสุํานักงาน 3,520.00  0.04  6,073.00  0.08 

     กองทุนทดแทน 489.00  0.01  276.00  0.00 

     คาอบรม 0.00  0.00  9,600.00  0.12 

     คาตรวจสอบบัญช ี 60,000.00  0.70  50,000.00  0.64 

     คาสาธารณูปโภค 3,267.00  0.04  460.00  0.00 

     คาติดตัง้มิเตอร 0.00  0.00  1,932.00  0.02 

     คาสวัสดิการ 4,500.00  0.05  0.00  0.00 

     หน้ีสงสัยจะสูญ 0.00  0.00  (155,094.50)  1.99 

               รวมคาใชจาย 1,231,832.74  14.28  923,039.00  11.87 

กําไรสุทธิ 7,392,333.89  85.72  6,851,637.25  88.13 
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รายละเอียดประกอบงบการเงิน 1 

 

                                            รายละเอียดรายไดอื่นๆ 

 ป 2547    ป 2546   

 บาท  %  บาท  % 

        

     ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 10,545.76  0.12  6,540.35  0.08 

     คาธรรมเนียมแรกเขา 1,720.00  0.02  1,480.00  0.02 

     ผลตอบแทนการลงทุน 3,217.50  0.04  3,184.63  0.04 

     สวนลดนํ้ามันบางจาก 0.00  0.00  432.82  0.01 

     รายไดเบ็ดเตล็ด 302.43  0.00  45.45  0.00 

               รวม 15,785.69     0.18  11,683.25     0.15 
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สหกรณออมทรัพยเพื่อนชวยเพื่อน  จํากัด 

งบกระแสเงินสด 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 

 หมายเหตุ ป 2547  ป 2546 

  บาท  บาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน     

     กําไรสุทธ ิ  7,392,333.89  6,851,637.25 

     

     รายการปรบัปรุงเพื่อกระทบยอดกําไรสุทธ ิ     

     เปนเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน     

          คาเสื่อมราคาสินทรัพย  42,487.68  36,924.66 

          หนีส้งสัยจะสูญ  0.00  (155,094.50) 

          ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ(เพิ่มขึ้น)ลดลง  (11,436.68)  0.00 

          คาสอบบัญชีคางจายเพิ่มขึ้น (ลดลง)  5,000.00  25,000.00 

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง     

ในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน  7,428,384.48  6,758,467.41 

สินทรัพยดําเนินงาน(เพิ่มข้ึน)ลดลง     

     ลูกหนี้เงินกูสามัญ  (7,882,695.00)  (19,127,815.00) 

     ลูกหนี้เงินกูฉุกเฉิน  68,467.00  0.00 

     ลูกหนี้ตัวแทน  (315,577.86)  2,672,504.00 

     เงินปนผลน้ํามันบางจาก  0.00  (1,027.80) 

     ลูกหนี้อ่ืน  0.00  20,804.00 

     เงินรอเรียกคืน  0.00  3,008.00 

     คาธรรมเนียมแรกเขาคางรับลดลง  0.00  60.00 

     ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับลดลง  0.00  9,310.00 

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมดําเนินงาน  (701,421.38)  (9,664,689,.39 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน(เพิ่มข้ึน)ลดลง     

     ถือหุนชุมนุมฯ(เพิ่มขึ้น)ลดลง  (22,000.00)  (17,000.00) 

     ซื้อสลากออมสิน(เพิ่มขึ้น)ลดลง  (500,000.00)   

     ซื้อเครื่องใชสํานักงาน  (35,790.00)  (107,750.00) 

     เงินประกันการใชโทรศัพท  0.00  2,918.18 

     สินทรัพยตัดจําหนาย  0.00  6.00 

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมลงทุน  (557,790.00)  (121,825.82) 
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินเพิ่มข้ึน(ลดลง)     

     เงินรับฝากออมทรัพย - สมาชิกเพิ่มขึ้น  2,357,194.11  1,210,911.45 

     เงินรับฝากออมทรัพย - สหกรณอ่ืนเพิ่มขึ้น  61,070.22  2,014,958.90 

     เงินรอจายคืนเพิ่มขึ้น  12,733.55  67,257.00 

     ทุนเรือนหุนเพิ่มขึ้น  7,141,660.00  10,945,140.00 

     เงินสดจายเฉลี่ยคืน  (415,156.00)  (447,342.00) 

     เงินสดจายโบนัสกรรมการและเจาหนาท่ี  (130,800.00)  (130,000.00) 

     เงินสดจายคาบํารุงสันนิบาตฯ  (10,000.00)  (10,000.00) 

     เงินสดจายเงินปนผล  (5,432,633.00)  (4,897,006.00) 

     เงินสดจายทุนสาธารณประโยชน  (190,500.00)  (198,200.00) 

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน  3,393,568.88  8,555,719.35 

เงินสดสุทธิเพิ่มข้ึน (ลดลง)  2,134,357.50  (1,230,795.86) 

เงินสด ณ วันตนป  1,481,893.23  2,712,689.10 

เงินสด ณ วันส้ินป   3,616,250.74  1,481,893.24 
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สหกรณออมทรัพยเพื่อนชวยเพื่อน  จํากัด 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 

1 สรุปนโยบายบัญชีที่สําคัญ 

  - สหกรณบันทึกบัญชีโดยใชเกณฑพึงรับพึงจาย 

  - คาเสื่อมราคาเคร่ืองใชสํานักงาน คํานวณโดยวิธีเสนตรง ในอัตราท่ีกําหนดไวในระเบียบ 

    นายทะเบียนสหกรณ วาดวยการบัญชีของสหกรณ พ.ศ. 2542 

  - เงินลงทุนระยะยาวท่ีเปนเงินลงทุนในหลักทรัพยท่ีไมอยูในความตองการของตลาดแสดงดวย 

    ราคาทุน 

  - คาซอมบํารุง คาซอมแซมรวมท้ังซ้ือมาเปลี่ยนแทนสําหรับสินทรัพยรายการยอยๆ ถือเปน 

    คาใชจายหักจากรายได การตอเติมหรือเพิ่มเติมอาคารและอุปกรณรายใหญๆ ถือเปนราคาทุน 

    ของทรัพยสิน 

  - เงินสดในงบกระแสเงินสดหมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภท 

2 เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบดวย 

 ป 2547  ป 2546 

 บาท  บาท 

     เงินสด 10,179.72  8,423.65 

     เงินฝากธนาคาร    

          ออมทรัพย 3,606,071.02  1,473,469.59 

                  รวม 3,616,250.74  1,481,893.24 

3 ลูกหน้ีระยะสั้น             ประกอบดวย    

 ป 2547  ป 2546 

 บาท  บาท 

          ตัวแทนหักเงินสง 323,433.86  7,856.00 

          ลูกหน้ีเงินกู - ปกต ิ 28,573,836.00  31,487,540.00 

                                 รวมลูกหน้ีระยะสั้น 28,897,269.86  31,495,396.00 

4 ดอกเบ้ียเงินใหกูคางรับ  ประกอบดวย    

     ป 2547  ป 2546 

 บาท  บาท 

          ดอกเบ้ียเงินใหกูคางรับ 11,436.68  0.00 

5 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  ประกอบดวย    

     ป 2547  ป 2546 

 บาท  บาท 

          เงินรอเรียกคืน 900.00  900.00 
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6 เงินลงทุนระยะยาว  ประกอบดวย    

     ป 2547  ป 2546 

 บาท  บาท 

 ราคาทุน  ราคาทุน 

          เงินลงทุนท่ีไมอยูในความตองการของตลาด    

          - สลากออมสิน 500,000.00  0.00 

          - หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยฯ 93,500.00  71,500.00 

 593,500.00  71,500.00 

    

          สหกรณซ้ือสลากออมสินพิเศษงวดท่ี 26 มูลคาหนวยละ 50.00 บาท จํานวน 10,000 หนวย 

          วันครบอายุ 3 กันยายน 2550 มีสิทธิ์ถูกรางวัล ตลอดอายุ 36 งวด 

7 เงินรับฝาก ประกอบดวย    

     ป 2547  ป 2546 

 บาท  บาท 

          เงินรับฝากจากสมาชิก 12,565,464.88  10,208,270.77 

          เงินรับจากสหกรณอื่น 2,076,029.12  2,014,958.90 

 14,641,494.00  12,223,229.67 

    

     เงินรับฝากจากสหกรณอื่นเปนเงินรับฝากประเภทเงินฝากออมทรัพยพิเศษ อัตราดอกเบ้ียรอยละ 

     3.00 ตอป 

8 หน้ีสินหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย    

     ป 2547  ป 2546 

 บาท  บาท 

          เงินรอจายคืน 115,303.44  102,569.89 

          เงินปนผลนํ้ามันบางจาก 1,125.80  1,125.80 

          คาสอบบัญชีคางจาย 30,000.00  25,000.00 

 146,429.24  128,695.69 

9 ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอืน่ๆ  ประกอบดวย   

     ป 2547  ป 2546 

 บาท  บาท 

          ทุนสาธารณประโยชน 253,166.04  265,781.51 
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บทที่ 5 
ระเบียบ ดําสั่ง ขอบังคับ และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับหนาท่ีของ 

คณะกรรมการอํานวยการ 
 

ในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการอํานวยการ  ตามบทบาทหนาท่ี  และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการอํานวยการน้ัน จะตองเปนไปตามกรอบของกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ และคําสั่งท่ี

เกี่ยวของกับเร่ืองน้ันๆ ซ่ึงระเบียบและคําสั่งในสวนท่ีเกี่ยวของน้ันมีอยูจํานวนมากและจะมีการ

เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  ท้ังน้ีเพื่อใหสอดคลองกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง

ไป  ระเบียบท่ีนาจะเกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการอํานวยการน้ันอาจมีดังน้ี 

1)  ระเบียบวาดวยการรับจายและการเก็บรักษาเงิน 

2)  ระเบียบวาดวยการรับฝากเงิน 

3)  ระเบียบวาดวยการจัดช้ันลูกหน้ีและการตั้งคาเผื่อหน้ีสูญ 

4)  ระเบียบวาดวยการพัสดุ 

5)  ระเบียบวาดวยการเก็บรักษาและการทําลายเอกสาร 

  ฯลฯ 

 ระเบียบเหลาน้ีเปนเพียงสวนหน่ึงท่ีนํามากลาวไว   แตในทางปฏิบัติตองดูเปนเร่ืองๆ ไป  เพราะ

แตละสหกรณมีการกําหนดระเบียบข้ึนใชไดตามความจําเปนจึงยากท่ีจะกําหนดไวในการฝกอบรมโดย

ชัดเจนวาระเบียบใดบางท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการอํานวยการ  แตโดยท่ี

คณะกรรมการอํานวยการมีหนาท่ีเกี่ยวกับงานทางดานเอกสารของสหกรณอยูดวย  จึงจะนําเสนอเร่ือง

ของความรูท่ัวไปเกี่ยวกับเร่ืองของระเบียบ  คําสั่ง  ขอบังคับ  และกฎหมายสหกรณเพื่อใหคณะกรรมการ

อํานวยการไดนําไปใชประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางเหมาะสม  โดยถือหลักวาจะกระทําการ

เกีย่วกับเร่ืองใดใหตรวจสอบระเบียบ  คําสั่ง  ขอบังคับ  และกฎหมายท่ีเกี่ยวของกอนดําเนินการในเร่ือง

น้ันๆ   

 

1.  ระเบียบของสหกรณและระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ 

 สหกรณเปนนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติสหกรณการดําเนินงานของสหกรณบางสวน

เปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ  บางสวนตองเปนไปตามกฎหมายอื่น เพราะพระราชบัญญัติสหกรณ

มิไดบัญญัติเร่ืองการดําเนินงานของสหกรณไวท้ังหมด  ประกอบกับกฎหมายไมสามารถกําหนดรายละเอียด

ในการดําเนินงานตลอดจนวิธีการบริหารและการจัดการสหกรณไดท้ังหมด  ในพระราชบัญญัติสหกรณจึง

กําหนดใหสหกรณตองจัดทําขอบังคับข้ึนเพื่อกําหนดรายละเอียดตาง ๆ ในการดําเนินงานของสหกรณ  ซ่ึง

ขอบังคับของสหกรณน้ันตองไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญของสมาชิกแลวสงไปใหนายทะเบียน

สหกรณรับจดทะเบียนเสียกอนจึงจะใชได  ขอบังคับของสหกรณท่ีจดทะเบียนแลวเม่ือใชไปในชวงระยะเวลา

หน่ึง อาจตองมีการแกไขขอบังคับใหสอดคลองกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป   

กระบวนการในการแกไขขอบังคับของสหกรณน้ันตองเปนไปตามท่ีกฎหมายสหกรณกําหนดและขอบังคับท่ี
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แกไขตองไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญของสมาชิกแลวนําไปใหนายทะเบียนสหกรณพิจารณารับจด

ทะเบียนการแกไขขอบังคับดวยจึงจะใชได 

 แมพระราชบัญญัติสหกรณไดใหสหกรณกําหนดวัตถุประสงคและวิธีการดําเนินการในเร่ืองตางๆ 

ของสหกรณไวในขอบังคับแลวก็ตาม ในการดําเนินการบางเร่ืองมีรายละเอียดท่ีตองพิจารณาหรือกําหนด

วิธีการไวเปนการเฉพาะเร่ือง หากเขียนหรือกําหนดไวในขอบังคับของสหกรณอาจไมเหมาะสม และยาก

แกการปรับปรุงแกไขหรือตองใชเวลาในการแกไขมาก เพราะตองมีกระบวนการในการขอความเห็นชอบ

จากท่ีประชุมใหญของสมาชิกและการรับจดทะเบียนแกไขขอบังคับจากนายทะเบียนสหกรณอาจทําให

เกิดความลาชาหรือความเสียหายแกการดําเนินงานของสหกรณได ประกอบกับกิจการของสหกรณน้ันมี

สมาชิกเปนเจาของ บริหารงานโดยสมาชิกหรือคณะกรรมการดําเนินการซ่ึงท่ีประชุมใหญเลือกตั้งจาก

สมาชิก และสหกรณทําธุรกิจโดยการใหบริการแกสมาชิก สมาชิกจึงควรกําหนดรายละเอียดตางๆ ในการ

ดําเนินงานของสหกรณไดเองตามความเหมาะสมในบางเร่ืองภายใตบทบัญญัติของกฎหมายและ

ขอบังคับของสหกรณ และบางคร้ังนายทะเบียนสหกรณผูมีหนาท่ีกํากับดูแลในการดําเนินงานของ

สหกรณอาจมีความจําเปนตองกําหนดมาตรการตางๆ ใหสหกรณปฏิบัติเพื่อความม่ันคงถูกตองและเปน

ประโยชนแกสมาชิกโดยสวนรวม พระราชบัญญัติสหกรณจึงใหนายทะเบียนสหกรณสามารถออกระเบียบ

ของนายทะเบียนสหกรณเพื่อใหสหกรณถือปฏิบัติ และในขอบังคับของสหกรณไดกําหนดใหสหกรณ

สามารถกําหนดระเบียบของสหกรณข้ึนใชในการดําเนินงานของสหกรณไดเชนเดียวกัน 

1) ประเภทของระเบียบ 

 การกลาวถึงประเภทของระเบียบ ก็เพื่อใหทราบวาระเบียบตางๆ ท่ีใชในการดําเนินการของ

สหกรณน้ันมีท่ีมาอยางไร ใครเปนผูออกระเบียบน้ันๆ ซ่ึงอาจตองเปนประเด็นสําคัญในข้ันการดําเนินคดี

ของสหกรณดวยก็ได  โดยเราอาจแยกประเภทของระเบียบไดดังน้ี 

(1)  ระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ (ระเบียบภายนอก) 

(2)  ระเบียบของสหกรณ (ระเบียบภายใน) 

1.  ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ (ระเบียบภายนอก) ท่ีกลาววาระเบียบของนายทะเบียน

สหกรณเปนระเบียบภายนอกน้ัน เพื่อใหเกิดการแยกประเภทของระเบียบใหชัดเจนวา ระเบียบของนาย

ทะเบียนสหกรณน้ันเปนการท่ีนายทะเบียนสหกรณใชอํานาจตามพระราชบัญญัติสหกรณกําหนดข้ึน

เพื่อใหสหกรณตองถือปฏิบัติตามระเบียบน้ันๆ โดยสหกรณไมมีอํานาจหรือโอกาสจะปรับปรุงหรือแกไข

ระเบียบน้ันๆ ได  เพราะมิใชระเบียบท่ีสหกรณกําหนดข้ึน 
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 ในพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 ซ่ึงใชอยูในปจจุบันน้ีไดใหอํานาจนายทะเบียนสหกรณออก

ระเบียบไดตามท่ีบัญญัติไวในมาตราตางๆ ดังน้ี มาตรา 16 (8) มาตรา 69 วรรค 2 มาตรา 121 วรรค 2
(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

(1) พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 

มาตรา 16  ใหนายทะเบียนสหกรณมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 

(1) รับจดทะเบียน สงเสริม ชวยเหลือ แนะนํา และกํากับดูแลสหกรณใหเปนไปตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น 

(2) กําหนดระบบบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชีตลอดจนสมุดและแบบรายงานตางๆ ที่สหกรณตองยื่นตอนายทะเบียน 

สหกรณ  รวมทั้งแบบพิมพอื่นๆ ที่ตองใชในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

(3) แตงตั้งผูสอบบัญชี ผูตรวจการสหกรณ  และผูชําระบัญชี 

(4) ออกคําสั่งใหมีการตรวจสอบ หรือไตสวนเกี่ยวกับการจัดตั้งการดําเนินงาน หรือฐานะการเงินของสหกรณ 

(5) สั่งใหระงับการดําเนินงานทั้งหมดหรือบางสวนของสหกรณ หรือใหเลิกสหกรณ ถาเห็นวาสหกรณกระทําการ หรือ 

งดเวนกระทําการอันอาจจะกอใหเกิดความเสียหายแกสหกรณหรือสมาชิก 

(6) ถอนชื่อสหกรณออกจากทะเบียนสหกรณ 

(7) จัดทํารายงานประจําปแยกตามประเภทสหกรณเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ 

(8) ออกระเบียบ หรือคําสั่ง เพื่อใหมีการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้และเพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการของสหกรณ 

(9) กระทําการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของนายทะเบียนสหกรณ หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 

บรรดาอํานาจของนายทะเบียนสหกรณในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติหรือการดําเนินการอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้ นาย

ทะเบียนสหกรณอาจมอบอํานาจใหรองนายทะเบียนสหกรณ ผูตรวจการสหกรณ หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ

มอบหมายใหปฏิบัติการแทนได 

การมอบอํานาจตามวรรคสองใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา 69 ใหนายทะเบียนสหกรณแตงตั้งผูสอบบัญชี เพื่อตรวจสอบบัญชีของสหกรณ 

การตรวจสอบบัญชีนั้น ใหปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชทีี่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 

 มาตรา 121 ใหนายทะเบียนสหกรณเปนนายทะเบียนกลุมเกษตรกรและมีอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ และ

มีรองนายทะเบียนสหกรณเปนผูชวย มีอํานาจหนาที่ตามที่นายทะเบียนสหกรณมอบหมาย 

 ใหเกษตรและสหกรณจังหวัด  เปนนายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจําจังหวัดที่กลุมเกษตรกรตั้งอยูและมีอํานาจหนาที่ตาม

ระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา สําหรับกรุงเทพมหานครใหนายทะเบียนสหกรณเปนนายทะเบียน

กลุมเกษตรกรกรุงเทพมหานคร  
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 ระเบียบของนายทะเบียนสหกรณตามมาตรา 121 น้ันไมเกี่ยวของกับสหกรณ เปนเร่ืองของกลุม

เกษตรกร 

 สวนใหญนายทะเบียนสหกรณจะใชอํานาจตามมาตรา 16 (8) ในการออกระเบียบซ่ึงจะศึกษาได

จากระเบียบนายทะเบียนสหกรณในภาคผนวก 

2.  ระเบียบของสหกรณ   (ระเบียบภายใน)  ระเบียบประเภทน้ีเปนระเบียบท่ีสหกรณโดย

คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณเปนผูกําหนดข้ึนโดยแบงยอยได 3 ประเภท  คือ 

1.  ระเบียบของสหกรณท่ีตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณกอน ระเบียบของ

สหกรณประเภทน้ีเปนระเบียบท่ีพระราชบัญญัติสหกรณ หรือขอบังคับของสหกรณ  กําหนดให  สหกรณ

สงระเบียบท่ีสหกรณกําหนดข้ึนใหนายทะเบียนสหกรณเห็นชอบกอนจึงจะใชได เชนระเบียบท่ีกําหนดไว

ในมาตรา 46 (5),(8)
 (2)

  คือระเบียบของสหกรณท่ีวาดวยการรับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณอื่น และ

ระเบียบของสหกรณวาการใหสหกรณอื่นกูยืมเงิน 

 การสงระเบียบใหนายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบน้ันบางคร้ังมีปญหาเร่ืองความลาชาและไม

สะดวกแกสหกรณ  ปจจุบันนายทะเบียนสหกรณไดจัดทํารางระเบียบข้ึนแลวสงใหสหกรณนําไปพิจารณา 

หากสหกรณไดกําหนดระเบียบข้ึนตามรางตัวอยางระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณจัดทําไว ใหถือวาระเบียบ

ของสหกรณฉบับน้ันไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณแลว ไมตองสงไปขอความเห็นชอบจาก

นายทะเบียนสหกรณอีก สหกรณสามารถถือใชไดเลย 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
(2) 

มาตรา 46  เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามวัตถุประสงค ใหสหกรณมีอํานาจกระทําการดังตอไปนี้ได 

(1) ดําเนินธุรกิจ การผลิต การคา การบริการ และอุตสาหกรรมเพื่อประโยชนของสมาชิก 

(2) ใหสวัสดิการหรือการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว 

(3) ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก 

(4) ขอหรือรับความชวยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หนวยงานของตางประเทศหรือบุคคลอื่นใด 

(5) รับฝากเงินประเภทออมทรัพยหรือประเภทประจําจากสมาชิกหรือสหกรณอื่นไดตามระเบียบของสหกรณที่ไดรับความ

เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 

(6) ใหกู ใหสินเชื่อ ใหยืม ใหเชา ใหเชาซื้อ โอน รับจํานองหรือรับจํานํา ซึ่งทรัพยสินแกสมาชิกหรือของสมาชิก 

(7) จัดใหไดมา ซื้อ ถือกรรมสิทธ์ิหรือทรัพยสิทธิ ครอบครอง กู ยืม เชา เชาซื้อ รับโอนสิทธิ การเชาหรือสิทธิการเชาซื้อ จํานอง

หรือจํานํา ขายหรือจําหนายดวยวิธีอื่นใดซึ่งทรัพยสิน 

(8) ใหสหกรณอื่นกูยืมเงินไดตามระเบียบของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 

(9) ดําเนินกิจการอยางอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับ หรือเนื่องในการจัดใหสําเร็จตามวัตถุประสงคของสหกรณ      
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2.  ระเบียบของสหกรณท่ีตองไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญกอนนําออกใช ระเบียบของ

สหกรณประเภทน้ีมักเปนระเบียบท่ีเกี่ยวกับเร่ืองของการเลือกตั้งตางๆ เชน การเลือกตั้งกรรมการ

ดําเนินการ การเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ ซ่ึงการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการหรือการเลือกตั้งผูตรวจ

สอบกิจการ พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 50 และมาตรา 53 ไดกําหนดใหมีการเลือกตั้งใน

ท่ีประชุมใหญ เพื่อใหกระบวนการเลือกตั้งเปนไปดวยความเรียบรอย ขอบังคับของสหกรณบางสหกรณ

จึงกําหนดกระบวนการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการและผูตรวจสอบกิจการไวในระเบียบท่ีไดรับความ

เห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ เหตุท่ีระเบียบวาดวยการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการและผูตรวจสอบกิจการ

ตองไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญกอน เพราะเปนการกําหนดระเบียบใหสมาชิกซ่ึงใชอํานาจโดย

การประชุมใหญปฏิบัติ ในขอบังคับของสหกรณจะกําหนดไววาตามระเบียบของสหกรณท่ีไดรับความ

เห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ ระเบียบประเภทน้ีจะมีไมมากนัก บางสหกรณอาจไมมีเลยก็ได 

3.  ระเบียบของสหกรณท่ีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณกําหนดข้ึนแลวมีผลใชไดเลย สวน

ใหญเปนระเบียบท่ีสหกรณกําหนดข้ึนตามท่ีขอบังคับกําหนดไว  หรือคณะกรรมการดําเนินการอาจ

พิจารณากําหนดข้ึนเองเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงก็ได เชน ระเบียบวาดวยการใช

เงินทุนเพื่อการศึกษาทางสหกรณ  ระเบียบวาดวยการใชเงินทุนสาธารณประโยชน ระเบียบวาดวยการ

ใหสวัสดิการแกสมาชิก ระเบียบวาดวยการรับโอนสมาชิกจากสหกรณอื่น ระเบียบวาดวยการรับจายและ

การเก็บรักษาเงิน เปนตน 

 ระเบียบท่ีสหกรณไดจัดทําข้ึนใชเองน้ัน สหกรณตองสงใหกรมสงเสริมสหกรณรับทราบเพื่อจะได

แจงใหหนวยงานหรือเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของทราบดวย ท้ังน้ีเพื่อใหเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของไดทราบวาสหกรณ

ไดกําหนดระเบียบเกี่ยวกับเร่ืองใดไวอยางไรบาง 

 2)  การกําหนดระเบียบ 

      ผูท่ีมีอํานาจในการกําหนดระเบียบข้ึนใชในสหกรณน้ันไดแก 

(1)  นายทะเบียนสหกรณ 

(2)  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 

นายทะเบียนสหกรณ  การกําหนดระเบียบของนายทะเบียนสหกรณน้ัน สามารถกระทําไดโดย

อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติสหกรณในมาตราตางๆ ตามท่ีกลาวมาแลวในประเภทของระเบียบ 

 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ  การกําหนดระเบียบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ

น้ัน สามารถกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติสหกรณตามท่ีกลาวไวแลวในประเภทของ

ระเบียบ และอํานาจตามขอบังคับของสหกรณ ในขอท่ีวาดวยอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการดําเนินการ

สหกรณ และขอท่ีวาดวยระเบียบของสหกรณ และขออื่นท่ีกําหนดใหคณะกรรมการดําเนินการตอง

กําหนดระเบียบข้ึน 
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  ตัวอยางขอบังคับของสหกรณ 

          ขอ 5  ขอ 10  ขอ 11  ขอ 14  ขอ 28  ขอ 36  ขอ 37 ขอ 65  ขอ 93
 (3) 

      

       
(3)

 ขอ 5  การถือหุน  สมาชิกทุกคนตองชําระคาหุนเปนรายเดือน  ตั้งแตเดือนแรกที่เขาเปนสมาชิกตามอัตราสวนของจํานวนเงิน

ไดรายเดือนของตน ตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

 เงินไดรายเดือนตามวรรคในวรรคแรก หมายถึง เงินเดือนหรือคาจางประจํา ซึ่งสมาชิกไดรับจากหนวยงานเจาสังกัดและหมายถึง

บํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ ซึ่งสมาชิกไดรับจากทางราชการดวย 

 ถาสมาชิกประสงคจะถือหุนรายเดือน ในอัตราที่สูงกวาอัตราที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ หรือจะขอซื้อหุนเพิ่มขึ้นอีก

เม่ือใดก็ยอมทําได โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ แตจํานวนหุนทั้งหมดตองไมเกินหนึ่งในหาของหุนที่ชําระ

แลวทั้งหมด 

 สมาชิกจะโอนหรือถอนหุนในระหวางที่ตนเปนสมาชิกอยูไมได 

 ขอ 10  การรับฝากเงิน สหกรณอาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย หรือประเภทประจําจากสมาชิกหรือสหกรณอื่นไดตาม

ระเบียบของสหกรณ 

 ขอกําหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบ้ีย การถอนเงินฝากและอื่นๆ ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณที่ไดรับความ

เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 

 ใหสหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑ  และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ขอ 11  การใหเงินกู  เงินกูนั้นอาจใหไดแก 

(1) สมาชิกของสหกรณ 

(2) สหกรณอื่น 

การใหเงินกูแกสมาชิกนั้น ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูไดตามขอบังคับนี้และตามระเบียบของ

สหกรณ 

 ขอกําหนดตางๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑการพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกู  ประเภทและจํากัดแหงเงินกูหลักประกันสําหรับเงินกู ลําดับ

แหงการใหเงินกู  การกําหนดอัตราดอกเบ้ียเงินกู การสงเงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกู การควบคุมหลักประกัน การเรียกคืนเงินกูและอื่นๆ 

ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

 การใหเงินกูแกสหกรณอื่นนั้น คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาใหกูไดตอเม่ือสหกรณมีเงินทุนเหลือจากการใหเงินกูแก

สมาชิกแลว ตามระเบียบของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 

 ขอ 14  ดอกเบ้ียเงินกู  ใหสหกรณเรียกดอกเบ้ียเงินกูทุกประเภทที่ใหแกสมาชิก ในอัตราตามที่กําหนดไวในระเบียบของ

สหกรณ 

 ขอ 28  การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป  เม่ือสิ้นปทางบัญชีและไดปดบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปแลว  

ปรากฏวาสหกรณมีกําไรสุทธิ ใหจัดสรรเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละสิบของกําไรสุทธิและเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย

ไมเกินรอยละหาของกําไรสุทธิ แตตองไมเกินอัตราที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด 

 กําไรสุทธิประจําปที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคกอนนั้น ที่ประชุมใหญอาจจะจัดสรรไดดังตอไปนี้ 

(1) เปนเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลวใหแกสมาชิก แตตองไมเกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง โดยคิดใหตามสวนแหง

ระยะเวลา อนึ่ง ถาสหกรณถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลตาม (4) ออกจายเปนเงินปนผลสําหรับปใดดวยจํานวนเงินใน

ผลทั้งสิ้นที่จายสําหรับปนั้นก็ตองไมเกินอัตราดังกลาวมาแลว ในการคํานวณเงินปนผลตามหุน ใหถือวาหุนที่สมาชิกไดชําระ

ตอสหกรณภายในวันที่หาของเดือน มีระยะเวลาสําหรับคํานวณเงินปนผลตั้งแตเดือนนั้น สวนหุนที่สมาชิกชําระตอสหกรณ

หลังวันที่หาของเดือน สหกรณจะคิดเงินปนผลใหตั้งแตเดือนถัดไป 

(2) เปนเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกตามสวนธุรกิจที่สมาชิกไดทําไวกับสหกรณในระหวางป เวนแตสมาชิกที่ผิดนัดการสงเงินงวด

ชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบ้ียในปใด มิใหรับเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปนั้น 

(3) เปนเงินโบนัสแกกรรมการและเจาหนาที่ของสหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ 

(4) เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล ไมเกินรอยละสองแหงทุนเรือนหุนของสหกรณตามที่มีอยูในวันสิ้นปนั้น ทุนรักษาระดับ

อัตราเงินปนผลนี้จะถอนไดโดยมติแหงที่ประชุมใหญ เพื่อจายเปนเงินปนผลตามหุน ตาม (1) 

(5) เปนทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ 

(6) เปนทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ 



 

 

101 

(7) เปนทุนสวัสดิการ หรือการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว ไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิตามระเบียบของ

สหกรณ 

(8) เปนทุนเพื่อจัดตั้งสํานักงานหรือทุนอื่น ๆ เพื่อเสริมสรางความม่ันคงใหแกสหกรณ 

(9) กําไรสุทธิสวนที่เหลือ (ถามี) ใหจัดสรรเปนทุนสํารองทั้งสิ้น 

ขอ 36  สมาชิกยายสังกัด   สมาชิกที่ยาย  หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น  และประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกของสหกรณ

ออมทรัพยซึ่งตั้งขึ้นในสังกัดนั้น หากสหกรณนั้นมีขอบังคับใหรับเขาเปนสมาชิกไดและคณะกรรมการดําเนินการไดมีมติใหรับเขาเปนสมาชิก

แลว ถาสมาชิกนั้นมีความประสงคจะใหโอนเงินคาหุน และเงินกูที่ตนมีอยูในสหกรณนี้ไปยังสหกรณที่ตนไดไปเขาเปนสมาชิกใหม สหกรณก็

จะจัดโอนเงินคาหุน เงินกูและเงินฝาก (ถามี) ที่สมาชิกนั้นมีอยูตอสหกรณใหตามวิธีการที่ไดกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

 ขอ 37  การรับโอนสมาชิกสหกรณอ่ืน สมาชิกสหกรณออมทรัพยอื่นซึ่งยาย หรือโอนมารับราชการในสังกัดตามขอ 32 (3) 

หากประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิก ก็ใหยื่นใบสมัครถึงสหกรณเม่ือไดปฏิบัติตามขอกําหนดใน ขอ 33 ครบถวนแลว ก็จะไดสิทธิในฐานะ

สมาชิกตามขอ 35 ทั้งนี้เม่ือสหกรณที่ตนเปนสมาชิกอยูเดิมไดโอนเงินคาหุนใหสหกรณนี้เสร็จสิ้นแลว 

 การรับโอนคาหุนและการปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สินที่มีอยูในสหกรณเดิมนั้น ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

 ขอ 65  อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการทั้งปวงของ

สหกรณ ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ กับทั้งในทางอันจะทําใหเกิดความจําเริญแกสหกรณ ซึ่ง

รวมทั้งในขอตอไปนี้ 

(1) พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณตลอดจนดูแลใหสมาชิกปฏิบัติการตางๆ ตามกฎหมาย 

ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ 

(2) พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกูยืมเงิน การใหเงินกู และการฝากหรือลงทุนเงินของสหกรณ 

(3) กําหนดและดําเนินเกี่ยวกับการประชุมใหญ และเสนองบดุลกับรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณตอที่

ประชุมใหญ 

(4) เสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปตอที่ประชุมใหญ 

(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปใหที่ประชุมใหญอนุมัติ 

(6) พิจารณาดําเนินการแตงตั้ง หรือจาง และกําหนดคาตอบแทนของผูจัดการ ตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูจัดการ

ใหเปนการถูกตอง 

(7) พิจารณากําหนดคาตอบแทนของผูแทนประจําหนวยเพื่อบริการสมาชิก 

(8) พิจารณากําหนดบําเหน็จคาตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการดําเนินการหรือกรรมการอื่น ผูตรวจสอบกิจการ และ

ผูแทนประจําหนวยเพื่อบริการสมาชิก 

(9) กําหนดคาเบ้ียเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาเบ้ียประชุมของกรรมการดําเนินการ กรรมการอื่น ผูตรวจสอบ 

กิจการ ผูแทนประจําหนวยเพื่อบริการสมาชิก ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ 

(10) พิจารณาดําเนินการแตงตั้ง และกําหนดคาตอบแทนแกผูตรวจสอบภายใน 

(11) กําหนดระเบียบตางๆ ของสหกรณ 

(12) จัดใหมีและดูแลใหเรียบรอยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารตางๆ และบรรดาอุปกรณดําเนินงานของสหกรณ 

(13) พิจารณาใหสหกรณสมัครเขาเปนสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณและองคการอื่น 

(14) พิจารณาดําเนินการแตงตั้งและถอดถอนคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพื่อประโยชนในการดําเนิน

กิจการของสหกรณ 

(15) พิเคราะหและปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญชี หรือ

พนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย 

(16) พิจารณาใหความเที่ยงธรรมแกบรรดาสมาชิก เจาหนาที่สหกรณ ตลอดจนสอดสองดูแลโดยทั่วไป เพื่อใหกิจการของ

สหกรณดําเนินไปดวยดี 

(17) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น ผูตรวจสอบกิจการ ความเห็นของผูจัดการและสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ 

(18) เชิญสมาชิก หรือบุคคลภายนอกที่เห็นสมควร เปนที่ปรึกษาของคณะกรรมการดําเนินการตลอดจนกําหนดคาตอบแทนให

ตามที่เห็นสมควร 

(19) ฟอง ตอสู หรือดําเนินคดีเกี่ยวกับกิจการสหกรณ หรือประนีประนอมยอมความหรือมอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการ

พิจารณาชี้ขาด 

(20) พิจารณาดําเนินการตางๆ เกี่ยวกับทรัพยสิน ดังระบุไวในวัตถุประสงคของสหกรณ 
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(21) พิจารณาแตงตั้งกรรมการดําเนินการเปนผูแทนสหกรณ เพื่อเขาประชุมใหญและออกเสียงในการประชุมใหญของสันนิบาต

สหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ และองคการอื่น ซึ่งสหกรณนี้เปนสมาชิก ทั้งนี้ ใหเปนไปตามที่ขอบังคับของ

สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ และองคการนั้นกําหนดไว 

(22) พิจารณามอบหมายอํานาจหนาท่ีในการดําเนินงาน ใหแกประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก 

ผูจัดการและบุคคลที่เกี่ยวของไดตามความเหมาะสม 

ขอ 93  ระเบียบของสหกรณ ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหนาที่กําหนดระเบียบตาง ๆ เพื่อดําเนินการให 

เปนไปตามวัตถุประสงคแหงขอบังคับนี้ และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณรวมทั้งในขอตอไปนี้ 

(1) ระเบียบวาดวยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ 

(2) ระเบียบวาดวยการรับเงินฝากจากสหกรณอื่น 

(3) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณ 

(4) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสหกรณอื่น 

(5) ระเบียบวาดวยการโอนสมาชิกระหวางสหกรณ 

(6) ระเบียบวาดวยการรับจายและเก็บรักษาเงิน 

(7) ระเบียบวาดวยเจาหนาของสหกรณ 

(8) ระเบียบวาดวยการใชทุนเพื่อสาธารณประโยชน 

(9) ระเบียบวาดวยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ 

(10) ระเบียบอื่นๆ ที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรกําหนดไวใหมี เพื่อสะดวกและเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

สหกรณ 

เฉพาะระเบียบใน (1),(2),(4) ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณกอนจึงจะใชบังคับได สวนระเบียบอื่นเม่ือ

คณะกรรมการดําเนินการกําหนดใชแลวใหสงสําเนาใหนายทะเบียนสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ 
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 จากตัวอยางตามขอบังคับของสหกรณบางขอท่ีนํามาใหศึกษาเปนตัวอยางน้ี เปนเร่ืองของการท่ี

ขอบังคับกําหนดใหสหกรณจัดทําระเบียบข้ึนเพื่อกําหนดแนวทางหรือรายละเอียดในการดําเนินงานของ

สหกรณในเร่ืองน้ันๆ  

 นอกจากคณะกรรมการดําเนินการกําหนดระเบียบตางๆ ของสหกรณตามขอบังคับแลว ในบาง

เร่ืองหากคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาควรกําหนดระเบียบข้ึนไวเพื่อใหไดแนวทางหรือรายละเอียดใน

การดําเนินงานเร่ืองใดๆ ข้ึน คณะกรรมการดําเนินการก็สามารถกําหนดระเบียบน้ันข้ึนเองได ท้ังน้ีโดย

อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับ ขอท่ีวาดวยอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการดําเนินการ จะมีอยูวงเล็บ

หน่ึงท่ีใหอํานาจเร่ืองการออกระเบียบไว 

 ในการกําหนดระเบียบของสหกรณน้ัน คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบอํานาจให

คณะกรรมการอํานวยการ หรือคณะทํางานรางระเบียบ หรือคณะอนุกรรมการรางระเบียบ หรือฝาย

จัดการยกรางระเบียบข้ึนตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการไดใหขอบเขตหรือโครงสรางไว แลวนําเขาเสนอ

ในท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เม่ือท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการใหความเห็นชอบ

และมีมติใหกําหนดระเบียบน้ันข้ึนใช ฝายจัดการจึงจัดการพิมพระเบียบน้ันข้ึนท้ังฉบับโดยอาศัยรูปแบบ

ตามระเบียบงานสารบรรณของสํานักนายกรัฐมนตรีตรวจสอบความถูกตองของขอความแลวจึงนําเสนอ

ใหประธานกรรมการของสหกรณลงนามในระเบียบน้ัน ซ่ึงหากระเบียบท่ีกําหนดข้ึนน้ันไมตองขอความ

เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณกอน สหกรณสามารถถือใชระเบียบน้ันไดเลยตั้งแตวันท่ีกําหนดใช

ระเบียบน้ัน หากเปนระเบียบท่ีตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณกอน สหกรณตอง

ดําเนินการตามข้ันตอนเพื่อขอความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณตอไป เม่ือไดรับความเห็นชอบ

แลวจึงจะใชได 

 สําหรับบางระเบียบท่ีคณะกรรมการดําเนินการตองการใหท่ีประชุมใหญใหความเห็นชอบกอน  

เม่ือคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณพิจารณารางระเบียบเสร็จแลว จึงจะนํารางระเบียบน้ันเสนอให

ท่ีประชุมใหญพิจารณาใหความเห็นชอบ ซ่ึงอาจเปนท่ีประชุมใหญสามัญ หรือประชุมใหญวิสามัญก็ได   

เม่ือท่ีประชุมใหญพิจารณาใหความเห็นชอบแลวจึงจัดทําระเบียบใหประธานกรรมการสหกรณลงนาม

ประกาศใชตอไป 

 ระเบียบท่ีสหกรณกําหนดข้ึนท้ังหมดตองสงใหกรมสงเสริมสหกรณรับทราบดวย ท้ังน้ีเพื่อกรม

สงเสริมสหกรณจะไดแจงไปยังผูเกี่ยวของท่ีมีหนาท่ีในการสงเสริมและกํากับควบคุมการดําเนินงานของ

สหกรณไดทราบ 

 สําหรับรูปแบบของระเบียบน้ัน  ไมมีการกําหนดรูปแบบระเบียบของสหกรณไวเปนการเฉพาะ  

ในการจัดทําระเบียบของสหกรณจึงอนุโลมตามรูปแบบระเบียบของทางราชการโดยท่ัวไป  ท่ีถือใชตาม

รูปแบบท่ีกําหนดไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526 (ดูภาคผนวก 1) 
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3)  การนําระเบียบไปใช  

 เม่ือสหกรณไดกําหนดข้ึนไว การดําเนินงานของสหกรณในเร่ืองใด ๆ ท่ีมีระเบียบกําหนดไว 

คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณหรือผูจัดการ หรือเจาหนาท่ีของสหกรณ ท่ีเกี่ยวของกับการ

ดําเนินงานในเร่ืองน้ัน ตองทําใหถูกตองตามท่ีระเบียบกําหนดการกระทําการใดๆ ท่ีฝาฝนหรือไมเปนไป

ตามระเบียบ อาจถูกนายทะเบียนสหกรณหรือรองนายทะเบียนสหกรณยับย้ังหรือเพิกถอนไดตาม

พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 20 ซ่ึงบัญญัติไวดังน้ี 

 "มาตรา 20 ถาที่ประชุมใหญหรือที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณลงมติอัน

เปนการฝาฝนกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบของสหกรณ ระเบียบหรือคําสั่งของนายทะเบียน

สหกรณ ใหนายทะเบียนสหกรณหรือรองนายทะเบียนสหกรณมีอํานาจยับยั้งหรือเพิกถอนมติ

น้ันได" 

 หากเร่ืองท่ีกระทําไปโดยฝาฝนระเบียบน้ัน ไดทําใหเกิดความเสียหายข้ึนกับสหกรณ

คณะกรรมการดําเนินการ  หรือกรรมการคนใดคนหน่ึง  หรือผูจัดการ หรือเจาหนาท่ีของสหกรณอาจตอง

รับผิดตอความเสียหายน้ันๆ ท่ีเกิดข้ึนสหกรณก็ได 

 ปญหาจึงมีอยูวาระเบียบท่ีกําหนดไวน้ันอาจใชมานานแลวไมเหมาะสมกับสภาพการดําเนินงานของ

สหกรณในปจจุบัน หรืออาจมีเงื่อนไขกําหนดไวจนยากแกการปฏิบัติ จนเปนเหตุใหการบริหารงานของ

สหกรณเปนไปดวยความลาชาไมเกิดผลดีแกสมาชิกและกิจการของสหกรณ คณะกรรมการดําเนินการของ

สหกรณควรทําอยางไร ดังไดกลาวมาแลวในคาบวิชาท่ีผานมาวาการกําหนดระเบียบของสหกรณเปนอํานาจ

ของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ดังน้ันหากคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณเห็นวาระเบียบท่ีมีอยู

มีปญหาในทางปฏิบัติ คณะกรรมการดําเนินการก็ควรท่ีจะพิจารณาแกไขหรือปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลง

ระเบียบน้ันเสียใหมได ในขอบเขตท่ีไมขัดกับกฎหมายหรือขอบังคับของสหกรณ เม่ือแกไขระเบียบแลวจึง

ดําเนินการไปตามระเบียบท่ีแกไขใหม ไมควรกระทําการใดๆ ท่ีเปนการฝาฝนระเบียบกอนท่ีจะมีการแกไข

เปนอันขาด 

 จากการท่ีกฎหมายกําหนดใหสหกรณจัดทําขอบังคับข้ึนภายใตเงื่อนไขของกฎหมายสหกรณ 

และขอบังคับของสหกรณกําหนดใหอํานาจแกคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณกําหนดระเบียบ

ตางๆ ข้ึนใชได  ถาดูในหลักการท่ีวาสหกรณเปนของสมาชิก บริหารโดยสมาชิก และใหบริการแกสมาชิก

ถือไดวาเปนหลักการท่ีดี แตในประสบการณท่ีผานมาพบวามีเหตุเกิดข้ึนท่ีมีผลกระทบตอสมาชิกและ

ความม่ันคงของสหกรณอยูหลายคร้ัง แตก็ไมสามารถเอาผิดกับใครได เพราะเปนการทําตามระเบียบของ

สหกรณ เพราะทุกอยางยอมข้ึนอยูกับจิตสํานึก คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ของคณะกรรมการ

ดําเนินการของสหกรณ  ตลอดจนของสมาชิกผูเปนเจาของสหกรณน้ันๆ เปนสําคัญ 

 

2.  คําสั่ง  และประกาศของนายทะเบียนสหกรณ 

 เน่ืองจากนายทะเบียนสหกรณเปนผูท่ีมีหนาท่ีในการกํากับดูแลการดําเนินงานของสหกรณให

เปนไปตามกฎหมาย  ขอบังคับ และระเบียบในพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 จึงกําหนดอํานาจ

หนาท่ีของนายทะเบียนสหกรณไวในมาตรา  16  และอีกหลายมาตรา  ซ่ึงสามารถศึกษาไดในเร่ืองของ
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กฎหมายสหกรณในสวนตอไป  ในท่ีน้ีจะไดกลาวถึงการออกคําสั่งและการออกประกาศของนายทะเบียน

สหกรณตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ในมาตราตางๆ ดังน้ี 

 คําสั่งนายทะเบียนสหกรณที่สั่งใหสหกรณปฏิบัติ 

 1. คําสั่งนายทะเบียนสหกรณตามมาตรา  16 (8) 

 มาตรา  16  ใหนายทะเบียนสหกรณมีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 

 (1) ……………………………………. 

 (8)  ออกระเบียบหรือคําสั่ง  เพื่อใหมีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ีและ เพื่อประโยชน

ในการดําเนินกิจการของสหกรณ 

 การออกคําสั่งตามมาตรา  16 (8)  เปนการออกคําสั่งโดยท่ัวไปตามท่ีนายทะเบียนสหกรณ

พิจารณาวามีความจําเปนเกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณ  ซ่ึงเปนการใชอํานาจท่ีกวางขวางมาก  ซ่ึง

บางคร้ังอาจทําใหเกิดปญหาในเร่ืองการใชอํานาจของนายทะเบียนสหกรณกับสหกรณ 

 2. คําสั่งของนายทะเบียนสหกรณตามมาตรา  20 

 ในมาตรา 20 ใหอํานาจแกนายทะเบียนสหกรณและรองนายทะเบียนสหกรณในการท่ีจะยับย้ัง

หรือเพิกถอนมติของท่ีประชุมใหญ หรือท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณท่ีลงมติอันเปนการฝาฝน

กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบของสหกรณ ระเบียบหรือคําสั่งของนายทะเบียนสหกรณ 

 ขอสังเกตของมาตราน้ีมิไดกลาวถึงเร่ืองของประกาศของนายทะเบียนสหกรณไว เพราะฉะน้ัน

การลงมติอันเปนการฝาฝนประกาศหรือคําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณ นายทะเบียนสหกรณหรือ

รองนายทะเบียนสหกรณจะสั่งยับย้ังหรือเพิกถอนไมได 

 3. คําสั่งของนายทะเบียนสหกรณตามมาตรา  22  เปนคําสั่งท่ีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ  

บริหารงานสหกรณจนทําใหเกิดขอบกพรองเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  หรือกิจการหรือฐานะการเงิน  

นายทะเบียนสหกรณมีอํานาจออกคําสั่งดังน้ี 

 ก.  ใหคณะกรรมการดําเนินการแกไขขอบกพรองตามวิธีการและระยะเวลาท่ีนายทะเบียน

สหกรณกําหนด 

 ข.  ใหคณะกรรมการดําเนินการระงับการปฏิบัติบางสวนท่ีเปนเหตุใหเกิดความเสียหาย 

 ค.  ใหคณะกรรมการดําเนินการหยุดปฏิบัติหนาท่ีช่ัวคราว 

 ง.  ใหกรรมการดําเนินการพนจากตําแหนงเปนรายบุคคลหรือท้ังคณะ 

 4. คําสั่งนายทะเบียนสหกรณตามมาตรา  23  เปนการสั่งใหผูตรวจการสหกรณหรือเจาหนาท่ีท่ี

นายทะเบียนสหกรณมอบหมาย  เขาไปดําเนินการในสหกรณท่ีตั้งใหมแลวเกิดขาดทุนติดตอกันสองป 

 5. คําสั่งนายทะเบียนสหกรณตามมาตรา  24  เปนการสั่งแตงตั้งคณะกรรมการช่ัวคราว  ใหเขา

บริหารงานของสหกรณไดไมเกินหน่ึงรอยแปดสิบวัน 

 6. คําสั่งนายทะเบียนสหกรณตามมาตรา  25  เปนการสั่งตั้งสมาชิกเปนกรรมการดําเนินการ

ช่ัวคราวแทนกรรมการท่ีนายทะเบียนสหกรณสั่งใหพนจากตําแหนงเปนรายบุคคล 

 7. คําสั่งนายทะเบียนสหกรณตามมาตรา 71  เปนการสั่งเลิกสหกรณในกรณีท่ี 
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 ก.  ไมเร่ิมดําเนินการภายในหน่ึงป 

 ข.  ไมสงงบดุลและรายงานประจําปสามปติดตอกัน 

 ค.  สหกรณไมสามารถดําเนินการใหเปนผลดีตอไปได 

 คําสั่งนายทะเบียนสหกรณท่ีกลาวมาท้ัง  7  เร่ืองน้ีเปนการสั่งใหสหกรณปฏิบัติ 

 คําสั่งนายทะเบียนสหกรณที่เก่ียวกับการไมรับจดทะเบียนสหกรณหรือขอบังคับ 

 1.  คําสั่งตามมาตรา  38  เปนคําสั่งนายทะเบียนสหกรณในกรณีไมรับจดทะเบียนการจัดตั้ง

สหกรณข้ึนใหม 

 2.  คําสั่งตามมาตรา  44  เปนคําสั่งนายทะเบียนสหกรณในกรณีไมรับจดทะเบียนการแกไข

ขอบังคับ 

 3.  คําสั่งตามมาตรา  99  เปนคําสั่งนายทะเบียนสหกรณในกรณีไมรับจดทะเบียนการแยก

สหกรณ 

 4.  คําสั่งตามมาตรา  103  เปนคําสั่งนายทะเบียนสหกรณในกรณีไมรับจดทะเบียนการจัดตั้ง

ชุมนุมสหกรณ 

 คําสั่งในสวนน้ีเปนการใชอํานาจของนายทะเบียนสหกรณในทางการบริหารวาจะรับจดทะเบียน

สหกรณหรือไม  จะรับจดทะเบียนการแกไขขอบังคับของสหกรณหรือไม 

 การอุทธรณคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ 

 การอุทธรณคําสั่งนายทะเบียนสหกรณตามมาตรา 20 มาตรา 22 มาตรา 24 มาตรา 25 และ

มาตรา  71  ตองอุทธรณตอคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติภายในสามสิบวัน  นับแตวันท่ีได

รับทราบคําสั่ง 

 การอุทธรณคําสั่งนายทะเบียนสหกรณตามมาตรา 38 มาตรา 44 มาตรา 99 และมาตรา 103 

ตองอุทธรณตอคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติภายในหกสิบวัน  นับแตวันท่ีไดรับทราบคําสั่ง 

 สําหรับคําสั่งนายทะเบียนสหกรณตามมาตรา  23  ในพระราชบัญญัติสหกรณฉบับน้ีไมไดให

สิทธิแกสหกรณท่ีจะอุทธรณคําสั่งของนายทะเบียนสหกรณท่ีสั่งการตามมาตรา  23 ไว 

 ประกาศของนายทะเบียนสหกรณและประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ

แหงชาติ 

 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ  ประกาศของนายทะเบียนสหกรณน้ันแยกไดเปนสองประเภทคือ 

ก.  ประกาศใหทราบ 

ข.  ประกาศเพื่อการปฏิบัติ 

 ประกาศใหทราบ  เปนเร่ืองท่ีพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542  กําหนดไวดังน้ี 

1.  ประกาศเร่ือง  การเลิกสหกรณตามมาตรา  70 วรรค 3 

2.  ประกาศช่ือผูชําระบัญชีสหกรณตามมาตรา  75 วรรค 4 

 ประกาศเพื่อการปฏิบัติ  เปนเร่ืองท่ีพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 กําหนดไวใหนาย

ทะเบียนสหกรณประกาศหรือในบางมาตราใชถอยคําวาใหเปนไปตามท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนด 

นายทะเบียนสหกรณจะกําหนดออกมาในรูปของประกาศซ่ึงมีอยูในมาตราตางๆ ดังน้ี 
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 1.  ประกาศเร่ืองแผนดําเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณตามมาตรา 34 (2) 

 2.  ประกาศประเภทสหกรณท่ีสามารถรับสมาชิกสมทบไดตามมาตรา  41 

 3.  ประกาศจํานวนผูตรวจสอบกิจการสหกรณตามมาตรา  53 วรรค 2 

 4.  ประกาศเร่ืองการจัดทําบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีของสหกรณตามมาตรา 65 

วรรค 1 

 5.  ประกาศเร่ืองคาตอบแทนผูสอบบัญชีตามมาตรา  75 วรรค 5 

 6.  ประกาศแบบของรายงานการชําระบัญชีท่ีผูชําระบัญชีตองเสนอรายงานตอนายทะเบียน

สหกรณตามมาตรา 85 วรรค 1 

 7.  ประกาศแบบคําขอจดทะเบียนสหกรณท่ีแยกจากสหกรณเดิมตามมาตรา 93 วรรค 1 

 8.  ประกาศนายทะเบียนสหกรณเร่ืองการแบงแยกทรัพยสินและทุนของสหกรณในการแยก

สหกรณตามมาตรา  96 วรรค 3 

 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ  ในพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542  

ไดใหคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติออกประกาศโดยใชคําวา  คณะกรรมการพัฒนาการ

สหกรณแหงชาติกําหนด  ซ่ึงมีอยูดังน้ี 

 1.  ประกาศเร่ืองอัตราคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยตามมาตรา  60  วรรค 1 

 2.  ประกาศเร่ืองการฝากหรือการลงทุนอยางอื่นของสหกรณตามมาตรา  62 (7) 

 นอกจากคําสั่งประกาศของนายทะเบียนสหกรณ  และประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการ

สหกรณแหงชาติแลว  ในการดําเนินงานของสหกรณ  คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณยังมีอํานาจ

ในการออกคําสั่ง  หรือประกาศของสหกรณไดอีกดวย  ตามอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการดําเนินการท่ี

กําหนดไวในขอบังคับของสหกรณ 

  คณะกรรมการอํานวยการจึงมีหนาท่ีในการตรวจสอบและทําความเขาใจในสวนท่ีเกี่ยวของทุก

เร่ืองตามท่ีไดกลาวมาแลว  การปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการอํานวยการจึงจะเปนไปดวยความถูกตอง 

 

3.  ขอบังคับของสหกรณ 

 เน่ืองจากสหกรณมีหลายประเภทตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  ตามความในมาตรา  33  วรรค

ทายของพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542  สหกรณแตละประเภทยอมมีวัตถุประสงคในการดําเนินการ

แตกตางกันไป  ประกอบกับการดําเนินการของสหกรณน้ัน  จะตองมีการปรับปรุงและพัฒนาให

สอดคลองกับสภาพของสังคมและสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป  จึงยากท่ีจะกําหนดรายละเอียดการ

ดําเนินการของสหกรณไวในพระราชบัญญัติสหกรณไดท้ังหมด  หากกําหนดรายละเอียดในการ

ดําเนินการของสหกรณไวท้ังหมดในกฎหมาย  หากมีความจําเปนตองมีการปรับปรุงแกไข  จะตอง

ดําเนินการตามกระบวนการในการแกไขกฎหมาย  ซ่ึงทําไดคอนขางยากและใชเวลาคอนขางมาก  อาจ

ทําใหเกิดความเสียหายแกการดําเนินการของสหกรณได  ในพระราชบัญญัติสหกรณจึงไดกําหนดให
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สหกรณจัดทําขอบังคับของสหกรณข้ึนดังเชนในพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542  ไดบัญญัติเร่ืองของ

ขอบังคับของสหกรณไว  ดังน้ี 

 มาตรา  43  “ ขอบังคับของสหกรณอยางนอยตองมีรายการดังตอไปน้ี 

 1.  ช่ือสหกรณ  ซ่ึงตองมีคําวา  “จํากัด”  อยูทายช่ือ 

 2.  ประเภทของสหกรณ 

 3.  วัตถุประสงค 

 4.  ท่ีตั้งสํานักงานใหญและท่ีตั้งสํานักงานสาขา 

 5.  ทุน  ซ่ึงแบงปนหุน  มูลคาของหุน  การชําระคาหุนดวยเงินหรือทรัพยสินอื่น  การขายและ

การโอนหุน  ตลอดจนการจายคืนคาหุน 

 6.  ขอกําหนดเกี่ยวกับการดําเนินงาน  การบัญชี  และการเงินของสหกรณ 

 7.  คุณสมบัติของสมาชิก  วิธีรับสมาชิก  การขาดจากสมาชิกภาพ  ตลอดจนสิทธิและหนาท่ีของ

สมาชิก 

 8.  ขอกําหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ 

 9.  การเลือกตั้ง  การดํารงตําแหนง  การพนจากตําแหนงและการประชุมของคณะกรมการ

ดําเนินการสหกรณ 

 10.  การแตงตั้ง  การดํารงตําแหนง  การพนจากตําแหนง  การกําหนดอํานาจหนาท่ี  และความ

รับผิดชอบของผูจัดการ” 

 ในมาตรา  43  เปนการกําหนดโครงสรางของขอบังคับของสหกรณวาอยางนอยตองมีเร่ืองตางๆ 

ตามท่ีกําหนดไวในมาตราน้ี  สวนสหกรณจะกําหนดสิ่งใดเพิ่มเติมลงไปอีก  เพื่อประโยชนในการ

ดําเนินการของสหกรณ  โดยท่ีไมขัดกับกฎหมาย  ไมขัดกับความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน  ก็ยอมกําหนดไวในขอบังคับได 

 ขอบังคับของสหกรณน้ันตองไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา

สองในสามของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกซ่ึงมาประชุม  และนําไปจดทะเบียนสหกรณ  เม่ือนาย

ทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนแลวขอบังคับน้ันจึงจะใชได 

 การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ 

 ขอบังคับของสหกรณน้ัน  เม่ือใชไปไดระยะเวลาหน่ึง  สหกรณอาจเห็นวาบางเร่ืองไมเหมาะสม

กับสภาพการดําเนินงานของสหกรณ  สหกรณสามารถท่ีจะขอแกไขขอบังคับ  โดยขอแกไข  หรือ

ปรับปรุงเพิ่มเติมขอบังคับได  ตามความในมาตรา  44  ของพระราชบัญญัติสหกรณ  พ.ศ. 2542  ซ่ึง

กําหนดไวดังน้ี 

 มาตรา  44  “การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ  จะกระทําไดก็โดยมติของท่ีประชุมใหญ  และตองนํา

ขอบังคับท่ีไดแกไขเพิ่มเติมไปจดทะเบียนตอนายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวัน  นับแตวันท่ีท่ี

ประชุมใหญลงมติ  เม่ือนายทะเบียนสหกรณไดจดทะเบียนแลวใหมีผลใชบังคับได 

 ในกรณีท่ีมีการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ  โดยการเปลี่ยนช่ือสหกรณใหสหกรณคืนใบสําคัญรับจด

ทะเบียน  และใหนายทะเบียนสหกรณออกใบสําคัญรับจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงช่ือใหแกสหกรณดวย 

 



 

 

109 

 การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับและการเปลี่ยนช่ือสหกรณน้ัน  ยอมไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิหรือ

ความรับผิดใดๆ ของสหกรณ 

 ใหนําความในมาตรา  36  มาตรา  37  และมาตรา  38  มาบังคับใชแกการแกไขเพิ่มเติม

ขอบังคับโดยอนุโลม” 

 ในการแกไขเพิ่มเติม  ขอบังคับตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา  44  น้ี  ในทางปฏิบัติจะตองดูเร่ืองของ

การประชุมใหญของสหกรณและการลงคะแนนเสียงตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542  มาตรา  59  

ประกอบดวย  อีกท้ังตองปฏิบัติใหเปนไปตามขอบังคับของสหกรณท่ีวาดวยการแจงนัดประชุมและการ

จัดสงเอกสารท่ีจะใชในการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับใหสมาชิกทราบลวงหนาดวย  มิฉะน้ันการแกไข

เพิ่มเติมขอบังคับอาจไมถูกตองตามท่ีพระราชบัญญัติสหกรณและขอบังคับกําหนดไวก็ได 

 โครงสรางของขอบังคับ 

 ขอบังคับของสหกรณออมทรัพยท่ีใชกันอยูโดยท่ัวไปในขณะน้ี กําหนดไวท้ังหมด 10 หมวดดังน้ี 

 หมวดท่ี   1 ช่ือ  ประเภท  และท่ีตั้งสํานักงาน 

 หมวดท่ี   2 วัตถุประสงค 

 หมวดท่ี   3 ทุน 

 หมวดท่ี   4 การดําเนินงาน 

 หมวดท่ี   5 สมาชิก 

 หมวดท่ี   6 การประชุมใหญ 

 หมวดท่ี   7 คณะกรรมการดําเนินการ 

 หมวดท่ี   8 ผูจัดการและเจาหนาท่ีของสหกรณ 

 หมวดท่ี   9 การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ 

 หมวดท่ี  10 ขอเบ็ดเสร็จ 

 เม่ือทราบโครงสรางขอบังคับแลว  ยอมสะดวกแกการนําขอบังคับไปใช  โดยเม่ือตองการใช

ขอบังคับเกี่ยวกับเร่ืองใด  ตองพิจารณาวาเร่ืองน้ันควรอยูในหมวดใด  แลวจึงดูรายละเอียดจากขอตางๆ 

ท่ีอยูในหมวดน้ัน  จะทําใหการคนหาเปนไปไดอยางรวดเร็ว  เชน  อยากดูเร่ืองการพนจากสมาชิกภาพ

ของสมาชิกสหกรณ  ตองดูท่ีหมวด  5  เพราะเปนหมวดท่ีวาดวยสมาชิก  หรืออยากดูเร่ืองการจัดสรร

กําไรสุทธิ  การใหเงินกูตองดูท่ีหมวด  4  การดําเนินงาน 

 งานของคณะกรรมการอํานวยการที่เก่ียวกับขอบังคับ  อาจแบงไดเปนสองสวนคือ 

1)  งานท่ีเกี่ยวกับขอบังคับโดยตรง 

2)  งานท่ีเกี่ยวกับการนําขอบังคับไปใช 

 งานที่เก่ียวกับขอบังคับโดยตรง  เปนงานทางดานการจัดทําขอบังคับ  การแกไขขอบังคับ  

การนําขอบังคับท่ีจัดทําหรือแกไขไปจดทะเบียนตอนายทะเบียนสหกรณ  ในทางปฏิบัติมีข้ันตอนในการ

ดําเนินการหลายอยาง  และเกี่ยวของกับเร่ืองตางๆ ดังน้ี 
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1)  พระราชบัญญัติสหกรณ 

2)  การจัดทํารางขอบังคับหรือรางแกไขขอบังคับ 

3)  การประชุมใหญ 

4)  รายงานการประชุมใหญ 

5)  การจัดทําเอกสารประกอบตามท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนด 

6)  การจัดสงเอกสารไปใหนายทะเบียนสหกรณเพื่อจดทะเบียนขอบังคับหรือการแกไขขอบังคับ

ใหทันตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 

 ในเร่ืองของการจัดทําขอบังคับคงมีเพียงคร้ังเดียวเม่ือมีการจัดตั้งสหกรณเทาน้ัน งานสวนใหญท่ี

มีเกิดข้ึนในสหกรณคือ  การขอแกไขขอบังคับของสหกรณเปนคร้ังคราวตามความจําเปน  ในทางปฏิบัติ

เจาหนาท่ีธุรการจะเปนผูตั้งเร่ืองและจะตองรวบรวมเอกสารดังตอไปน้ีไวเพื่อใชในการปฏิบัติหนาท่ีคือ 

1)  พระราชบัญญัติสหกรณ 

2)  ระเบียบ  คําสั่ง  ประกาศ  ของนายทะเบียนสหกรณในเร่ืองของการจัดทําและการแกไข

ขอบังคับของสหกรณ 

3)  หนังสือเวียนของกรมสงเสริมสหกรณท่ีกําหนดวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารตางๆ ท่ีตองใช

ในการจัดทําหรือการขอแกไขขอบังคับ 

ซ่ึงคณะกรรมการอํานวยการ  ตองพิจารณากอนเสนอคณะกรรมการดําเนินการ และท่ีประชุม

ใหญ  

 งานที่เก่ียวกับการนําขอบังคับไปใช   คณะกรรมการอํานวยการ  ตองศึกษาขอบังคับ 

โดยเฉพาะเร่ืองท่ีเกี่ยวกับหนาท่ีท่ีกําหนดไว  เชน   

1)  การเขาเปนสมาชิก 

2)  การเปลี่ยนแปลงช่ือ  ช่ือสกุล  คํานําหนาช่ือ  ท่ีอยูของสมาชิก 

3)  การขาดจากสมาชิกภาพ 

4)  การใหออกจากสหกรณ 

5)  การถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 

6)  การตั้งผูรับโอนประโยชน 

เร่ืองท้ังหมดน้ีคณะกรรมการอํานวยการ  ตองพิจารณาเร่ืองท่ีเสนอจากเจาหนาท่ีธุรการ ซ่ึง

ในทางปฏิบัติน้ันมีดังน้ี 

1)  พิจารณาคํารอง  คําขอ  สําหรับเร่ืองตางๆ ไว 

2)  ซ่ึงทายคํารอง  คําขอ  หรือดานหลังของคําขอ  ใหดูขอความของขอบังคับท่ีใชอางอิงไวดวย 

3)  พิจารณาในคํารอง  หรือคําขอ  เร่ืองใดท่ีตองใชเอกสารประกอบในการพิจารณา  รายการ

ตางๆ เกี่ยวกับเอกสารประกอบไวหรือไม 

4)  พิจารณาในการนําเสนอ หรือจัดเร่ืองตางๆ เขาในระเบียบวาระการประชุมโดยตรวจสอบกอนวา

เร่ืองท่ีจะนําเสนอน้ันเกี่ยวของกับระเบียบหรือขอบังคับ  ขอใด 

5)  ในการนําเสนอทุกคร้ังตองอางขอบังคับท่ีเกี่ยวกับเร่ืองน้ันๆ ไวดวย 
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4.  พระราชบัญญัติสหกรณ   

 พระราชบัญญัติสหกรณท่ีใชอยูในขณะน้ีคือ  พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542  แตกอนจะได

กลาวถึงรายละเอียดในพระราชบัญญัติสหกรณจะตองทําความเขาใจเกี่ยวกับเ ร่ืองการแกไข

พระราชบัญญัติสหกรณอันเน่ืองจากการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545  โดยไดมีการตราพระราช

กฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ. 2545  พ.ศ. 2545  

 ในมาตรา 122 ของพระราชกฤษฎีกาฉบับน้ีไดกําหนดไวดังน้ี 

 “มาตรา 122  ในพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ใหแกไขคําวา  “ปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ”  เปน  “อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ” และคําวา “กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ”  เปน  “กรมสงเสริมสหกรณ” 

 ซ่ึงในการแกไขตามมาตรา  122  ของพระราชกฤษฎีกาฉบับน้ีมีผลกับพระราชบัญญัติสหกรณ 

พ.ศ. 2542 มาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 15 มาตรา 27 และมาตรา 30  ท่ีสําคัญท่ีสุดคือในมาตรา 15 

เพราะทําใหมีการเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนสหกรณจาก  “ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ” เปน “อธิบดี

กรมสงเสริมสหกรณ” ซ่ึงเปนผลให 

1)  อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณเปนนายทะเบียนสหกรณ 

2)  งานของสหกรณท้ังระบบเสร็จสิ้นในระดับอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ 

3)  งานของสหกรณซ่ึงผูกพันกับนโยบายระดับกรมมากกวานโยบายของกระทรวง 

 ท่ีเปนกรรมการอํานวยการควรศึกษาพระราชบัญญัติสหกรณใหเขาใจท้ังฉบับ เพื่อจะไดปฏิบัติ

หนาท่ีไดถูกตองตามกฎหมาย สําหรับในท่ีน้ีจะนําเสนอเฉพาะมาตราสําคัญๆ ท่ีมักใชในการดําเนินงาน

ของสหกรณอยูเสมอดังตอไปน้ี 

พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 น้ี ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 23 เมษายน  2542 

ซ่ึงมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 24 เมษายน 2542 เปนตนไป 

พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542  มีโครงสรางโดยสรุปดังน้ี 

 พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 แบงออกเปน 10 หมวด กับบทเฉพาะกาล มีท้ังหมด138  

มาตรา  โดยแบงรายละเอียดเปนดังน้ี 

 ในสวนแรกเปนคําปรารภช่ือพระราชบัญญัติและคําจํากัดความตั้งแตมาตรา 1-6 

 หมวด  1   บทท่ัวไป  มาตรา  6-8 

 หมวด  2  การกํากับและการสงเสริมสหกรณ มาตรา  9-32  แบงเปน  4  สวน 

สวนท่ี  1  คณะกรรมการพัฒนาสหกรณแหงชาติ  มาตรา  9-14 

สวนท่ี  2  นายทะเบียนสหกรณ  มาตรา  15-16 

สวนท่ี  3  การกํากับดูแลสหกรณ  มาตรา  17-26 

สวนท่ี  4  กองทุนพัฒนาสหกรณ  มาตรา  27-32  
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 หมวด  3  สหกรณ  มาตรา  33-73  แบงออกเปน  5  สวน 

สวนท่ี  1  การตั้งและการจดทะเบียน  มาตรา  33-42 

สวนท่ี  2  ขอบังคับและการแกไขเพิ่มเติม  มาตรา  43-45 

สวนท่ี  3  การดําเนินงานของสหกรณ  มาตรา 46-68 

สวนท่ี  4  การสอบบัญชี  มาตรา  69 

สวนท่ี  5  การเลกิสหกรณ  มาตรา  70-73 

 หมวด  4  การชําระบัญชี  มาตรา  74-89 

 หมวด  5  การควบสหกรณเขากัน  มาตรา  90-95 

 หมวด  6  การแยกสหกรณ  มาตรา  96-100 

 หมวด  7  ชุมนุมสหกรณ  มาตรา  101-107 

 หมวด  8  สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  มาตรา 108 มาตรา 117/1-118 

 หมวด  9  กลุมเกษตรกร  มาตรา  119-128 

 หมวด 10  บทกําหนดโทษ  มาตรา  129-133 

      บทเฉพาะกาล  มาตรา  134-138 

 เน่ืองจากมีขอจํากัดในเร่ืองของเวลา  ไมอาจท่ีจะนําเสนอรายละเอียด ในพระราชบัญญัติไดทุก

บทมาตรา จะขอนําเอามาตราตางๆ ท่ีเห็นวามีความสําคัญ  หรือมีหลักการใหมๆ ท่ีแตกตางไปจาก

พระราชบัญญัติฉบับเดิม  หรือท่ีมีความจําเปนและเกี่ยวของกับการดําเนินกิจการของสหกรณมากลาวไว

ดังน้ี 

มาตรา  4  ในพระราชบัญญัติน้ี 

 "สหกรณ"  หมายความวา  คณะบุคคลซ่ึงรวมกันดําเนินกิจการเพื่อประโยชนทาง

เศรษฐกิจและสังคม  โดยชวยตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  และไดจดทะเบียนตาม

พระราชบัญญัติน้ี 

 ท่ียกเอามาตราน้ีข้ึนมากลาวถึงน้ัน  เห็นวาเปนเร่ืองสําคัญอยางย่ิง  ท่ีกรรมการและสมาชิกของ

สหกรณจะตองทําความเขาใจ  เพื่อจะไดเปนสมาชิกท่ีดีและชวยกันบริหารใหกิจการบรรลุผลตามหลัก

และอุดมการณของสหกรณ  หลักสําคัญคือ  การชวยตนเองเปนลําดับแรกแลวจึงชวยซ่ึงกันและกัน  

เพราะโดยท่ัวไปแลวสมาชิกมักจะเรียกรองความชวยเหลือจากสหกรณโดยไมคิดจะชวยตนเอง  ทําให

เกิดปญหาในการบริหารกิจการของสหกรณ  ดังเปนท่ีทราบกันดีในขณะน้ี 

 มาตรา 9 ใหมีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ ประกอบดวย รัฐมนตรีเปน

ประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ปลัดกระทรวงพาณิชย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ

การคลัง ผูจัดการใหญธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ประธานกรรมการ

ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย ผูแทนสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ซ่ึงเปนกรรมการ
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ดําเนินการ ประธานกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณระดับประเทศประเภทละหน่ึงคน 

ประธานคณะกรรมการกลางกลุมเกษตรกรระดับประเทศหน่ึงคน เปนกรรมการโดยตําแหนง 

และผูทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังไมเกินหาคน เปนกรรมการ    

 เร่ืองคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติน้ี เปนหลักการใหม ท้ังน้ีเพื่อใหขบวนการ

สหกรณจะไดมีคณะผูรับผิดชอบโดยตรง ซ่ึงนาจะเปนแนวทางท่ีดีในเร่ืองของการพัฒนากิจการของ

สหกรณใหมีความเจริญกาวหนา พรอมท้ังมีการแกไขปญหาตางๆ ไดอยางรวดเร็วและเหมาะสม 

คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติน้ัน มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนประธาน 

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนรองประธาน อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณเปนกรรมการและ

เลขานุการ หากแยกจํานวนคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติออกตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 9 

จะไดจํานวนคณะกรรมการจากสวนราชการขบวนการสหกรณและผูทรงคุณวุฒิไดดังน้ี 

 กรรมการจากสวนราชการ 10 คน 

 ผูจัดการใหญ ธกส.   1 คน  

 ประธานธนาคารอิสลาม   1 คน 

 สันนิบาตสหกรณ   1 คน 

 ชุมนุมสหกรณ    7 คน 

 กลุมเกษตรกร    1  คน 

 ผูทรงคุณวุฒิ    5  คน 

     รวม 26 คน 

 

 จํานวนเทาใดตองข้ึนอยูกับจํานวนผูทรงคุณวุฒิท่ีรัฐมนตรีแตงตั้งดวย เพราะใชคําวาไมเกินหา

คน ถาตัง้ครบหาคน ก็จะมีกรรมการท้ังหมด 26 คน 

 สวนเร่ืองของอํานาจหนาท่ีและการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ

น้ัน จะไมนํามากลาวไวในท่ีน้ี เพราะมีอยูในกฎหมายชัดเจนแลว  

 มาตรา  16  ใหนายทะเบียนสหกรณมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปน้ี 

(1) รับจดทะเบียน  สงเสริม  ชวยเหลือ  แนะนํา  และกํากับดูแลสหกรณใหเปนไปตาม

บทแหงพระราชบัญญัติน้ีและกฎหมายอื่น 

(2) กําหนดระบบบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชีตลอดจนสมุดและแบบรายงานตางๆ 

ที่สหกรณตองยื่นตอนายทะเบียนสหกรณ รวมทั้งแบบพิมพอื่นๆ ที่ตองใชในการปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติน้ี 

(3) แตงต้ังผูสอบบัญชี  ผูตรวจการสหกรณ  และผูชําระบัญช ี

(4) ออกคําสั่งใหมีการตรวจสอบ หรือไตสวนเก่ียวกับการจัดต้ังการดําเนินงาน หรือ

ฐานะการเงินของสหกรณ 
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(5) สั่งใหระงับการดําเนินงานทั้งหมดหรือบางสวนของสหกรณหรือใหเลิกสหกรณ  ถา

เห็นวาสหกรณกระทําการ  หรืองดเวนกระทําการอันอาจจะกอใหเกิดความเสียหายแกสหกรณ

หรือสมาชิก 

(6) ถอนชื่อสหกรณออกจากทะเบียนสหกรณ 

(7) จัดทํารายงานประจําปแยกตามประเภทสหกรณเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาการ

สหกรณแหงชาติ 

(8) ออกระเบียบ หรือคําสั่ง เพื่อใหมีการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ีและเพื่อ

ประโยชนในการดําเนินกิจการของสหกรณ 

(9) กระทําการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัติน้ีกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของนาย

ทะเบียนสหกรณ  หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 

 บรรดาอํานาจของนายทะเบียนสหกรณในการสั่ง  การอนุญาต  การอนุมัติ  หรือการ

ดําเนินการอื่นใดตามพระราชบัญญัติน้ี  นายทะเบียนสหกรณอาจมอบอํานาจใหรองนาย

ทะเบียนสหกรณ  ผูตรวจการสหกรณ  หรือพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย

ใหปฏิบัติการแทนได 

 การมอบอํานาจตามวรรคสองใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 ในสวนของมาตรา 16 เปนเร่ืองอํานาจและหนาท่ีของนายทะเบียนสหกรณ  ซ่ึงผูบริหารสหกรณ

ทุกระดับจะตองทราบ  เพราะนายทะเบียนเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญในการกํากับควบคุมการดําเนินการ

ของสหกรณใหอยูในกรอบของกฎหมายรวมท้ังการปองกันมิใหคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ

สรางความเสียหายใหแกสหกรณดวย 

 มาตรา  20 ถาที่ประชุมใหญหรือที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณลงมติอันเปน

การฝาฝนกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบของสหกรณ  ระเบียบหรือคําสั่งของนายทะเบียนสหกรณ  

ใหนายทะเบียนสหกรณหรือรองนายทะเบียนสหกรณมีอํานาจสั่งยับยั้งหรือเพิกถอนมติน้ันได 

 มาตรา  21 ในกรณีที่กรรมการ ผูจัดการ หรือเจาหนาที่ของสหกรณทําใหสหกรณเสียหาย 

ถาสหกรณไมรองทุกขหรือฟองคดี  ใหนายทะเบียนสหกรณหรือรองนายทะเบียนสหกรณรอง

ทุกขหรือฟองคดีแทนสหกรณได  และใหพนักงานอัยการรับวาตางใหสหกรณ  โดยใหสหกรณ

เปนผูออกคาใชจายที่เก่ียวกับการรองทุกข  ฟองคดี  หรือการวาตางแกนายทะเบียนสหกรณ  

รองนายทะเบียนสหกรณ  หรือพนักงานอัยการแลวแตกรณี 

 มาตรา  22 ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณกระทําการ  หรืองดเวนกระทํา

การในการปฏิบัติหนาที่ของตน  จนทําใหเสื่อมเสียผลประโยชนของสหกรณหรือสมาชิก  หรือ

สหกรณมีขอบกพรองเก่ียวกับการเงิน  การบัญชี  หรือกิจการหรือฐานะการเงิน  ตามรายงาน

การสอบบัญชีหรือตามรายงานการตรวจสอบ  ใหนายทะเบียนสหกรณมีอํานาจออกคําสั่งเปน

หนังสือใหปฏิบัติการ  ดังตอไปน้ี 
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(1) ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณแกไขขอบกพรองตามวิธีการและระยะเวลาที่

นายทะเบียนสหกรณกําหนด 

(2) ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณระงับการปฏิบัติบางสวนที่เปนเหตุใหเกิด

ขอบกพรองหรือเสื่อมเสียผลประโยชนของสหกรณหรือสมาชิก 

 (3) ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณหยุดปฏิบัติหนาที่เปนการชั่วคราว เพื่อแกไข

ขอบกพรองน้ันใหแลวเสร็จตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 

 (4) ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณพนจากตําแหนงทั้งคณะ หรือใหกรรมการซ่ึง

เก่ียวของกับการน้ันพนจากตําแหนงกรรมการ 

 ท้ัง 3 มาตราน้ีเปนเร่ืองการใชอํานาจของนายทะเบียนในกรณีท่ีคณะกรรมการ หรือผูจัดการของ

สหกรณดําเนินการไมถูกตอง และเกิดหรืออาจเกิดความเสียหายแกสหกรณ 

 มาตรา  23 สหกรณใดจดทะเบียนจัดต้ังขึ้นยังไมเกินสามปหรือมีผลการดําเนินงาน

ขาดทุนติดตอกันเกินสองป เม่ือสหกรณรองขอ หรือนายทะเบียนสหกรณหรือคณะกรรมการ

พัฒนาการสหกรณแหงชาติเห็นวาจําเปนตองแกไข นายทะเบียนสหกรณจะสั่งใหผูตรวจการ

สหกรณหรือพนักงานเจาหนาที่ ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณมอบหมายเขาชวยเหลือดําเนินกิจการ

ของสหกรณน้ันทั้งหมดหรือบางสวนก็ได 

 การชวยเหลือดําเนินกิจการของสหกรณใหเปนไปตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ

กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ 

 บทบัญญัติของมาตรา  23  น้ี  เปนเร่ืองท่ีเปดโอกาสใหนายทะเบียนหรือคณะกรรมการ

พัฒนาการสหกรณแหงชาติ  เห็นความจําเปนท่ีจะใหเจาหนาท่ีของรัฐเขาไปชวยบริหารกิจการของ

สหกรณ  เพื่อแกไขปญหาตางๆ ใหแกสหกรณ  นายทะเบียนสหกรณมีอํานาจสั่งใหผูตรวจการสหกรณ

หรือเจาหนาท่ีท่ีนายทะเบียนสหกรณมอบหมายเขาไปชวยเหลือดําเนินกิจการของสหกรณไดตาม

ระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนดและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ

แหงชาติ 

 มาตรา 27 ใหจัดต้ังกองทุนพัฒนาสหกรณขึ้นในกระทรวงเกษตรและสหกรณเรียกโดยยอ

วา กพส. เพื่อเปนทุนสงเสริมกิจการของสหกรณ ประกอบดวยเงินและทรัพยสินตามมาตรา 28 

 มาตรา 27 น้ี เปนเร่ืองใหมท่ีพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดข้ึน ท้ังน้ี เพื่อใหการ

สนับสนุนดานการเงินแกสหกรณท่ีประสบปญหา แตจะชวยเหลืออยางไรน้ันตองเปนไปตามรเบียบท่ี

กําหนดไวในระเบียบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 มาตรา 30 ใหมีคณะกรรมการบริหาร กพส. ประกอบดวย อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณเปน

ประธานกรรมการ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมปศุสัตว อธิบดี

กรมสงเสริมการเกษตร ผูแทนกรมบัญชีกลาง ผูแทนสํานักงบประมาณ เปนกรรมการโดย

ตําแหนง กรรมการอื่นซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูแทนของสหกรณประเภทละหน่ึงคน และผูแทน

กลุมเกษตรกรหน่ึงคน เปนกรรมการ 
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 ใหรองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ ซ่ึงอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณมอบหมายเปนกรรมการและ

เลขานุการ 

 องคประกอบของกรรมการกองทุนพัฒนาการสหกรณหรือ กพส. น้ันมีท้ังหมดจํานวน 16 คน 

โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนประธาน รองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณซ่ึงอธิบดีกรมสงเสริม

สหกรณมอบหมายเปนกรรมการและเลขานุการ จํานวนกรรมการมีดังน้ี 

 จากภาคราชการ     7 คน 

 ผูแทนสหกรณประเภทละหน่ึงคนรวมทุกประเภท  7 คน 

 ผูแทนกลุมเกษตรกร     1 คน 

       รวม    15 คน        

 

 มาตรา  41  ใหนายทะเบียนสหกรณประกาศกําหนดประเภทของสหกรณที่สามารถรับ

สมาชิกสมทบได 

 คุณสมบัติ  วิธีรับสมัคร  และการขาดจากสมาชิกภาพ  ตลอดจนสิทธิและหนาที่ของ

สมาชิกสมทบ  ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในขอบังคับ 

 หามมิใหสหกรณใหสิทธิแกสมาชิกสมทบในการนับชื่อของสมาชิกสมทบเขาเปนองค

ประชุมในการประชุมใหญการออกเสียงในเร่ืองใดๆ หรือเปนกรรมการดําเนินการ 

 ในมาตรา  41  เปนหลักการใหมท่ีกําหนดใหสหกรณมีสมาชิกสมทบได  แตสหกรณประเภทใด

จะมีสมาชิกสมทบไดน้ันตองเปนตามท่ีนายทะเบียนสหกรณประกาศกําหนด 

 มาตรา  42  ในการชําระคาหุน  สมาชิกจะนําคาหุนหักกลบลบหน้ีกับสหกรณไมได  และ

สมาชิกมีความรับผิดเพียงไมเกินจํานวนเงินคาหุนที่ยังสงใชไมครบมูลคาหุนที่ตนถือ 

 ในระหวางที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไมสิ้นสุดลง  หามมิใหเจาหน้ีของสมาชิกใชสิทธิ

เรียกรองหรืออายัดคาหุนของสมาชิกผูน้ัน และเม่ือสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง สหกรณมี

สิทธินําเงินตามมูลคาหุนที่สมาชิกมีอยูมาหักกลบลบหน้ีที่สมาชิกผูกพันตองชําระหน้ีแกสหกรณ

ไดและใหสหกรณมีฐานะเปนเจาหน้ีบุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินคาหุนน้ัน  

 ในมาตรา  42  เปนหลักการใหม  ในเร่ืองของการคุมครองคาหุนใหสหกรณสามารถใชคาหุนของ

สมาชิกเปนทุนดําเนินการของสหกรณอยูตอไปไดตลอดเวลาท่ีสมาชิกภาพของสมาชิกยังคงอยู  แม

สมาชิกผูน้ันจะตกเปนลูกหน้ีตามคําพิพากษาของเจาหน้ีภายนอก  เจาหน้ีภายนอกยังไมอาจใชสิทธิ

เรียกรองได  หากสมาชิกภาพของสมาชิกผูเปนลูกหน้ีน้ันยังไมสิ้นสุดลง  เปนการนําเอาหลักของประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชยมาใชคุมครองคาหุนของสหกรณออมทรัพย  เชนเดียวกับหางหุนสวนสามัญ 

 สวนท่ีเปนเร่ืองใหมของมาตรา  42  คือ  วรรคสอง  ท่ีหามเจาหน้ีของสมาชิกใชสิทธิเรียกรองใน

คาหุน  ในขณะท่ีสมาชิกภาพของสมาชิกผูเปนลูกหน้ียังไมสิ้นสุดลง  เปนการถือตามหลักการของ

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา  1072  ท่ีใหความคุมครองแกผูถือหุนของหางหุนสวนสามัญ  

ท้ังน้ีเพราะหุนเปนทุนดําเนินการของสหกรณ  หากยอมใหเจาหน้ีของสมาชิกมาเรียกรองเอาไดยอมทําให

เกิดผลกระทบแกการดําเนินกิจการของสหกรณ  แตเม่ือสมาชิกผูน้ันสิ้นสุดการเปนสมาชิกลง สหกรณ
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สามารถนําคาหุนไปหักกลบลบหน้ีท่ีสมาชิกมีอยูกับสหกรณไดในฐานะเจาหน้ีบุริมสิทธิพิเศษ เวนแต

สหกรณจะใหเงินกูแกสมาชิกภายหลังจากท่ีไดรับหมายอายัดคาหุนไวแลว จะไมสามารถนําคาหุนไปหัก

กลบลบหน้ีได เพราะประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 347 หามไว   

 มาตรา 42/1 เม่ือสมาชิกไดทําความยินยอมเปนหนังสือไวกับสหกรณ ใหผูบังคับบัญชาใน

หนวยงานของรัฐ หรือนายจางในสถานประกอบการ หรือหนวยงานอื่นใดที่สมาชิกปฏิบัติหนาที่

อยูหักเงินเดือนหรือคาจาง หรือเงินอื่นใด ที่ถึงกําหนดจายแกสมาชิกน้ัน เพื่อชําระหน้ีหรือภาระ

ผูกพันอื่นที่มีตอสหกรณ ใหแกสหกรณตามจํานวนที่สหกรณแจงไป จนกวาหน้ีหรือภาระผูกพัน

น้ันจะระงับสิ้นไป ใหหนวยงานน้ันหักเงินดังกลาวและสงเงินที่หักไวน้ันใหแกสหกรณโดยพลัน 

 การแสดงเจตนายินยอมตามวรรคหน่ึง มิอาจจะถอนคืนได เวนแตสหกรณใหความ

ยินยอม 

 การหักเงินตามวรรคหน่ึง ตองหักใหสหกรณเปนลําดับแรก ถัดจากหน้ีภาษีอากรและการ

หักเงินเขากองทุนที่สมาชิกตองถูกหักตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

กฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน และกฎหมายวา

ดวยการประกันสังคม 

 หลักสําคัญของมาตรา 42/1 คือ การจะหักเงิน ณ ท่ีจายใหกับสหกรณภายใตหลักการ ดังน้ี 

- ตองมีหนังสือยินยอมของสมาชิก 

- หนวยงานหรือนายจางตองหักเงินใหสหกรณ 

- การหักเงินใหสหกรณเปนลําดับแรกตามท่ีกําหนดในมาตรา 42/1 วรรคสาม 

สหกรณจึงตองดําเนินการใหถูกตองตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายกําหนด โดยเฉพาะตองจัดใหสมาชิก

ทําหนังสือยินยอม ใหผูบังคับบัญชาหรือหัวหนาหนวยงาน หรือนายจางหักเงิน ณ ท่ีจาย ถาไมมีหนังสือ

ยินยอมของสมาชิก หนวยงานหรือนายจางอาจไมหักเงิน ณ ท่ีจายใหสหกรณก็ได  

 มาตรา  43  ขอบังคับของสหกรณอยางนอยตองมีรายการ  ดังตอไปน้ี 

(1) ชื่อสหกรณ  ซ่ึงตองมีคําวา  "จํากัด"  อยูทายชื่อ 

(2) ประเภทของสหกรณ 

(3) วัตถุประสงค 

(4) ที่ต้ังสํานักงานใหญและที่ต้ังสํางานสาขา 

(5) ทุนซ่ึงแบงเปนหุน มูลคาของหุน การชําระคาหุนดวยเงินหรือทรัพยสินอื่น การขายและ

การโอนหุน ตลอดจนการจายคืนคาหุน 

(6) ขอกําหนดเก่ียวกับการดําเนินงาน  การบัญชี  และการเงินของสหกรณ 

(7) คุณสมบัติของสมาชิก วิธีรับสมาชิก การขาดจากสมาชิกภาพ ตลอดจนสิทธิหนาที่

ของสมาชิก 

(8) ขอกําหนดเก่ียวกับการประชุมใหญ 

(9) การเลือกต้ัง   การดํารงตําแหนง   การพนจากตําแหนงและการประชุมของ

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 
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(10) การแตงต้ัง  การดํารงตําแหนง  การพนจากตําแหนง  การกําหนดอํานาจหนาที่  และ

ความรับผิดชอบของผูจัดการ 

 มาตรา  43  เปนขอกําหนดเก่ียวกับเงื่อนไขตางๆ ที่จะตองมีในขอบังคับของสหกรณ  

โดยขอบังคับของสหกรณน้ัน  อยางนอยตองมีรายการตาม  มาตรา  43  แตละสหกรณอาจ

กําหนดรายละเอียดในขอบังคับมากกวาใน  มาตรา  43  ก็ได  แตทั้งน้ีตองไมขัดหรือแยงกับ

บทบัญญัติของ พ.ร.บ.สหกรณ 

 มาตรา  45  ในกรณีมีปญหาเก่ียวกับการตีความในขอบังคับ  ใหสหกรณขอคําวินิจฉัย

จากนายทะเบียนสหกรณ  และใหสหกรณถือปฏิบัติตามคําวินิจฉัยน้ัน 

 มาตราน้ีเปนเร่ืองใหมท่ีกําหนดใหนายทะเบียนในการวินิจฉัยตีความขอบังคับของสหกรณ  และ

เม่ือนายทะเบียนวินิจฉัยประการใดแลวสหกรณตองปฏิบัติตามเร่ืองน้ีมิไดมีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติ

สหกรณ  พ.ศ. 2511 

 มาตรา  46  เพื่อปฏิบัติใหเปนตามวัตถุประสงค  ใหสหกรณมีอํานาจกระทําการ  

ดังตอไปน้ีได 

(1) ดําเนินธุรกิจ  การผลิต  การคา  การบริการ  และอุตสาหกรรม  เพื่อประโยชนของ

สมาชิก 

(2) ใหสวัสดิการหรือการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว 

(3) ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก 

(4) ขอหรือรับความชวยเหลือทางวิชาการจากทางราชการหนวยงานของตางประเทศ

หรือบุคคลอื่นใด 

(5) รับฝากเงินประเภทออมทรัพยหรือประเภทประจําจากสมาชิกหรือสหกรณอ่ืน หรือ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหซ่ึงมีสมาชิกของสมาคมน้ันไมนอยกวาก่ึงหน่ึงเปนสมาชิกของสหกรณ

ผูรับฝากเงิน ทั้งน้ี ตามระเบียบของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ  

 (6) ใหกู ใหสินเชื่อ ใหยืม ใหเชา ใหเชาซ้ือ โอน รับจํานองหรือรับจํานํา ซ่ึงทรัพยสินแก

สมาชิกหรือของสมาชิก 

(7) จัดใหไดมา  ซ้ือ  ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิ  ครอบครอง กู ยืม เชา เชาซ้ือ  รับโอน

สิทธิการเชาหรือสิทธิการเชาซ้ือ  จํานองหรือจํานํา  ขายหรือจําหนายดวยวิธีอื่นใดซ่ึงทรัพยสิน 

(8) ใหสหกรณอื่นกูยืมเงินไดตามระเบียบของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนาย

ทะเบียนสหกรณ 

(9) ดําเนินกิจการอยางอื่นบรรดาที่เก่ียวกับ  หรือเน่ืองในการจัดใหสําเร็จตามวัตถุประสงค

ของสหกรณ 

 ในมาตรา 46 เปนเร่ืองอํานาจกระทําการของสหกรณวาสามารถกระทําการอะไรไดบาง แตท้ังน้ี

ตองคํานึงถึงความเหมาะสมและถูกตองตามประเภทของสหกรณดวย  เพราะพระราชบัญญัติสหกรณน้ีใช

บังคับกับสหกรณทุกประเภท ไมใชเฉพาะกับสหกรณประเภทออมทรัพยเทาน้ัน 
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 มาตรา  48 ใหสหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน

กฎกระทรวง 

 ดังไดกลาวมาแลววาสหกรณออมทรัพยน้ันเปนสหกรณการเงิน  มีการดําเนินธุรกิจทางดาน

การเงินเย่ียงธนาคารพาณิชย  อีกท้ังประกาศของกระทรวงการคลัง  ฉบับท่ี  4  ซ่ึงออกตามความใน

พระราชบัญญัติดอกเบ้ียของสถาบันการเงินไดประกาศใหสหกรณออมทรัพยเปนสถาบันการเงินเม่ือวันท่ี 

21 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2526  อันมีผลใหสหกรณออมทรัพยสามารถคิดอัตราดอกเบ้ียเงินกูไดตาม

ประกาศกระทรวงการคลังวาดวยอัตราดอกเบ้ียเงินใหกูของสถาบันการเงิน ไมผูกพันอยูกับการคิด

ดอกเบ้ียเงินกูตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา  653  ซ่ึงคิดดอกเบ้ียเงินกูไดสูงสุดเพียงไม

เกินรอยละ  15  ตอป  เม่ือสหกรณออมทรัพยเปนสหกรณการเงินและดําเนินธุรกิจเย่ียงสถาบันการเงิน  

ซ่ึงจําเปนจะตองคํานึงถึงเร่ืองของการดํารงสินทรัพยสภาพคลอง  ซ่ึงไดกําหนดเปนกฎกระทรวงให

สหกรณไดถือปฏิบัติตอไป 

 มาตรา 50 ใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ประกอบดวย ประธาน

กรรมการหน่ึงคนและกรรมการอื่นอีกไมเกินสิบสี่คนซ่ึงที่ประชุมใหญเลือกต้ังจากสมาชิก 

 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปนับแตวันเลือกต้ัง 

ในวาระเร่ิมแรกเม่ือครบหน่ึงปนับแตวันเลือกต้ัง ใหกรรมการดําเนินการสหกรณออกจาก

ตําแหนงเปนจํานวนหน่ึงในสองของกรรมการดําเนินการสหกรณทั้งหมดโดยวิธีจับฉลากและให

ถือวาเปนการพนจากตําแหนงตามวาระ 

 กรรมการดําเนินการสหกรณ ซ่ึงพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกต้ังอีกไดแตตองไมเกิน

สองวาระติดตอกัน 

 ในกรณีที่มีการเลือกต้ังกรรมการดําเนินการสหกรณแทนตําแหนงที่วางใหกรรมการ

ดําเนินการสหกรณที่ไดรับเลือกต้ังอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูที่ตนแทน 

 มาตราน้ี ไดรับความสนใจจากบรรดาผูบริหารสหกรณโดยเฉพาะอยางย่ิงคือคณะกรรมการ

ดําเนินการของสหกรณ เพราะมีผลกระทบโดยตรงตอสหกรณออมทรัพยเปนจํานวนมากท่ีมี

คณะกรรมการดําเนินการเกินกวา 15 คน รวมท้ังการกําหนดวาระของกรรมการดําเนินการดวย และการ

ปฏิบัติตามมาตรา 50 น้ี ตองดูประกอบกับบทเฉพาะกาลมาตรา 136 ดวย 

 หลักการสําคัญของมาตรา 50 คือ 

 คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณน้ัน ประกอบดวยประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการ

ดําเนินการอกีไมเกิน 14 คน ซ่ึงท่ีประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก 

 ปญหาสําคัญของมาตรา 50 ไดแกเร่ือง การเลือกตั้งประธานกรรมการ โดยเม่ือมีการประกาศใช

พระราชบัญญัติฉบับน้ีใหมๆ เจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของของกรมสงเสริมสหกรณไดใหคําช้ีแจงวา การเลือกตั้ง

ประธานกรรมการน้ันจะตองใหท่ีประชุมใหญเลือกตั้งประธานกรรมการโดยตรง โดยแยกเลือกระหวาง

ประธานกรรมการกับกรรมการอื่น จะเลือกกรรมการดําเนินการท้ังหมดแลวใหกรรมการดําเนินการเลือก

กรรมการดําเนินการคนใดคนหน่ึงเปนประธานกรรมการไมได ตอมาไดมีการเผยแพรพระราชบัญญัติ

สหกรณ พ.ศ.2542 ออกไปมากข้ึน มีผูสนใจหลายฝายไดทําการศึกษาถึงบทบัญญัติของมาตรา 50 และ
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แนวทางในการนําไปปฏิบัติตามคําช้ีแจงของเจาหนาท่ีของกรมสงเสริมสหกรณ ปรากฏวามีปญหาหลาย

ประการท่ียังไมอาจตอบใหชัดเจนได ดังเชน 

     หากในวาระแรกเม่ือครบปแลว ประธานกรรมการจับฉลากออกไปกรรมการดําเนินการท่ียังอยูใน

วาระอยากจะสมัครเปนประธานกรรมการบาง จะตองลาออกจากการเปนกรรมการดําเนินการกอนหรือไม 

หากไมตองลาออกจากกรรมการดําเนินการ หากกรรมการดําเนินการคนน้ันไดรับเลือกตั้งเปนประธาน

กรรมการ ตําแหนงกรรมการดําเนินการของบุคคลน้ันยอมวางลงจะทําการเลือกตั้งอีกเม่ือไรและจะนับ

วาระกรรมการดําเนินการท่ีไดรับเลือกตั้งเปนประธานกรรมการและผูท่ีไดรับเลือกเขามาเปนกรรมการ

ดําเนินการแทนอยางไร 

 เม่ือเกิดปญหาในทางปฏิบัติ และไมมีการช้ีขาดวาการเลือกตั้งประธานกรรมการตามบทบัญญัติ

ของมาตรา 50 ตองดําเนินการอยางไร จึงไดมีความเห็นจากผูท่ีเกี่ยวของซ่ึงตองปฏิบัติตามกฎหมายน้ี

เปน 3 แนวทางคือ 

 แนวทางท่ี 1 ใหท่ีประชุมใหญเลือกตั้งประธานกรรมการโดยตรงโดยแยกเลือกระหวางประธาน

กรรมการกับกรรมการดําเนินการ 

 แนวทางท่ี 2 ใหท่ีประชุมใหญเลือกตั้งกรรมการดําเนินการท้ังหมดกอน และใหท่ีประชุมใหญ

เลือกตั้งจากผูท่ีไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการคนใดคนหน่ึงเปนประธานกรรมการโดยอาจตองมี

การเลือกตั้ง 2 คร้ัง คือเลือกตั้งกรรมการดําเนินการและเลือกตั้งประธานกรรมการ หรืออาจเลือกตั้งคร้ัง

เดียวโดยใหสมาชิกลงคะแนนการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการและประธานกรรมการไวในบัตรเลือกตั้งใบ

เดี่ยวกัน 

 แนวทางท่ี 3 ใหท่ีประชุมเลือกตั้งกรรมการดําเนินการแลวใหกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกันเอง

เปนประธานกรรมการ เพราะถือวากรรมการดําเนินการทุกคนไดผานการเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ

มาแลวเม่ือกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการดําเนินการคนใดคนหน่ึงข้ึนเปนประธานกรรมการ ยอมถือ

วามาจากการเลือกตั้งของท่ีประชุมใหญ เพราะไมไดตั้งประธานกรรมการจากผูท่ีไมไดผานการเลือกตั้ง

ของท่ีประชุมใหญ 

 การท่ีจะใหช้ีชัดไปวาเลือกตั้งประธานกรรมการตามมาตรา 50 น้ัน จะตองดําเนินการอยางไรคง

เปนเร่ืองยาก ผูเกี่ยวของหลายทานบอกวาจะเลือกกันอยางไร ควรกําหนดไวใหชัดเจนในขอบังคับของ

สหกรณ แตเร่ืองน้ีอยูท่ีวานายทะเบียนสหกรณจะรับจดทะเบียนขอบังคับหรือไม เพราะหากนายทะเบียน

สหกรณมองวาเขียนขอบังคับขัดกับกฎหมาย นายทะเบียนสหกรณอาจไมรับจดทะเบียนขอบังคับน้ันก็ได 

 เม่ือไดตรวจดูบทมาตราตางๆ ในพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 ท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองของ

กรรมการและการเลือกตั้งกรรมการไวในมาตราตางๆ ดังน้ี มาตรา 9 มาตรา 30 มาตรา 107 มาตรา 112 

ซ่ึงเม่ือนํามาเปรียบเทียบดูแลวจะเห็นความแตกตางกันในสาระสําคัญหลายประการควรแกการศึกษาถึง

เจตนารมณของบทบัญญัติของแตละมาตราอยางย่ิง 

 สําหรับเงื่อนไขตามมาตรา 50 ท่ีควรทราบนอกจากเร่ืองการเลือกตั้งประธานและกรรมการคือ 

- กรรมการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 2 ป นับแตวันเลือกตั้ง 

- กรรมการเปนไปไดไมเกิน 2 วาระติดตอกัน 

- ผูท่ีไดรับเลือกตั้งแทนตําแหนงท่ีวางอยูในวาระเทากับวาระท่ีเหลือของผูท่ีตนแทน 
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- ในวาระเร่ิมแรกใหกรรมการจับฉลากออกหน่ึงในสอง และถือเปนการพนจากตําแหนงตาม

วาระ 

            มาตรา 52 หามมิใหบุคคลซ่ึงมีลักษณะดังตอไปน้ีเปนหรือทําหนาที่กรรมการหรือ

ผูจัดการ 

(1)  เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด

ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

 (2)  เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการหรือหนวยงานของรัฐหรือ

เอกชน ฐานทุจริตตอหนาที่ 

 (3)  เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือมีคําวินิจฉัยเปนที่สุดใหพนจากตําแหนง

กรรมการ ตามมาตรา 22 (4) 

 (4)  เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนจากตําแหนงกรรมการเพราะเหตุทุจริตตอ

หนาที่ 

 มาตราน้ี เปนลักษณะตองหามของบุคคลหรือสมาชิกมิใหเปนกรรมการหรือทําหนาท่ีกรรมการ 

 มาตรา 53 ใหสหกรณมีผูตรวจสอบกิจการ ซ่ึงที่ประชุมใหญเลือกต้ังจากสมาชิกหรือ

บุคคลภายนอก เพื่อดําเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณแลวทํารายงานเสนอตอที่ประชุม

ใหญ 

 จํานวนผูตรวจสอบกิจการตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 

 มาตราน้ี เปนหลักการใหมท่ีนายทะเบียนสหกรณจะเปนผูกําหนดจํานวนผูตรวจสอบกิจการ ซ่ึงท่ี

ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ซ่ึงสหกรณจะกําหนดเอาเองเหมือนเคยผานมาแลว

ไมได 

 มาตรา 60 การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ ใหจัดสรรเปนทุนสํารองไมนอยกวา

รอยละสิบของกําไรสุทธิ และเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยตามอัตราที่กําหนด

ในกฎกระทรวงแตตองไมเกินรอยละหาของกําไรสิทธิ 

 มาตราน้ี มีการเปลี่ยนแปลงหลักการในการกําหนดคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 

ของเดิมกําหนดใหเสียคาบํารุงรอยละ 5 ของกําไรสุทธิแตไมเกินหน่ึงหม่ืนบาท ซ่ึงกําหนดโดย

กฎกระทรวง 

 มาตรา 62 เงินของสหกรณน้ัน สหกรณอาจฝากหรือลงทุนไดดังตอไปน้ี 

(1) ฝากในชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอื่น 

(2) ฝากในธนาคาร หรือฝากในสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือ

ทางการเงินแกสหกรณ 

(3) ซ้ือหลักทรัพยของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 

(4) ซ้ือหุนของธนาคารที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ 

(5) ซ้ือหุนของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอื่น 



 122  

(6) ซ้ือหุนของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทําใหเกิดความสะดวกหรือสงเสริมความ 

เจริญแกกิจการของสหกรณโดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 

(7) ฝากหรือลงทุนอยางอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด 

 มาตราน้ี  เปนเร่ืองการนําเงินของสหกรณไปฝากหรือลงทุน  เพื่อผลประโยชนของสหกรณซ่ึงจะ

เห็นวามาตรา 62 ของพระราชบัญญัติสหกรณฉบับใหมน้ี กําหนดแนวทางการนําเงินของสหกรณไปฝาก

หรือลงทุนไวกวางขวางกวา มาตรา 33 ของพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2511 สิ่งท่ีควรใหความสนใจ

เปนพิเศษคือความใน (7) ซ่ึงคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติยังสามารถกําหนดใหสหกรณนํา

เงินไปฝากหรือลงทุนไดอีกนอกเหนือจาก (1) - (6) 

 มาตรา  65 ใหสหกรณจัดใหมีการทําบัญชีตามแบบและรายการที่นายทะเบียนสหกรณ

กําหนดใหถูกตองตามความเปนจริง และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไวที่

สํานักงานสหกรณภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 

 เม่ือมีเหตุตองบันทึกรายการในบัญชีเก่ียวกับกระแสเงินสดของสหกรณใหบันทึกรายการ

ในวันที่เกิดเหตุน้ัน  สําหรับเหตุอื่นที่ไมเก่ียวกับกระแสเงินสด  ใหบันทึกรายการในสมุดบัญชี

ภายในสามวันนับแตวันที่มีเหตุอันจะตองบันทึกรายการน้ัน 

 การลงรายการบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณโดยครบถวน 

 มาตราน้ี  เปนหลักการใหมท่ีกําหนดระยะเวลาในการลงบัญชีใหเรียบรอย และเปนปจจุบัน 

พระราชบัญญัติฉบับเดิมมิไดมีการกําหนดไว 

 มาตรา  89 ในคดีฟองเรียกหน้ีสินที่สหกรณ สมาชิก หรือผูชําระบัญชีเปนลูกหน้ีอยูใน

ฐานะเชนน้ัน  หามมิใหฟองเม่ือพนกําหนดสองปนับแตวันที่นายทะเบียนสหกรณถอนชื่อ

สหกรณออกจากทะเบียน 

 มาตราน้ี  เปนการกําหนดอายุความในการท่ีเจาหน้ีหรือผูมีสวนไดเสียจะฟองเรียกเอาหน้ีสินจาก

สหกรณ  หรือสมาชิก  หรือผูชําระบัญชี  หามมิใหฟองเม่ือพนกําหนดสองป 

 มาตรา 96 การแยกสหกรณจะกระทํามิได แตถามีการเปลี่ยนแปลงเขตการปกครอง

ทองที่หรือแบงหนวยงาน หรือสถานประกอบการ จะแยกสหกรณก็ไดหากมีความจําเปนหรือมี

เหตุใหไมสะดวกแกการดําเนินงาน 

 การแยกสหกรณตามวรรคหน่ึงจะกระทําไดโดยสมาชิกของสหกรณน้ันจํานวนไมนอย

กวาหน่ึงในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาหารอยคนลงลายมือชื่อทําหนังสือรอง

ขอแยกสหกรณตอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 

 ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเรียกประชุมใหญภายในสามสิบวันนับแตวันที่ได

รับคํารองขอตามวรรคสอง เพื่อพิจารณาเร่ืองการแยกสหกรณ ถาที่ประชุมใหญไดมีมติเห็นชอบ

ใหแยกสหกรณ ใหพิจารณาแบงแยกทรัพยสิน ทุน ทุนสํารอง หน้ีสิน สิทธิและความรับผิดของ

สหกรณตามวิธีการที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 
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 การวินิจฉัยชี้ขาดในเร่ืองตางๆ ของที่ประชุมใหญตามวรรคสาม ใหถือเสียงไมนอยกวา

สองในสามของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกที่มาประชุม 

 ถาคณะกรรมการดําเนินการสหกรณไมเรียกประชุมใหญภายในกําหนดเวลาตามวรรค

สาม ใหนายทะเบียนสหกรณมีอํานาจเรียกประชุมใหญภายในระยะเวลาตามที่เห็นสมควร 

 มาตราน้ี กําหนดข้ึนเปนหลักการใหม เกี่ยวกับเร่ืองของการแยกสหกรณ โดยมีหลักสําคัญคือ 

การแยกสหกรณจะกระทําไดตอเม่ือ 

- มีการเปลี่ยนแปลงเขตการปกครองทองท่ี หรือ 

- มีการแบงหนวยงานหรือสถานประกอบการ และ 

- มีความจําเปน หรือ 

- ไมสะดวดแกการดําเนินงาน 

-    โดยเสียงของมติท่ีประชุมใหญ 2 ใน 3  

มาตรา 101 สหกรณต้ังแตหาสหกรณขึ้นไปที่ประสงคจะรวมกันดําเนินกิจการเพื่อใหเกิด

ประโยชนตามวัตถุประสงคของสหกรณที่เขารวมกันน้ัน อาจรวมกันจัดต้ังเปนชุมนุมสหกรณได 

ชุมนุมสหกรณใดจะมีฐานะเปนชุมนุมสหกรณระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศจะตองต้ังขึ้นโดย

มีวัตถุประสงคเพื่ออํานวยประโยชนแกบรรดาสหกรณในภูมิภาคหรือทั่วประเทศที่เปนสหกรณ

ประเภทเดียวกัน หรือประกอบธุรกิจการผลิต การคาอุตสาหกรรม หรือบริการอยางเดียวกัน ทั้งน้ี 

ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด 

มาตราน้ี มีการเพิ่มจํานวนสหกรณท่ีจะจดทะเบียนตั้งเปนชุมนุมสหกรณจากเดิม 3 สหกรณ เปน 5 

สหกรณข้ึนไป และมีการกลาวถึงชุมนุมในระดับภูมิภาคและระดับประเทศไวดวย 

มาตรา 105 ใหชุมนุมสหกรณที่ไดจดทะเบียนแลวเปนนิติบุคคลและเปนสหกรณตามรพะราช

บัญญัติน้ี 

เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค ใหชุมนุมสหกรณมีอํานาจกระทําการไดตามมาตรา 46 และ

ตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง 

ใหนําบทบัญญัติในหมวด 3 หมวด 4 หมวด 5 และหมวด 6 มาบังคับใชกับชุมนุมสหกรณโดย

อนุโลม   สาระสําคัญของมาตรา 105 คือ 

- ชุมนุมสหกรณท่ีจดทะเบียนแลวเปนนิติบุคคล 

- ชุมนุมสหกรณท่ีจดทะเบียนแลวเปนสหกรณ 

- ชุมนุมสหกรณมีอํานาจกระทําการตามมาตรา 46 

- ชุมนุมสหกรณมีอํานาจกระทําการตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

- ใหนําความในหมวด 3 หมวด 4 หมวด 5 และหมวด 6 มาบังคับใชแกชุมนุมสหกรณโดย

อนุโลม 

จะเห็นไดวาพระราชบัญญัติสหกรณฉบับน้ี ยังคงหลักการเดิมเร่ืองของชุมนุมสหกรณไวเหมือนกับ

พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2511 สวนท่ีนับวาใหมและมีความสําคัญคือ ในวรรคสองตอนทายคือ การให

ชุมนุมสหกรณมีอํานาจกระทําการตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงเปนการขยายขอบอํานาจการกระทําการ
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ของชุมนุมสหกรณใหกวางขวางข้ึนกวาสหกรณโดยท่ัวไป ท้ังน้ีเพื่อเปดโอกาสใหชุมนุมสหกรณไดมีโอกาส

พัฒนาข้ึนไปเปนศูนยกลางของบรรดาสหกรณสมาชิกได ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณหรือกรมสงเสริมสหกรณ 

ตลอดจนรัฐบาลและชุมนุมสหกรณเองควรจะไดรวมกันพิจารณาอํานาจกระทําการของชุมนุมสหกรณท่ีจะ

กําหนดข้ึนโดยกฎกระทรวงน้ันใหเหมาะสม ซ่ึงจะทําใหชวยแกปญหาตางๆ ในการบริหารกิจการของสหกรณ

ท้ังระบบไดอีกระดับหน่ึง โดยเฉพาะเร่ืองการเช่ือมโยงธุรกิจระหวางสหกรณประเภทตางๆ หรือการใชเงินออม

ท่ีมีอยูเปนจํานวนมากในขบวนการสหกรณออมทรัพย ไปยังภาครัฐแทนท่ีจะตองพึ่งพาเงินกู ยืมจาก

ตางประเทศในการพัฒนาหรือการลงทุนดานตางๆ ของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงจะทําใหขบวนการสหกรณมีสวน

รวมในการพัฒนาประเทศโดยสวนรวมไดเปนอยางดี 

มาตรา 106 การประชุมใหญชุมนุมสหกรณใหประกอบดวยผูแทนสหกรณที่เปนสมาชิก

ของชุมนุมสหกรณ ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการของแตละสหกรณเลือกต้ังขึ้นสหกรณละหน่ึง

คน ตามที่กําหนดในขอบังคับของชุมนุมสหกรณ ในการประชุมตองมีผูแทนสหกรณมาประชุม

ไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนผูแทนสหกรณทั้งหมดหรือไมนอยกวาหน่ึงรอยคนแลวแตกรณี 

จึงจะเปนองคประชุม 

 ผูแทนสหกรณคนหน่ึงใหมีเสียงในการลงคะแนนหน่ึงเสียง หรือจะใหมีเสียงเพิ่มขึ้นตาม

ระบบสัดสวนตามที่กําหนดในขอบังคับของชุมนุมสหกรณน้ันก็ได 

มาตราน้ี เปนการ เปลี่ยนแปลงจํานวนผูแทนสหกรณสมาชิกท่ีจะนับเปนองคประชุมในการประชุม

ใหญของชุมนุมสหกรณ โดยถือหลักการเดียวกับสหกรณข้ันพื้นฐานคือกึ่งหน่ึงของจํานวนผูแทนสมาชิก 

หรือไมนอยกวาหน่ึงรอยคน กฎหมายฉบับเดิมกําหนดไวเฉพาะกึ่งหน่ึงของจํานวนสหกรณสมาชิกเพียง

อยางเดียว หลักการใหมน้ีจะทําใหการประชุมใหญของชุมนุมสหกรณทําไดสะดวกข้ึน 

 มาตรา 112 ให มีคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 

ประกอบดวย ประธานกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณระดับประเทศประเภทละหน่ึงคน ใน

กรณีที่สหกรณประเภทใดไมมีชุมนุมสหกรณระดับประเทศ ใหมีผูแทนจากสหกรณประเภทน้ัน

จํานวนหน่ึงคนเปนกรรมการโดยตําแหนง และกรรมการอื่นซ่ึงที่ประชุมใหญของสันนิบาต

สหกรณแหงประเทศไทยเลือกต้ังจากผูแทนสหกรณซ่ึงเปนกรรมการดําเนินการ มีจํานวนเทากับ

กรรมการโดยตําแหนงเปนกรรมการ 

 ใหคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยเลือกต้ังกรรมการเปน

ประธานกรรมการคนหน่ึง และรองประธานกรรมการคนหน่ึงหรือหลายคน 

 ใหคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยแตงต้ังผูอํานวยการ

สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และใหผูอํานวยการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยเปน

เลขานุการของคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย   

หลักเกณฑและวิธีการไดมาซ่ึงผูแทนสหกรณที่ไมมีชุมนุมสหกรณระดับประเทศให

เปนไปตามระเบียบของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 

การกําหนดสัดสวนผูแทนสหกรณที่จะไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการอื่นใหเปนไปตาม

ระเบียบในมาตรา 113 (3) 
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ใหนําบทบัญญัติมาตรา 52 มาใชบังคับแกคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณ

แหงประเทศไทย และผูอํานวยการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย โดยอนุโลม 

มาตรา 114 ใหคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย อยูใน

ตําแหนงคราวละสี่ป   

เม่ือครบวาระดังกลาวตามวรรคหน่ึง หากยังมิไดมีการเลือกต้ังกรรมการขึ้นใหม ให

กรรมการซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระน้ันอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปจนกวากรรมการ

ซ่ึงไดรับเลือกต้ังใหมเขารับหนาที่ 

กรรมการซ่ึงพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกต้ังอีกได แตไมเกินสองวาระติดตอกัน 

มาตราน้ี เปนการกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณ

แหงประเทศไทย ใหอยูในวาระ 4 ป แตไมเกิน 2 วาระติดตอกัน 

มาตรา 115 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ มาตรา 114 กรรมการดําเนินการ

สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยพนจากตําแหนง เม่ือ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) เปนบุคคลลมละลาย 

(4) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

            (5)  ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได

กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

(6) พนจากการเปนสมาชิกของสหกรณ 

 ภายใตบังคับตามวรรคหน่ึง กรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ซ่ึงที่

ประชุมใหญเลือกต้ังพนจากตําแหนงเม่ือที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงดวย

คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนผูแทนสหกรณซ่ึงมาประชุม 

 เม่ือมีกรณีตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง ใหกรรมการเทาที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได 

และใหถือวาคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ประกอบดวยกรรมการ

เทาที่มีอยู เวนแตมีกรรมการเหลืออยูไมถึงสองในสาม 

 ในกรณีที่กรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ซ่ึงที่ประชุมใหญ

เลือกต้ังพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหที่ประชุมใหญสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยเลือก

ผูแทนสหกรณเปนกรรมการแทน เวนแตวาระของกรรมการที่พนจากตําแหนงเหลืออยูไมถึงเกา

สิบวัน จะไมดําเนินการเลือกต้ังกรรมการแทนตําแหนงที่วางก็ได และใหผูไดรับเลือกต้ังอยูใน

ตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซ่ึงตนแทน 

ในมาตรา 115 น้ีไดมีการกําหนดเงื่อนไขเร่ืองของการพนจากตําแหนงของกรรมการ

ดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย เพิ่มอีกสองเงื่อนไขคือ 

- การพนจากตําแหนงเม่ือพนจากการเปนสมาชิกของสหกรณ 
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- การพนจากตําแหนงเม่ือถูกท่ีประชุมใหญถอดถอนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม

ของจํานวนผูแทนสหกรณท่ีมาประชุม 

นอกจากน้ันในกรณีท่ีตําแหนงของกรรมการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยวางลงกอนครบ

วาระ สันนิบาตสหกรณจะตองจัดใหมีการเลือกตั้งกรรมการแทนในตําแหนงท่ีวาง เวนแตตําแหนงท่ีวางมี

ระยะเวลาเหลืออยูไมถึงเกาสิบวัน 

มาตรา 116 ใหคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย จัดใหมี

การประชุมใหญสามัญประจําปปละหน่ึงคร้ัง ภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของ

สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 

เม่ือมีเหตุอันควร คณะกรรมการดําเนินการของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย จะ

เรียกประชุมใหญวิสามัญเม่ือใดก็ได หรือเม่ือสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในสิบของจํานวน

สมาชิกทั้งหมดทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาติสหกรณแหงประเทศไทย 

ใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ  ในหนังสือรองขอน้ันตองระบุวาประสงคใหเรียกประชุมใหญเพื่อ

การใด 

ในกรณีที่สมาชิกเปนผูรองขอให เรียกประชุมใหญ วิสามัญ ใหคณะกรรมการ

ดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวันนับแต

วันที่ไดรับหนังสือรองขอ 

ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ไมเรียกประชุม

ใหญวิสามัญตามวรรคสาม สมาชิกจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดอาจ

ทําหนังสือรองขอภายในหกสิบวันนับแตวันพนกําหนดเวลาตามวรรคสาม เพื่อใหรัฐมนตรีเรียก

ประชุมใหญวิสามัญได ในกรณีเชนน้ีใหรัฐมนตรีเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวันนับ

แตวันที่ไดรับหนังสือรองขอ 

มาตรา 117/1 ในกรณีที่มีปญหาเก่ียวกับการดําเนินการของสันนิบาตสหกรณแหง

ประเทศไทย ใหประธานกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย หรือกรรมการ

ดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในสามของกรรมการ

ดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย หรือสหกรณที่เปนสมาชิกไมนอยกวาหน่ึงรอย

สหกรณ รองขอใหคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติวินิจฉัยได  

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติใหเปนที่สุด 

เน่ืองจากสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยมิใชสหกรณ ตลอดเวลาท่ีผานมาเม่ือเกิดปญหา

ข้ึน เกี่ยวกับการบริหารงานของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย หรือเกิดการขัดแยงกันข้ึนระหวาง

กรรมการดําเนินการของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยก็ไมมีใครมีอํานาจสั่งการได แมกระท่ังนาย

ทะเบียนสหกรณ เหตุเพราะสันนิบาตสหกรณมิใชสหกรณตามท่ีกลาวมาแลว โดยเฉพาะกรณีสมาชิก

เขาช่ือกันรองขอใหมีการเปดประชุมใหญวิสามัญตามมาตรา 116 วรรคสอง คณะกรรมการดําเนินการ

สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ไมยอมเปดประชุมใหญวิสามัญตามความในมาตรา 116 วรรคสาม ก็

ไมมีใครทําอะไรได ดังน้ันในการตราพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2553 จึงไดมีการเพิ่มวรรคสี่
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ของมาตรา 116 ข้ึน เพื่อใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนผูมีอํานาจเรียกประชุมใหญ

วิสามัญได ในกรณีท่ีคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยไมยอมเปดประชุมใหญ

วิสามัญ ตามท่ีสมาชิกรองขอโดยใหสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในสิบของสมาชิกท้ังหมดเขาช่ือรองขอ

ตอรัฐมนตรี เม่ือพนระยะเวลาตามมาตรา 1116 วรรคสามแลว ภายในระยะเวลาหกสิบวัน และให

รัฐมนตรีเรียกประชุมใหญวิสามัญตามท่ีสมาชิกรองขอภายในสามสิบวัน นับแตวันท่ีไดรับหนังสือรองขอ

ของสมาชิก 

สําหรับมาตรา 117/1 น้ัน ไดกําหนดใหคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ มีอํานาจใน

การวินิจฉัยขอหารือของประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย หรือกรรมการสันนิบาต

สหกรณแหงประเทศไทย หรือสมาชิกของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวใน

มาตรา 117/1 ได 

พระราชบัญญัติสหกรณน้ันจะตองมีการแกไขเพิ่มเติม ใหทันกับสภาพของสังคม เศรษฐกิจ 

และการเมือง ตลอดจนความเจริญเติบโตของสหกรณอยูเสมอ เอกสารน้ีเปนขอมูลท่ีใชไดในชวงเวลาน้ี 

ในชวงเวลาตอไปขางหนาควรศึกษาเอกสารฉบับน้ีควบคูไปกับพระราชบัญญัติสหกรณท้ังฉบับท่ีใชอยูใน

ปจจุบัน และฉบับท่ีอาจมีการแกไขปรับปรุงใหมในอนาคตก็ได เพื่อจะไดมีความรูและปฏิบัติตาม

กฎหมายไดอยางถูกตอง ตามควรแกกาลเวลาท่ีเปลี่ยนไปดวย     

 

  

 

  

        

 

     

 

 

 

 



บทที่ 6  
การปร ะ ชุ มคณ ะกรรมการ อํานวยการ  

 

1.  บทนํา 

 รูปแบบในการบริหารสหกรณออมทรัพยน้ัน  สหกรณออมทรัพยโดยท่ีประชุมใหญเปนผูเลือกตั้ง

สมาชิกเปนกรรมการดําเนินการคณะหน่ึงเพื่อเปนผูดําเนินกิจการและเปนผูแทนสหกรณในกิจการอัน

เกี่ยวกับบุคคลภายนอก  คณะกรรมการดําเนินการจึงเปนผูรับผิดชอบในการบริหารงานของสหกรณ  

และเพื่อเปนการกระจายอํานาจใหสหกรณมีการบริหารไดรวดเร็วข้ึน  เกิดความชํานาญเฉพาะอยางข้ึน  

ขอบังคับของสหกรณออมทรัพยจึงกําหนดใหคณะกรรมการดําเนินการแตงตั้งกรรมการดวยกันเปน

คณะกรรมการอํานวยการ  มีหนาท่ีในการประชุมรวมกัน  ตามท่ีขอบังคับไดกําหนดไวดังน้ี 

 ขอ……คณะกรรมการอํานวยการ  คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการอํานวยการ

จํานวน…….คน  โดยใหประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  เหรัญญิก  และเลขานุการของ

คณะกรรมการดําเนินการเปนกรรมการอํานวยการและใหคณะกรรมการดําเนินการตั้งกรรมการ

ดําเนินการอื่นเปนกรรมการรวมอีกตามสมควร 

 ใหประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการ  เปนประธานและเลขานุการ

คณะกรรมการอํานวยการตามลําดับ 

 คณะกรรมการอํานวยการ  ใหอยูในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ

ซ่ึงตั้งคณะกรรมการอํานวยการน้ัน 

 ใหคณะกรรมการอํานวยการประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ  แตจะตองมีการประชุมกันเดือนละ

คร้ังเปนอยางนอยและใหประธานกรรมการอํานวยการ  หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได 

 ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ  ตองมีกรรมการอํานวยการมาประชุมไมนอยกวากึ่ง

หน่ึงของจํานวนกรรมการอํานวยการท้ังหมด  จึงจะเปนองคประชุม 

 ขอวินิจฉัยท้ังปวงของคณะกรรมการอํานวยการใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุม

คราวถัดไปทราบ 

 ขอ……อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการอํานวยการ  ใหคณะกรรมการอํานวยการเปนผูดําเนิน

กิจการแทนคณะกรรมการดําเนินการตามท่ีไดรับมอบหมาย  และตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  

และคําสั่งของสหกรณ  ซ่ึงรวมท้ังในขอตอไปน้ี 

 (1)  ควบคุมในเร่ืองการรับเงิน  การจายเงิน  การสะสมเงิน  การฝากหรือการเก็บรักษาเงินให

เปนไปตามขอบังคับและระเบียบของสหกรณ 

 (2)  ควบคุมการจัดทําบัญชี  และทะเบียนตางๆ ของสหกรณใหถูกตองครบถวนและเปนปจจุบัน

อยูเสมอ 

 (3)  ควบคุมดูแล  เก็บรักษาเอกสารหลักฐานตางๆ ตลอดจนทรัพยสินของสหกรณใหอยูใน

สภาพอันดีและปลอดภัย  และพรอมท่ีจะใหผูเกี่ยวของตรวจสอบไดทันที 

 (4)  เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการปรับปรุงหรือแกไขการบริหารงานของสหกรณ 



 129   

 (5)  ควบคุมดูแลการจัดทํางบดุล  รวมท้ังบัญชีกําไรขาดทุน  และรายงานประจําปแสดงผลการ

ดําเนินงานของสหกรณเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา  เพื่อเสนอตอท่ีประชุมใหญอนุมัติ 

 (6)  พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ  เสนอตอคณะกรรมการดําเนินการ

พิจารณาเสนอใหท่ีประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ 

 (7)  พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ  เสนอตอคณะกรรมการ

ดําเนินการพิจารณาและเสนอท่ีประชุมใหญอนุมัติ 

 (8)  ทํานิติกรรมตางๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการ

มอบหมาย 

 จากขอบังคับของสหกรณท้ัง 2 ขอตามขางตน  จะเห็นไดวาอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ

อํานวยการน้ัน  จะลุลวงไปไดดวยดี  จะตองใชวิธีการประชุมรวมกัน  ดังน้ันการประชุมท่ีเปนไปตาม

ขอบังคับและมีประสิทธิภาพจะข้ึนอยูกับการเตรียมการกอนการประชุม  และการปฏิบัติหลังการประชุมท่ี

ถูกตอง  รวมท้ังบทบาทหนาท่ีของกรรมการอํานวยการผูเขาประชุมท่ีตองมีความรับผิดชอบท้ังตอ

สหกรณและสมาชิกเปนอยางดี  จึงขอนํารายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมมารวบรวมและเรียบเรียงไวดังน้ี   

 

2.  องคประกอบของการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ 

 คณะกรรมการอํานวยการ  จะตองมีการประชุมกันอยางนอยเดือนละคร้ัง  ตามระเบียบวาระการ

ประชุมท่ีกําหนดไว 

 ผูมีอํานาจในการเรียกประชุม  คือ  ประธานกรรมการอํานวยการ  หรือเลขานุการ 

 องคประชุม ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ  ตองมีกรรมการอํานวยการมาประชุมไม

นอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการอํานวยการท้ังหมด ตัวอยางเชน คณะกรรมการอํานวยการมีจํานวน  

5  คน  องคประชุมก็คือ  3  คนเปนอยางนอย 

 ประธานในที่ประชุม  ใหประธานกรรมการอํานวยการเปนประธานในท่ีประชุม  ถาประธาน

กรรมการอํานวยการไมอยูในท่ีประชุม  ก็ใหท่ีประชุมเลือกกรรมการอํานวยการคนหน่ึงเปนประธานในท่ี

ประชุมเฉพาะการประชุมคราวน้ัน 

 การออกเสียงและการวินิจฉัยปญหาในที่ประชุม 

 การออกเสียง กรรมการอํานวยการคนหน่ึง  ใหมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนนออกเสียงในท่ี

ประชุม  จะมอบใหผูอื่นมาประชุมและออกเสียงแทนตนไมได 

 การวินิจฉัยปญหา  ใหถือคะแนนเสียงขางมากถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุม

ออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 

 รายงานการประชุม  ตองจัดใหผูเขาประชุมลงลายมือช่ือ  พรอมท้ังบันทึกเร่ืองท่ีพิจารณาหรือ

เร่ืองเพื่อทราบแลวแตกรณีไวในรายงานการประชุม และใหประธานในท่ีประชุมกับกรรมการอํานวยการ

อีกคนหน่ึงท่ีเขาประชุม  ลงลายมือช่ือดวย 
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 อน่ึง  ในเร่ืองของประธานในท่ีประชุม  การออกเสียง  การวินิจฉัยปญหา  และรายงานการ

ประชุมตามท่ีกลาวไวตามขางตนน้ี  เปนไปตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับซ่ึงใชไดกับการประชุมทุก

คณะกรรมการ  และไมไดนํามาอางอิงไว ณ ท่ีน้ี 

 

3.  ความหมายของการประชุม  

 สมชาติ และอรจรีย,  2539 : 10 เทคนิคการจัดฝกอบรมอยางมีประสิทธิภาพ  ไดใหความหมาย

ไววา  การประชุม (Conference)  เปนการชุมนุมกัน  รวมกัน หรือรวมกันปรึกษาหารือกันในเร่ืองท่ี

กําหนดไว 

 ไพพรรณ  เกียรติโชคชัย, หลักการสัมมนา  ไดรวบรวมความหมายของการประชุมไวดังน้ี 

 การประชุม  หมายถึงการท่ีบุคคลตั้งแต  2  คนข้ึนไป  รวมปรึกษาหารือกัน  รวมท้ังมีการช้ีแจง  

อภิปราย  เสนอแนะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกันซ่ึงจะเปนไปโดยลําดับ  หรือมีผูอื่นรวมฟง

อยูดวยก็ได  ท้ังน้ีเพื่อแสวงหาขอตกลงหรือเพื่อการสื่อสารขอความ 

 การประชุม หมายถึง  การท่ีบุคคลกลุมหน่ึงนัดหมายมาพบปะสนทนากันอยางมีจุดหมาย มี

ระเบียบ  มีวิธีการ  ตามสถานท่ีและเวลาท่ีไดตกลงกันไว 

 ทวีศักดิ์  ญาณประทีป, พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ  พ.ศ. 2530  การประชุมหมายถึง  

การรวมปรึกษาหารือกัน  หรือการท่ีบุคคลตั้งแตสองคนข้ึนไปรวมหารือพิจารณางานกัน 

 สุพัฒก  ชุมชวย, การดําเนินการประชุมอยางมีประสิทธิภาพ  การประชุมหมายถึง  บุคคลตั้งแต  

2  คนข้ึนไปรวมกันเพื่อดําเนินงานขององคกรใหบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีกําหนดไว    โดยท่ัวไปจะ

เกี่ยวกบัการสื่อความ  การวางแผน  การกําหนดนโยบาย  การตัดสินใจและการสรางแรงจูงใจ 

 การประชุมคณะกรรมการอํานวยการจึงมีความสําคัญ  เพราะเปนวิธีการบริหารจัดการตามท่ี

กําหนดไวในขอบังคับ  และเปนการประชุมท่ีเกี่ยวกับการตัดสินใจ  และการวางแผนเกี่ยวกับการบริหาร

เงินกูของสหกรณ  อยางไรก็ตาม  มักจะพบปญหาตางๆ เกี่ยวกับการประชุม ดังตอไปน้ี 

1.  การประชุมใชเวลานานเกินไป 

2.  การประชุมถูกแทรกแซงจากการประชุมอื่นๆ  

3.  มีผูเขารวมประชุมมากเกินไป 

4.  ขาดการวางแผนในการประชุม 

5.  ผูเขารวมประชุมไมพรอม 

6.  ผูนําการประชุมพูดคนเดียว 

7.  บางประเด็นจบลงโดยไมมีการสรุป 

8.  ไมไดแสดงความคิดเห็นกันอยางท่ัวถึง 

9.  ขอมูลไมครบถวน 

10. บรรยากาศเครียด 

11. บางคนไมพูดในท่ีประชุม กลับพูดนอกหองประชุมเม่ือการประชุมเสร็จสิ้นแลว 
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4.  ขั้นตอนการดําเนินการประชุม 

1)  การเตรียมการกอนประชุม   

 มีประเด็นท่ีสําคัญไดแก  การกําหนดระเบียบวาระการประชุม ขอมูลประกอบในแตละวาระการ

ประชุม  และการจัดเตรียมสถานท่ีประชุม 

            1.  ระเบียบวาระการประชุม 

 ดร.อุทัย  บุญประเสริฐ, รศ. เทคนิคการนําประชุม  ใหความหมายระเบียบวาระการประชุมวาเปน

หัวขอเร่ืองสําคัญ  สําหรับการประชุมท่ีไดกําหนดไวเปนเร่ืองตางๆ เรียกวา “วาระ”  สําหรับการประชุม

ปรึกษาหารือ  หรืออภิปรายกัน  เพื่อใหไดผลของการประชุม  ซ่ึงอาจเปนมติหรือขอตกลง (Resolution)  

เปนรายละเอียดเปนขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ  (Recommendation)  เปนขอกําหนดสําหรับการ

ดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติการ  (Procedure  หรือ  Action Plan) หรือเปนนโยบาย (Policy)  หรืออยาง

ใดอยางหน่ึง 

 ระเบียบวาระการประชุมจึงเปนหัวใจสําคัญของการประชุมเปรียบไดกับ “พิมพเขียว”   (Blue 

print)  ของสิ่งกอสราง  หรือเข็มทิศในการเดินทาง  ถาปราศจากพิมพเขียวหรือเข็มทิศแลว  การกอสราง

หรือการเดินทางก็จะไรรูปแบบและทิศทาง และอาจจะไมไดผลลัพธออกมาตามท่ีตองการก็ได 

ก.  ประโยชนของระเบียบวาระการประชุม  มีดังน้ี 

(1)  ทําใหวัตถุประสงคของการประชุมมีความชัดเจน  สามารถกําหนดแนวทางปฏิบัติไดอยาง

ถูกตอง 

(2)  เปนการใหขอมูลกอนการประชุม  เพราะระเบียบวาระการประชุมควรสงใหผูเขาประชุม

ทราบกอนกําหนดวันประชุม 2 - 3 วัน เพื่อใหผูเขาประชุมมีเวลาท่ีจะเตรียมขอมูลเพื่อเสนอขอคิดเห็น

และขอเสนอแนะตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(3)  เปนเคร่ืองมือสําหรับประธานในท่ีประชุมไดตรวจสอบวาการอภิปรายของผูเขาประชุมอยูใน

วาระการประชุมหรือไม  หากมีการพูดนอกประเด็นประธานในท่ีประชุมสามารถบอกหรือเตือนใหพูดใน

ประเด็นได 

ข.  การเรียงลําดับหัวขอระเบียบวาระการประชุม  มีหลักการดังน้ี 

(1)  เรียงลําดับตามเหตุผล 

(2)  เรียงตามลําดับของงานประจํากอน  แลวจึงคํานึงถึงเร่ืองอื่น 

(3)  เรียงตามเร่ืองท่ีนาสนใจมากท่ีสุดกอนเร่ืองอื่น 

(4)  เรียงตามลําดับจากเร่ืองงายกอนแลวจึงไปเร่ืองยาก 

(5)  เรียงลําดับเร่ืองเรงดวนกอนแลวจึงไปเร่ืองสําคัญ 

ค.  ระเบียบวาระการประชุมของคณะกรรมการอํานวยการ 

 เลขานุการจะเปนผูจัดระเบียบวาระการประชุม โดยมีฝายจัดการเปนผูประสานงานและกอนการ

ประชุมทุกคร้ังมีความจําเปนท่ีควรจะตองสรุปเร่ืองราวการประชุมโดยยอใหประธานในท่ีประชุมทราบ 

เพราะประธานในท่ีประชุมกับเลขานุการ  และฝายจัดการ  หากมคีวามเขาใจไปในทิศทางเดียวกันแลว การ

ประชุมก็จะเปนไปดวยความราบร่ืน  นอกจากน้ันระเบียบวาระการประชุมจะสะทอนใหเห็นวา  
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คณะกรรมการอํานวยการไดปฏิบัติหนาท่ีครบถวนตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับ  ระเบียบ  และมติของ

คณะกรรมการดําเนินการหรือไม 

 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ  ในกรณีปกติโดยทั่วๆ ไปแลวจะเปน

ดังน้ี 

 ระเบียบวาระที่  1 เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 ระเบียบวาระที่  2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

 ระเบียบวาระที่  3 เร่ืองติดตามผลความกาวหนาตามมติท่ีประชุมคร้ังกอน 

  หรืออาจจะใชวาเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังท่ีแลวก็ได 

 ระเบียบวาระที่  4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 

 4.1 การรับจายเงินของสหกรณในรอบเดือนท่ีแลว 

  (ดูตัวอยางหนา 132)                 

 4.2 ฐานะการเงินของสหกรณ  (ดูตัวอยางหนา 133) 

        4.2.1 แหลงเงินทุน และทางใชเงินทุน 

        4.2.2 ตนทุนการเงินของสหกรณ 

 4.3 ประมาณการรับจายเงินของสหกรณในเดือน………                                   

  (ดูตัวอยางหนา 132)           

 ระเบียบวาระที่  5 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 

 ระเบียบวาระที่  6 เร่ืองอื่นๆ (ถามี) 
   

2.  การจัดขอมูลประกอบระเบียบวาระการประชุม 

 จุมพล  ชละเอม, แนวทางจัดประชุมในสหกรณ  ไดกลาวไวโดยสรุปวา  เลขานุการเปนผูเตรียม

ขอมูลโดยมีเจาหนาท่ีของสหกรณเปนผูคอยชวยเหลือหรือทําหนาท่ีเปนผูชวยของเลขานุการ ขอมูลท่ี

เตรียมเปนขอมูลท่ีใชประกอบวาระการประชุมแตละวาระ  หากเตรียมขอมูลไวดี การประชุมจะดําเนินไป

ดวยความสะดวกรวดเร็ว  ขอมูลประกอบในแตละวาระการประชุมจะเปนดังน้ี 

(1)  เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ มักเปนเร่ืองท่ัวไป ท่ีไมเจาะจงเปนขอสําคัญในระเบียบ

วาระ  อาจเปนเร่ืองบังเอิญท่ีประธานทราบมา  แตประธานในท่ีประชุมมีความประสงคจะนํามาบอกกลาว

ตอท่ีประชุมหรืออาจเปนเร่ืองการแนะนําบุคคลสําคัญท่ีมาเขารวมการประชุมในคร้ังน้ันๆ ก็เปนหนาท่ี

ของประธานในท่ีประชุมท่ีจะเปนผูแนะนํา 

(2)  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว  กอนท่ีจะมีการประชุมในคร้ังตอไปในทุกประเภท

การประชุม เลขานุการตองจัดใหมีการบันทึกรายงานการประชุมคร้ังกอนใหเรียบรอย  เพื่อใหท่ีประชุมใน

คร้ังท่ีจะประชุมไดตรวจสอบความถูกตองตลอดจนพิจารณาแกไขรายงานการประชุมใหตรงตาม

ขอเท็จจริงใหเปนท่ียอมรับของกรรมการผูเขาประชุมในทุกประเด็นท่ีไดประชุมไปแลว และตองมีการ

รับรองรายงานการประชุมในท่ีสุด 
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    (3)  เร่ืองติดตามผลความกาวหนาตามมติท่ีประชุมคร้ังกอน เลขานุการตองตรวจสอบวา ในการ

ประชุมคร้ังท่ีผานมาท่ีประชุมไดลงมติใหดําเนินการในเร่ืองอะไรไวบางเลขานุการจะตองติดตาม

ประสานงาน ตลอดจนเตรียมขอมูลความคืบหนาจากผูเกี่ยวของท่ีเปนเจาของเร่ืองหรือซักซอม

ผูรับผิดชอบเตรียมช้ีแจงตอท่ีประชุม 

 (4)  เร่ืองเพื่อพิจารณา  เม่ือพิจารณาอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการอํานวยการตามท่ีกําหนดไว

ในขอบังคับแลว  อาจแยกไดเปน  2  สวน  สวนแรกไดแกหนาท่ีในการควบคุมดานการเงินและบัญชีและ

ทรัพยสินตางๆ ของสหกรณ  ซ่ึงถือวาเปนงานปกติ  อีกสวนหน่ึงเปนเร่ืองการใหขอเสนอแนะ

คณะกรรมการดําเนินการในการปรับปรุงหรือแกไขการบริหารงานของสหกรณ  ดังน้ัน  วาระการประชุม

เร่ืองเพื่อพิจารณาจึงอาจแยกออกไดเปน 

 ก.  การรับ - จายเงินของสหกรณในรอบเดือนท่ีแลว 

 ข.  ฐานะการเงินของสหกรณ 

              1.  แหลงเงินทุนและการใชเงินทุนของสหกรณ 

              2.  ตนทุนการเงินของสหกรณ 

 ค.  ประมาณการรับ - จายเงินของสหกรณประจําเดือน……………. 

 ง.  วิธีการจายเงินกูแกสมาชิก 

 ท้ังน้ีวาระการประชุมท่ี ก. – ค.  จะเปนเร่ืองปกติซ่ึงจะตองมีเปนประจําทุกเดือน  โดยมีเอกสาร

ประกอบวาระการประชุมปรากฏตามภาคผนวก  สําหรับวาระการประชุม ง. จะมีเปนคร้ังคราวตาม

สถานการณของแตละสหกรณ 

      (5)  เรื่องเพื่อทราบ จะเปนหนาท่ีของฝายจัดการท่ีจะเสนอความเห็นไปยังประธานกรรมการ

อํานวยการ โดยผานเลขานุการกอนวาจะมีเร่ืองใดควรแจงใหคณะกรรมการอํานวยการเพื่อทราบบาง

อาจจะเปนเร่ืองภายในสหกรณหรือเร่ืองจากภายนอกก็ได เม่ือประธานกรรมการอํานวยการเห็นชอบแลว

ก็ใหบรรจุเปนเร่ืองเพื่อทราบในการประชุมคราวตอไป 

 (6)  เร่ืองอื่นๆ (ถามี) หมายถึง เปนวาระการประชุมท่ีเตรียมเผื่อไวในกรณีท่ีหากมีหัวขอการ

ประชุมท่ีเพิ่งจะนํามาประชุมเพิ่มเติมก็สามารถบรรจุลงไวในวาระการประชุมเร่ืองอื่นๆ น้ีได  ถาเร่ืองน้ัน

จําเปนท่ีจะตองมีการพิจารณา  มติท่ีประชุมก็ควรจะเปนวาใหนําไปพิจารณาในการประชุมคราวหนา

เพื่อท่ีฝายเลขานุการจะไดเตรียมขอมูลอยางครบถวนใหผูเขาประชุมไดพิจารณาลวงหนากอน 

 3.  การจัดเตรียมสถานที่ประชุม 

 การประชุมคณะกรรมการอํานวยการ  เปนการประชุมเพื่อปรึกษาหารือสําหรับกรรมการ

อํานวยการ  ซ่ึงตามปกติจะมีไมเกิน  5  คน  โตะประชุมอาจเปนโตะกลมตัวเดียวท่ีมุมหองแตควรจะตอง

มีสภาพแวดลอมดังน้ี 

  1.  เก็บเสียงไดดี 

  2.  แสงสวางเพียงพอ 

  3.  ไมมีเสียงรบกวน 

  4.  อากาศถายเทด ี
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              ตัวอยางการจัดโตะประชุม 

 
 

2)  การดําเนินการระหวางการประชุม 

 1.  ขั้นตอนการประชุม  จุมพล ชละเอม , อางถึงแลว ไดกลาวถึงข้ันตอนการประชุมไวดังน้ี 

 (1)  เลขานุการหรือกลุมของเจาหนาท่ีสหกรณท่ีไดรับมอบหมายตรวจสอบดูวาผูมาประชุมซ่ึง

เปนองคประชุมครบองคประชุมแลว  จากน้ันจึงแจงใหประธานในท่ีประชุมทราบ 

 (2)  เม่ือองคประชุมมาครบตามจํานวนท่ีกําหนดไวแลว  ประธานในท่ีประชุมจะกลาวเปดการ

ประชุม  และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 

 (3)  ในแตละระเบียบวาระการประชุม  ประธานในท่ีประชุมควรเปนผูกลาวนําหัวขอเร่ืองทุกคร้ัง

หากจะมีผูกลาวแทน  ประธานควรมอบหมายกอน 

 (4)  ในการประชุม  ผูเขาประชุมตองอยูในความสงบ  ไมสงเสียงดังแทรกแซงระหวางมีผูกําลัง

พูดในท่ีประชุม  หากมีความประสงคขอพูดหรืออภิปราย  หรือแสดงความเห็นตองขอและไดรับอนุญาต

จากประธานในท่ีประชุมกอน 

 (5)  ประธานในท่ีประชุมตองทําหนาท่ีกํากับการประชุม  กลาวคือ 

 1) กํากับเวลา  ตลอดการประชุมใหอยูในระยะเวลาท่ีเหมาะสมไมใชเวลามากหรือนอยเกินความ

จําเปน 

 2) กํากับสาระ  ควบคุมการเสนอเร่ือง  ความคิด  คําช้ีแจง  ตลอดจนความเห็นและการอภิปราย

ของผูเขาประชุม  ใหอยูในประเด็นของเร่ืองท่ีประชุม 

 3) กํากับความเรียบรอย ควบคุมการประชุมใหอยูในความเรียบรอยไมใหเกิดการกระทบกระท่ัง 

โตเถียง ขณะผูประชุมหรือท่ีประชุมมีความเห็นไมตรงกันหรือขัดแยงกัน 

 (5)  กรณีเร่ืองท่ีกําลังประชุมเกี่ยวของกับเจาของเร่ืองผูใด ประธานในท่ีประชุมจะเปนผูบอกให

ผูเกี่ยวของน้ันเปนผูช้ีแจงหรือรายงาน  หากประธานในท่ีประชุมหรือเลขานุการช้ีแจงแทนได  ประธานใน

ท่ีประชุมหรือเลขานุการจะเปนผูช้ีแจงก็ได 

 2.  บทบาทหนาที่ของกรรมการอํานวยการผูเขาประชุม 

 (1)  ประธานในที่ประชุม   ในการประชุมน้ัน  ประธานท่ีประชุมจะเปนบุคคลท่ีมีความสําคัญ

มากจนเรียกไดวา  “สําคัญมากที่สุด”  ตอความสําเร็จหรือลมเหลวของการประชุม  ประธานในท่ี
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ประชุมท่ีไมดี  นําการประชุมไมดี  จะทําใหผูเขาประชุมรูสึกเบ่ือหนาย  ทําใหการประชุมลมเหลว  ใน

บางกรณียังไดพบวา  ประธานไดกลายเปนตัวการ  ย่ัวยุใหผูเขาประชุมขัดแยงกัน เปนตน  

 วีรวุธ มาฆะศิรานนท, เทคนิคการประชุมอยางมีประสิทธิภาพ ไดกลาวไววาความสําเร็จใน

บทบาทของการเปนประธานในท่ีประชุมจะมาจากปจจัยสําคัญ  2  ประการคือ  บุคลิกภาพสวนตัวและ

เทคนิควิธีการตางๆ ท่ีใชนําในการประชุม 

1)  บุคลิกภาพสวนตัวของประธานในท่ีประชุม  ท่ีสําคัญประกอบดวย 

 1.1) มีความยุติธรรม ในการใหโอกาสแกผูเขารวมประชุมทุกคนแสดงความคิดเห็นโดยเสรี  

รวมท้ังมีความยุติธรรมในการตัดสินใจมอบหมายงานตางๆ  

1.2) มีความม่ันใจในตนเอง โดยศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมเปนอยางดีและม่ันใจวา

จะสามารถบริหารการประชุมไดอยางมีประสิทธิภาพ นํ้าเสียง คําพูด และสายตาของประธานท่ีประสาน

กับผูเขารวมประชุม  จะเปนดัชนีช้ีวัดความม่ันใจไดเปนอยางดี 

1.3) ความชัดเจนในข้ันตอนการคิด  และการตัดสินใจดวยเหตุ-ดวยผลตลอดจนสามารถสรุป

ประเด็นในแตละระเบียบวาระการประชุม  พรอมท้ังทําการมอบหมายงานไดอยางถูกตองและชัดเจน 

1.4) ตองพยายามควบคุมตนเองใหปราศจากความเอนเอียง ไมมีอารมณโกรธฉุนเฉียว 

1.5) มีทักษะในการพูด สรุปประเด็นใหผูอื่นเขาใจไดโดยงาย รวมถึงการสั่งการท่ีกระชับไมเย่ินเยอ 

2)  เทคนิคและวิธีการตางๆ ท่ีใชนําในการประชุม 

2.1)  ชวงเปดการประชุม 

       ก.  เปดการประชุมใหตรงเวลา 

  ข.  กลาวตอนรับการประชุมเพื่อสรางบรรยากาศท่ีดีตั้งแตเร่ิมแรก 

  ค.  กลาวขอความรวมมือในการออกความเห็น  คิดวิเคราะห และอภิปรายอยางเปน

กันเอง ตรงไปตรงมา 

2.2)  ชวงนําเขาสูวาระการประชุมตางๆ 

 ก. เร่ิมทําการพิจารณาเรียงตามลําดับวาระการประชุมท่ีไดกําหนดไว 

ข. คอยดูแลไมใหผูเขาประชุมจับคูแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นกันเองซ่ึงจะทําใหเสียวินัยของท่ี

ประชุม 

ค. สรางบรรยากาศแบบผอนคลายและเสริมการประชุมดวยอารมณขันบางตามความ

เหมาะสม 

ง. คอยตัดบทสําหรับผูเขาประชุมบางคนท่ีพูดวกวน  เย่ินเยอโดยทําอยางนุมนวลไมให

เกิดอาการ “เสียหนา” ข้ึน 

 จ. หากมีงานท่ีตองดําเนินการตอไปหลังจากการประชุมน้ี ประธานในท่ีประชุมจะตอง

พิจารณามอบหมายสั่งการดวยความชัดเจน 

2.3)  ชวงปดการประชุม 

ก. ปดการประชุมใหตรงตามกําหนดเวลา 

ข. หากมีการนัดหมายการประชุมในคร้ังตอไป  ก็ใหนัดหมายกันในชวงน้ีเลย 

ค. ขอบคุณผูเขารวมประชุมทุกคน 
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 อุทัย  บุญประเสริฐ,  เทคนิคการนําประชุม  กลาววา  ประธานควรไปถึงท่ีประชุมกอนเวลาเร่ิม

ประชุมเล็กนอยเพื่อถือโอกาสทักทายปราศรัย สอบถามสุขทุกข สรางความเปนกันเอง  และเปดโอกาส

ใหผูเขาประชุมบางคนไดพูดคุยดวยในลักษณะท่ีเปนกันเอง  

 (2)  เลขานุการ  ศ.น.พ.เกษม  วัฒนชัย  ไดกลาวถึง  บทบาทและหนาท่ีของเลขานุการใน

ระหวางการประชุม  มีดังน้ี 

  1)  ดูแลความเรียบรอยเกี่ยวกับเร่ืองตางๆ ท่ีไดจัดเตรียมไวแลว 

  2)  จัดเตรียมเอกสารท่ีไดจัดเตรียมไวแลวใหพรอมเพื่อการแจกจายตอท่ีประชุม 

  3)  เปนผูชวยผูบริหาร  หรือประธานในการแจงระเบียบวาระ  และรายละเอียดอื่นประกอบการ

ประชุม 

  4)  เปนผูชวยประธานในการสรุปมติท่ีประชุม  เพื่อความชัดเจนท่ีจะบันทึกรายงานการประชุม  

และแจงใหผูเกี่ยวของไดรับทราบและถือปฏิบัติ 

  5)  จดบันทึกการประชุม  และดูแลการบันทึกเสียง  (ถาจําเปน)  เพื่อจัดทํารายงานการประชุม

โดยละเอียด 

  6)  ดําเนินการในเร่ืองใดๆ เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับการประชุม (ถามี) หรือตามท่ีท่ีประชุม

มอบหมาย 

(3)  กรรมการผูเขาประชุม  ควรมีบทบาทหนาท่ี ไดแก  กอนการเขารวมประชุมทุกคร้ังจะตอง

เตรียมตัวโดยการศึกษาระเบียบวาระการประชุมพรอมท้ังตองจัดเตรียมรายละเอียดขอมูลเพิ่มเติม  หรือ

คิดวิเคราะหตามระเบียบวาระตางๆ เปนการลวงหนา  สิ่งท่ีผูเขาประชุมทุกคนตองตระหนักไวตลอดเวลา

ก็คือ  มารยาทในการประชุม  ซ่ึงมีประเด็นท่ีสําคัญๆ ดังน้ี 

 1)  ตองมาเขาประชุมใหทันเวลา 

 2)  นํากําหนดการประชุมในคร้ังใหม พรอมเอกสารประกอบติดตัวมาเขารวมประชุมดวยทุกคร้ัง 

 3)  กรณีมาถึงกอนเวลาก็ควรรอในหองประชุม ไมควรเดินเขา - ออก (ถาไมจําเปน)  ซ่ึงจะทําให

การประชุมเร่ิมไดยาก 

 4)  ควรยกมือข้ึนขออนุญาตตอประธานในท่ีประชุม เม่ือไดรับอนุญาตแลวจึงจะพูดได 

 5)  อภิปรายหรือช้ีแจงดวยวาจาสุภาพ  มีใจความกระชับ ชัดเจน และมีเหตุมีผลเสมอ 

 6)  ไมควรจับกลุมคุยกันเอง 

 7)  เก็บรักษาความลับจากท่ีประชุมไวเปนอยางดี 

 8)  ปดเคร่ืองอุปกรณสื่อสารใดๆ เชน โทรศัพทมือถือ เพราะจะสงเสียงรบกวนสมาธิท่ีประชุม  

และถือไดวาไมเคารพตอท่ีประชุมอีกดวย 

 9)  มีความพยายามรวมกันในการคิดวิเคราะหอยางหลากหลาย  และหาแนวทางแกไขปญหา

รวมถึงกลาท่ีจะนําเสนอ  และตัดสินใจตอท่ีประชุม 

 10) ยอมเคารพมติในเสียงสวนใหญ  แมจะไมเห็นดวย แตก็ควรเต็มใจปฏิบัติเพราะอยูในองคกร

เดียวกัน 
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3)  การดําเนินการภายหลังการประชุม 

 เม่ือการประชุมคณะกรรมการอํานวยการไดเสร็จสิ้นลงในแตละคร้ังสหกรณจะตองจัดทํารายงาน

การประชุมและอื่นๆ ไดแก  การแจงผลการประชุมใหคณะกรรมการดําเนินการไดทราบหรือพิจารณา

แลวแตกรณี  ซ่ึงจะมีรายละเอียดดังน้ี   

 1.  รายงานการประชุม  ขอบังคับของสหกรณไดกําหนดไวดังน้ี 

 “ขอ………รายงานการประชุม  ในการประชุมใหญ  การประชุมกลุม  การประชุม

คณะกรรมการดําเนินการหรือการประชุมคณะกรรมการอ่ืนๆ น้ัน  ตองจัดใหผูเขาประชุมลง

ลายมือชื่อพรอมทั้งบันทึกเร่ืองที่พิจารณาวินิจฉัยทั้งสิ้นไวในรายงานการประชุม และใหประธาน

ในที่ประชุมกับกรรมการดําเนินการหรือกรรมการอื่นๆ แลวแตกรณี  อีกคนหน่ึงเขาประชุม

น้ันๆ ลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ” 

 (1)  ความหมายและจุดมุงหมายของรายงานการประชุม 

 ประวีณ ณ นคร ไดกลาวถึง รายงานการประชุม และจุดมุงหมายในการจดรายงานการประชุมไว

ดังน้ี 

รายงานการประชุม  เปนขอความท่ีเจาหนาท่ีจดบันทึกการพิจารณาเร่ืองตางๆ ของท่ีประชุม 

คณะบุคคลท่ีไดจัดประชุมข้ึน ซ่ึงอาจเปนการประชุมของสภา ของคณะกรรมการ ของอนุกรรมการ หรือ

ของคณะทํางาน โดยท่ัวไปจะบันทึกวาเปนการประชุมคณะใด  เม่ือใด ท่ีใด มีใครเขาประชุมบาง ท่ี

ประชุมไดพิจารณาเร่ืองใด อยางไร ผลการประชุมเปนประการใด 

 จุดมุงหมายในการจดรายงานการประชุม  มีดังน้ี 

1.  เพื่อเก็บไวเปนหลักฐานอางอิง  โดยจดบันทึกเปนหลักฐานไว และเก็บเขาเร่ืองหรือเขา

แฟมไว เม่ือใดตองการจะตรวจดูวาท่ีประชุมไดพิจารณาเร่ืองใด มีมติวาอยางไรก็สามารถคนหาตรวจดูได 

 2.  เพื่อยืนยันการปฏิบัติงาน  โดยจดบันทึกไววามีการอภิปรายกันในท่ีประชุมอยางไร  

คณะกรรมการไดทําอะไรบาง  หรือมีมติในเ ร่ืองใดไวอยางไร  เพื่อยืนยันการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการ  ยืนยันขอเท็จจริงและเหตุผลในการพิจารณาในท่ีประชุม  และเพื่อยืนยันวาผูใดจะตอง

ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการตอไปอยางไร 

 3.  เพื่อแสดงกิจการที่ดําเนินมาแลว  โดยจดบันทึกไววาไดทําอะไรกันมาแลวบางตามท่ีมีการ

รายงานใหทราบในท่ีประชุม 

   4.  เพื่อแจงผลการประชุมใหบุคคลที่เก่ียวของทราบและปฏิบัติตอไป โดยจดบันทึกการ

พิจารณาและมติของท่ีประชุมไวเปนหลักฐาน ใหผูท่ีเกี่ยวของไดอานไดทราบและไดปฏิบัติตามมติท่ี

ประชุมตอไป 

(2)  รูปแบบของรายงานการประชุม  สหกรณออมทรัพยโดยท่ัวไปจะยึด 

รูปแบบตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ  โดยนํามาปรับปรุงใหเหมาะสมกับ

องคการของสหกรณ  มีรายละเอียดตามภาคผนวก 
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(3)  การจดรายงานการประชุม 

 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  ไดอธิบายการจดรายงานการ

ประชุมวา อาจทําได  3  วิธี ไดแก 

 1)  จดละเอียดทุกคําพูดของกรรมการหรือผูเขาประชุมทุกคน  พรอมดวยมติของท่ีประชุม 

 2)  จดยอคําพูดท่ีเปนประเด็นสําคัญของกรรมการหรือผูเขาประชุม  อันเปนเหตุผลนําไปสูมติ

ของท่ีประชุม พรอมดวยมติท่ีประชุม 

 3)  จดแตเหตุผลกับมติท่ีประชุมซ่ึงเรียกวาบันทึกการประชุม 

 ในกรณีการบันทึกรายงานการประชุมของสหกรณไมวาจะเปนการประชุมคณะกรรมการ

อํานวยการหรือการประชุมใหญหรือการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ  สามารถนําวิธีการท้ัง 

3 วิธีขางตนมาใชรวมกันไดโดยจะตองใหสนองตอจุดมุงหมายท้ัง  4  ขอ  ตามท่ีกลาวไวแลวในขอ..........

กลาวคือ ใหสามารถใชเปนหลักฐานอางอิงได  ใหสามารถยืนยันการปฏิบัติงานได  ใหแสดงกิจการท่ี

ดําเนินมาแลวได  และใหสามารถแจงผลการประชุมใหบุคคลท่ีเกี่ยวของทราบและปฏิบัติตอไปได ดังน้ัน

ในการจดรายงานการประชุมท่ีดีจะตองใชคําหรือขอความท่ีอานแลวเขาใจไดงาย  ไมสับสนและตีความ

แตกตางกันออกไป  จึงควรเลือกใชคําหรือขอความใหเหมาะสมดังตอไปน้ี  

 1)  ไดสาระ  ในระหวางการประชุมผูจดบันทึกรายงานการประชุม ควรจับประเด็นท่ีมีการประชุม

แลวนําไปบันทึกใหครบถวน  ท้ังในสวนท่ีเปนเหตุ  ซ่ึงนํามาอาง และท่ีเปนผลซ่ึงออกมาเปนมติท่ีประชุม  

ความเปนสาระของเร่ืองจึงควรใหครอบคลุมถึง  “ใคร”  “ทําอะไร”  “ทําที่ไหน”  “ทําอยางไร”  และ  

“ทําทําไม”  เปนตน 

 2)  ชัดเจน  ขอความท่ีนําไปบันทึกในรายงานการประชุม  ควรใหมีความชัดเจนเขาใจงายไมควร

ใหมีขอความท่ีกํากวม  หรือคลุมเครือหรือมีแงมุมท่ีตีความตางกันในบางเร่ืองท่ีประชุมกัน  หากนํามา

บันทึกดวยขอความสั้นๆ อาจไมไดใจความชัดเจน  ถาเขียนยาวแลวผูอานอานรูเร่ือง  จึงถือวาเปนเร่ืองท่ี

ดีกวาการเขียนแบบสั้นๆ 

 3)  กะทัดรัด  นอกเหนือจากการบันทึกรายงานการประชุมใหมีความชัดเจนแลวถาสามารถบันทึกให

กะทัดรัด  โดยไมใชถอยคําท่ีฟุมเฟอยจนเกินจําเปน  ก็จะทําใหบันทึกน้ันดูดีย่ิงข้ึน 

 4)  ตรงประเด็น  เปนการบันทึกรายงานการประชุมใหไดขอความท่ีเนนจุดตามเร่ืองท่ีไดประชุม

กัน  เม่ืออานบันทึกแลวสามารถเขาใจเร่ืองไดถูกตองตรงกัน  หากบันทึกวกไปวนมาไมพยายามเนนจุด

จะทําใหเกิดความไมเขาใจกับผูอานบันทึกน้ัน 

2.  การดําเนินการเก่ียวกับรายงานการประชุมและมติตางๆ 

 (1)  เสนอผูเกี่ยวของลงนามในรายงานการประชุม  รายงานการประชุมท่ีไดจัดทําแลวให

เลขานุการ นําเสนอใหประธานในท่ีประชุมกับกรรมการอื่น ซ่ึงโดยปกติจะไดแก เลขานุการ ลงลายมือช่ือ

ไวเปนหลักฐานในตอนทายของรายงานการประชุม ท้ังน้ีเจาหนาท่ีสหกรณผูบันทึกรายงานการประชุมก็

ตองลงลายมือช่ือไวดวย 

(2)  การแจงผลแหงมติท่ีประชุมคณะกรรมการอํานวยการ  เลขานุการจะตองตรวจสอบและ

ดําเนินการใหเปนไปตามขอบังคับและระเบียบ  ซ่ึงแยกออกเปน 2 กรณี 
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1)  การแจงผลแหงมติท่ีประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ใหคณะกรรมการดําเนินการเพื่อทราบ  

ไดแก  การแจงเร่ืองการรับ-จายเงินของสหกรณ  ตนทุนการเงินของสหกรณเปนตน  

 2)  การแจงผลแหงมติท่ีประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ใหคณะกรรมการดําเนินการเพื่อ

พิจารณา  ในการปรับปรุงหรือแกไขการบริหารงานของสหกรณ ซ่ึงอาจจะมีข้ึนเปนคร้ังคราวตาม

สถานการณของสหกรณ 

 อน่ึง  ในบางคร้ังไดมีการประชุมคณะกรรมการดําเนินการคร้ังสุดทายไปแลว  และในชวงกอนจะ

ประชุมใหญสามัญประจําป  จะมีปญหาวาในระหวางน้ันคณะกรรมการอํานวยการ มีความจําเปนจะตอง

ประชุมกันหรือไม  เปนหนาท่ีของเลขานุการท่ีจะตองใชดุลยพินิจวาสาระสําคัญของการประชุมน้ันเปน

เชนไรหากเปนงานประจํา เชน  การพิจารณาเร่ืองการรับ - จายเงินของสหกรณ  ตนทุนการเงินของ

สหกรณ  ก็ควรจะประชุมกันไปไดตามปกติ  มิฉะน้ันจะทําใหสมาชิกเดือดรอน  

3)  การเก็บรักษาเอกสารการประชุม เลขานุการจะตองดําเนินการตรวจสอบใหมีการบันทึก

รายงานการประชุมแตละครั้งใหเรียบรอยสมบูรณ  รวมท้ังการลงชื่อกํากับ  (ตามขอกําหนดในขอบังคับ

สหกรณ) ในทายบันทึกรายงานการประชุมใหเรียบรอย พรอมกับจัดเก็บรักษาเอกสารการประชุมไวในท่ี

ปลอดภัย  งายตอการตรวจสอบคนหาอางอิงได 
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เอกสารประกอบวาระการประชุม 4.1 และ 4.3 การรับ - จายเงินของสหกรณใน 

รอบเดือนที่แลว และประมาณการรับจายเงินในเดือนน้ี  (จากหนา  125) 

ตัวอยางตัวอยาง  

รูปแบบการนําเสนอ การรับรูปแบบการนําเสนอ การรับ--จายเงินของสหกรณในเดือนที่แลวจายเงินของสหกรณในเดือนที่แลว  

และประมาณการรับและประมาณการรับ--จาย ในเดือนน้ีจาย ในเดือนน้ี 

รายการ ก.ย.48 ประมาณการ ต.ค.48 

รายการรับ 

   เงินใหสมาชิกกู 

   เงินใหสหกรณอื่นกู 

   เงินรับฝาก 

   ทุนเรือนหุน 

   ด.บ.รับเงินใหสมาชิกกู 

   ด.บ.รับเงินใหสหกรณอื่นกู 

   ด.บ.รับเงินฝากสหกรณอื่น 

รายไดอื่น 

 

65.9053 

66.8993 

76.5167 

11.4563 

3.5464 

10.5307 

0.2876 

1.2312 

 

XXXX 

66.8993 

XX 

11.6000 

3.6000 

11.0000 

0.2972 

1.0000 

รวมรับ 236.375 94.3965 
 

รายจาย ก.ย.48 ประมาณการ ต.ค.48 

เงินใหสมาชิกกู 

เงินใหสหกรณอื่นกู 

เงินรับฝาก 

เงินรับฝากจากสหกรณอื่น 

เงินกูจากธนาคาร 

ทุนเรือนหุน 

ด.บ.จายเงินรับฝาก 

ด.บ.จายเงินกูธนาคาร 

คาใชจายบริหาร 

73.2386 

61.0000 

78.7661 

1.5000 

19.2989 

2.3443 

3.6045 

0.7274 

0.8866 

XXXX 

50.0000 

XXXX 

- 

19.2900 

2.0000 

3.0000 

0.7100 

1.0000 

รวมจาย 241.3364 76.0000 

เงินสดรับ(จาย) 

เงินสดตนงวด 

(4.9929) 

66.3196 

18.3965 

61.3267 

เงินสดยกไป 61.3267 79.7232 

ภาคผนวก  
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เอกสารประกอบวาระการประชุม 4.2 ฐานะการเงินของสหกรณ  (จากหนา 125) 

ตัวอยาง 

รูปแบบการนําเสนอ ฐานะการเงินของสหกรณ 

แหลงเงินทุน และทางใชเงินทุน  ตนทุนทางการเงิน 

แหลงเงินทุน จํานวนเงิน รอยละ ตนทุน (%) 
ตนทุนถวงนํ้าหนัก(%) 

เดือนน้ี เดือนกอน 

1. เงินรับฝาก 

   - ออมทรัพย 

   - ออม-พิเศษ 

   - ประจํา 

   - ประจําสหกรณอื่น 

2. เงินกูธนาคาร 

3. ทุนเรือนหุน 

4. ทุนสํารอง 

5. ทุนสะสม 

6. กําไรข้ันตน 

 

81.547 

1,486.658 

508.176 

381.000 

264.006 

1,272.056 

151.533 

11.117 

88.344 

 

1.92 

35.03 

11.97 

8.98 

6.22 

29.97 

3.57 

0.26 

2.08 

 

1.25 

2 

2.12 

2.83 

2.92 

5.75 

- 

- 

- 

 

0.02 

0.70 

0.25 

0.25 

0.18 

1.72 

 

0.02 

0.70 

0.26 

0.24 

0.21 

1.71 

รวม 4,244.437 100  3.12 3.14 
 

ทางใชเงินทุน จํานวนเงิน รอยละ ดอกเบ้ีย 
ผลตอบแทน 

เดือนน้ี เดือนกอน 

1. เงินฝาก 

   - ธนาคาร 

   - สหกรณอื่น 

2. เงินใหสหกรณอื่นกู 

3. หุนชุมนุมสหกรณ 

4. หุน บ.สหประกันฯ 

5. พันธบัตรรัฐบาล 

6. หุนสามัญ 

7. หุนกู 

8. เงินใหสมาชิกกู 

    - ฉุกเฉิน+สามัญ 

    -พิเศษ 

9. อื่นๆ 

 

61.435 

110.000 

3,136.597 

10.844 

0.200 

187.00 

2.961 

50.000 

 

463.479 

180.327 

41.594 

 

1.45 

2.59 

73.89 

0.26 

0.00 

4.41 

0.07 

1.18 

 

10.92 

4.25 

0.98 

 

0.88 

5.00 

4.00 

5.50 

- 

6.04 

2.86 

4.25 

 

6.75 

6.50 

- 

 

0.01 

0.13 

2.96 

0.01 

- 

0.27 

- 

0.05 

 

0.74 

0.28 

- 

 

0.01 

0.13 

2.99 

0.01 

- 

0.27 

- 

0.05 

 

0.74 

0.27 

- 

รวม 4,244.437 100   4.45 4.47 
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ตนทุนบริหาร = คาใชจายบริหาร x 100 = 10.916x100 = 0.26 

  ทุนดําเนินงาน  4,244.437   

       

ตนทุนรวมของ

สหกรณ 

= 3.12 + 0.26 = 3.38   

       

สวนตาง = 4.45 - 3.38 = 1.07   

 

           สหกรณ     ระบุช่ือสหกรณ  จํากัด 

        รายงานการประชุม   ระบุวา  คณะกรรมการอํานวยการ 

                       คร้ังที ่    ระบุคร้ังท่ีท่ีประชุมทับดวย พ.ศ… 

               วันที่     ระบุวันท่ี  เดือน  และ พ.ศ…..   

         ณ     ระบุสถานท่ีประชุม    

    ………………………………………………. 

 

ผูมาประชุม 

    1.  ระบุช่ือ - สกุล  และตําแหนงของกรรมการอํานวยการ   

                 2.  ………………………………………………….. 

    3.  ………………………………………………….. 

    4.  ………………………………………………….. 

ผูไมมาประชุม 

    1.  ระบุช่ือ - สกุล  และตําแหนงของกรรมการอํานวยการ 

                                           ท่ีไมมาประชุมพรอมเหตุผล  (ถามี) 

ผูเขารวมประชุม 

    1.  ระบุช่ือ - สกุล  และตําแหนงของผูเขารวมประชุม 

 

เร่ิมประชุมเวลา ระบุเวลาท่ีเร่ิมประชุม 

    ขอความท่ีประชุม............................................................ 

                                         …………………………………………………………….. 

เลิกประชุมเวลา    ระบุเวลาท่ีเลิกประชุม 

 

 ลงช่ือ…………………..ประธานในท่ีประชุม 

 ลงช่ือ…………………..กรรมการ  (ท่ีเขาประชุม) 

 ลงช่ือ…………………..ผูบันทึกรายงานการประชุม 
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                            ตัวอยาง 

การจดรายงานการประชุมแบบสรุปสาระสําคัญ 

 

สหกรณออมทรัพย……………….……จํากัด 

รายงานการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ 

คร้ังท่ี  2 / 2548 

วันท่ี  10  พฤษภาคม  2548 

ณ  หองประชุมสหกรณออมทรัพย…………………..จํากัด 

………………………………………….. 
 

ผูมาประชุม 

   1.  ……………………………..……. ประธานกรรมการอํานวยการ 

   2.  …………………………………… กรรมการ 

   3.  …………………………………… กรรมการ 

   4.  …………………………………… เลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม 

   1.  ………….………………………… กรรมการ  (ลาปวย) 
 

ผูเขารวมประชุม 

   1.  ……………………………………. ผูจัดการ 

   2.  ……………………………………. หัวหนาฝายอํานวยการ 
 

เร่ิมประชุมเวลา   14.00  น. 

   ประธานกลาวเปดประชุม  แลวท่ีประชุมไดพิจารณาเร่ืองตางๆ ดังตอไปน้ี 

 

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

   ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 1/2548 วันท่ี 10 เมษายน 2548 

            เลขานุการ ไดขอใหท่ีประชุม  พิจารณารายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว 

   มติ  รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเน่ือง 

 ประธานฯ ไดเสนอตอท่ีประชุมวา จากการประชุมคร้ังท่ี 1/2548 มีเร่ืองสืบเน่ืองท่ีจะตอง

ติดตามมติท่ีประชุมอยู 1 เร่ือง คือ รายละเอียดประกอบการพิจารณาสมัครเปนสมาชิกชุมนุม
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สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด (ชสอ.) โดยมอบใหเลขานุการเปนผูช้ีแจง 

 เลขานุการช้ีแจงวา ชสอ. เปนองคกรระดับชาติจดทะเบียนในป 2515 มีวัตถุประสงคท่ี

สําคัญคือ  เปนศูนยกลางทางการเงินและศูนยกลางทางวิชาการของสหกรณท้ังหลาย  ในปจจุบันมี

สถานภาพดังน้ี 

   1.  จํานวนสหกรณสมาชิก  835  สหกรณ 

   2.  ฐานะการเงินประกอบดวย 

        ทุนเรือนหุน   4,351.84 ลานบาท 

        เงินรับฝาก   1,592.68 ลานบาท 

        ตั๋วสัญญาใชเงิน             10,247.98 ลานบาท 

        ทุนสํารอง       262.94 ลานบาท 

        เงินสหกรณสมาชิกกู         11,382.12 ลานบาท 

        เงินลงทุน   6,437.41 ลานบาท 

          จากน้ันประธานฯ ไดขอมติจากท่ีประชุม        

     มต ิเห็นชอบใหสมัครเขาเปนสมาชิกของ ชสอ. โดยใหนําเสนอคณะกรรรมการดําเนินการพิจารณา 

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเพื่อพิจารณา 

              4.1  การรับจายเงินของสหกรณในรอบเดือนท่ีแลว (เมษายน 2548)  

     เหรัญญิก ซ่ึงทําหนาท่ีผูจัดการสหกรณ  รายงานวาในเดือนท่ีแลวสหกรณมีรายการรับ

และจายเงิน ดังน้ี 

 รายการรับ    

 1. รับเงินคาหุนรายเดือน เปนเงิน 250,000 บาท 

 2. รับเงินใหกูแกสมาชิกชําระคืน เปนเงิน 135,000 บาท 

 3. รับดอกเบ้ียเงินใหสมาชิกกู เปนเงิน 44,000 บาท 

 4. รับเงินซ้ือหุนเพิ่ม เปนเงิน 50,000 บาท 

 5. รับเงินฝากประจํา เปนเงิน 20,000 บาท 

 6. รับเงินฝากออมทรัพย  เปนเงิน 40,000 บาท 

 7. รับเงินคาสมัครเปนเจาหนาท่ีสหกรณ เปนเงิน 200 บาท 

 8. รับเงินคาธรรมเนียมแรกเขา เปนเงิน 2,500 บาท 

 รวมรับ เปนเงิน 541,700 บาท 

 เงินสดคงเหลือยกมาจากเดือนกอน  3,000 บาท 

 เงินฝากธนาคาร ก. คงเหลือยกมาจากเดือนกอน  10,000 บาท 

  รวม 554,700 บาท 
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 รายการจาย    

 1. จายเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 10 ราย เปนเงิน 50,000 บาท 

 2. จายเงินกูสามัญ 8 ราย  480,000 บาท 

 3. จายเงินเดือนเจาหนาท่ีสหกรณ 1 ราย  8,000 บาท 

 4. จายคารับรอง  700 บาท 

 5. จายเงินทุนสาธารณประโยชน  1,000 บาท 

   539,700 บาท 

 เงินสดคงเหลือยกไป  3,000 บาท 

 เงินฝากธนาคาร ก. คงเหลือยกไป  12,000 บาท 

          มติ  รับทราบ  และในคราวใดหากมีการจายเงินทุนสาธารณประโยชนอีกขอให แจงดวยวา

จายใหกับหนวยงานใด 

  4.2  ฐานะการเงินของสหกรณ 

 เหรัญญิกซ่ึงทําหนาท่ีผูจัดการสหกรณ รายงานเร่ืองแหลงเงินทุน ทางใชเงินทุน และ

ตนทุนการเงินของสหกรณในวันสิ้นเดือนเมษายน 2548 สรุปไดวา 

          -  สหกรณมีทุนดําเนินงาน  รวมท้ังสิ้น  9,594,772.50 บาท  โดยมีรายการท่ี 

             สําคัญไดแก ทุนเรือนหุน 4,830,910 บาท และเงินรับฝาก 4,000,000 บาท 

          -  สหกรณมีทางใชเงินทุนท่ีสําคัญคือ ลูกหน้ีเงินกู 7,947,515.25 บาท เงินสด 

                และเงินฝากธนาคาร 1,264,276.20 บาท 

 -  ตนทุนการเงินของสหกรณ  เทากับ 4.17% 

         โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลขท่ี…………….. 

          มติ  รับทราบ 

 4.3  ประมาณการรับ-จายเงินของสหกรณประจําเดือน พฤษภาคม 2548 

 เหรัญญิก ซ่ึงทําหนาท่ีผูจัดการสหกรณ รายงานเร่ือง  ประมาณการรับ-จายเงินของ

สหกรณสรุปไดวา 

 ประมาณการรายรับ 

 1. เงินคาหุนรายเดือน   เปนเงิน  275,000 บาท 

 2. เงินใหกูแกสมาชิกชําระคืน  เปนเงิน  140,450 บาท 

 3. ดอกเบ้ียเงินใหสมาชิกกู  เปนเงิน   46,700  บาท 

       รวมรับ  462,150 บาท 

               เงินสดคงเหลือ     3,000 บาท 

        เงินฝากธนาคาร ก. คงเหลือ   12,000  บาท 

               รวมรับ  477,150 บาท 
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 ประมาณการรายจาย 

 1. จายเงินเดือนเจาหนาท่ีสหกรณ 1 คน เปนเงิน     8,000 บาท 

 2. จายคาเคร่ืองเขียนแบบพิมพ  เปนเงิน       500  บาท 

 3. จายคารับรอง    เปนเงิน       700  บาท 

      รวมจาย     9,200 บาท 

      รวมรายการรับท้ังหมด          477,150  บาท 

     หัก  รวมจาย     9,200 บาท 

                             คงมีเงินเหลือเพื่อพิจารณา 

   ใหสมาชิกกูและเพื่อการอื่น จํานวน     467,500 บาท 

  มติ  รับทราบ           
 

         4.4  วิธีการจายเงินกูแกสมาชิก 

          เหรัญญิก ซ่ึงทําหนาท่ีผู จัดการเสนอวา ในการจายเงินกูใหแกสมาชิกสหกรณน้ัน 

เจาหนาท่ีการเงิน จะจายเปนเงินสดแกสมาชิกผูกู  เห็นควรเสนอใหเปลี่ยนเปนการโอนเงินเขาฝาก

ในบัญชีเงินฝากของสมาชิกผูกูซ่ึงมีอยูกับธนาคารตางๆ  อยูแลว  ท้ังน้ีเพื่อเปนการอํานวยความ

สะดวกแกสมาชิกผูกูท่ีจะไดไมตองเดินทางมาท่ีสหกรณ  

           มติ  เห็นชอบ  และใหนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา 
 

ระเบียบวาระที่  5    เร่ืองเสนอเพื่อทราบ   

        ประธานฯ แจงวาไดรับเอกสารจาก ชสอ. เร่ือง เกณฑช้ีวัดคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ   

และไดมอบหมายใหฝายจัดการลองนําไปศึกษา   วาจะสามารถนํามาใชวัดกับสมาชิกของสหกรณ

เราไดหรือไม  โดยใหนํามาเสนอท่ีประชุมในคร้ังตอไป 

 มต ิ รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  6    เร่ืองอื่นๆ  (ถามี)   

         ไมมี 

                  จากน้ันประธานไดกลาวปดประชุม 
 

เลิกประชุมเวลา  16.00  น. 

 

        

              (ลงช่ือ)…………………………..ประธานในท่ีประชุม 

              (ลงช่ือ).………………………….กรรมการ   

      (ลงช่ือ)…………………………..ผูบันทึกรายงานการประชุม 
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