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บทที่ 1
ป รั ชญาสห ก รณ อุ ด ม กา ร ณ ห ลั ก การ แล ะวิ ธี ก ารสห กร ณ :
กา ร วิ เ คร าะห และการประยุกตใช
“สหกรณ (Cooperative)” ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 หมายความวาคณะบุคคลซึ่ง
รวมกันดําเนินกิจการเพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมโดยชวยตนเอง ชวยเหลือซึ่งกันและกัน และจด
ทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ
ในขณะเดียวกันในการประชุ มเชิงวิ ชาการของกรมส งเสริมสหกรณ เมื่ อวั นที่ 4 กันยายน 2544
เพื่อใหคําจํากัดความของคําวา สหกรณ คุณคาของสหกรณอุดมการณสหกรณ หลักการสหกรณ และวิธีการ
สหกรณ (กรมสงเสริมสหกรณ, 2544) ไดสรุปความหมายของคําตางๆ ไวดังนี้
[ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับแถลงการณวาดวยเอกลักษณของการสหกรณ (Statement on Cooperative
Identity) ซึ่งจะขยายความใหละเอียดในที่มาของหลักการสหกรณขอที่ 7 ในรายละเอียดตอไป]
1. ความหมายและความสําคัญของ “สหกรณ (Cooperatives)”
สหกรณคือ “องคการของบรรดาบุคคล ซึ่งรวมกลุมกันโดยความสมัครใจในการดําเนินวิสาหกิจที่พวก
เขาเปนเจาของรวมกัน และควบคุมตามหลักประชาธิปไตย เพื่อสนองความตองการอันจําเปนและความหวัง
รวมกันทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม” ซึ่งเปนการแปลความจากคํานิยามของสหกรณสากลที่กําหนดขึ้น
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)”
สหกรณ อยู บนพื้ นฐานแห งคุ ณ ค าของการช วยตนเอง ความรั บผิ ดชอบต อ ตนเอง ความเป น
ประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรม และความเปนเอกภาพรับผิดชอบตอสังคม และความเอื้อ
อาทรตอผูอื่น โดยสืบทอดประเพณีปฏิบัติของผูริเริ่มการสหกรณ”
- ความหมายของ “อุดมการณสหกรณ (Cooperative Ideology)”
อุดมการณสหกรณ คือ “ความเชื่อรวมกันที่วาการชวยตนเอง และการชวยเหลือซึ่งกันและกัน ตาม
หลักการสหกรณ จะนําไปสูการกินดี อยูดี มีความเปนธรรมและสันติสุขในสังคม”
- ความหมายของ “หลักการสหกรณ (Cooperative Principles)”
หลักการสหกรณ คือ “แนวทางที่สหกรณยึดถือปฏิบัติเพื่อใหคุณคาของสหกรณเกิดผลเปนรูปธรรม”
- ความหมายของ “วิธีการสหกรณ (Cooperative Practices)”
วิธีการสหกรณ คือ “การนําหลักการสหกรณ มาใชในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
เพื่อประโยชนของมวลสมาชิก โดยไมละเลยหลักการบริหารธุรกิจ”
จากความหมายของคําทั้ง 5 คํา ขางตนจะเห็นไดวาไมมีการพูดถึงคําวา “ปรัชญาสหกรณ” เลย
ดังนั้นจึงมีคําถามวา “ปรัชญาสหกรณคืออะไร?” เปนสิ่งเดียวกันกับอุดมการณสหกรณหรือไม?
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2. การวิเคราะหปรัชญาสหกรณ
ปรัชญา ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง วิชาที่วาดวย
หลักแหงความรูและความจริง หรือศิลปะการคิดอยางมีเหตุผล ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษวา Philosophy โดยคํา
นี้มาจากภาษากรีกวา Pholosophia ซึ่งแปลวา Love of Wisdom (ความรักในปญญา) ดังนั้น ปรัชญาจึงเปน
ตนกําเนิดของศาสตรทั้งปวง และเปนกุญแจไขสูความรูศาสตรอื่นๆ ปรัชญาตะวันตก และปรัชญา
ตะวันออกจะมีแนวคิดที่แตกตางกัน แตปจจุบันสวนใหญจะเปนปรัชญารวมสมัย ฉะนั้นปรัชญาก็คือ
แนวคิดที่จะแปลงไปสูหลักการและกระบวนการปฏิบัติ ( พิสิฎฐ โคตรสุโพธิ์, 2548 ) โดยแนวคิดนั้น
เปนสิ่งที่สูงที่สุดที่เราตองการ เชน ปรัชญาของแผนพัฒนาประเทศ หมายถึง การกําหนดไววาจะทําอะไร
ใหคนทั้งประเทศ จะนําประเทศไปในทิศทางใด จะกําหนดโดยเนนความเจริญเติบโตทางวัตถุหรือจะเนนการ
พัฒนาคน และพัฒนาจิตใจ (สุเมธ ตันติเวชกุล, 2547)
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงอธิบายความหมายของปรัชญาไววา “...โดยมากปรัชญานั้นก็เปน
ความเชื่อของบุคคลแตละคนวา โลกนี้มาอยางไร และจะไปอยางไร จะมีความสุขสุดยอดอยางไร...” (สํานัก
ราชเลขาธิการ, 2513) ดังนั้น การสรางวิธีการตางๆ บนความเชื่อแบบปรัชญาจึงเปนวิธีการที่จะไปสู
ความสุขสุดยอดในระดับตางๆ นั่นเอง
ฉะนั้นปรัชญาในการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จึงเปนแนวคิดที่แปลงไปสู
หลักการและกระบวนการปฏิบัติ โดยแปลงมาจาก “พระราชปณิธาน” ที่พระราชทานเปนปฐมบรม
ราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 5
พฤษภาคม 2493 ความวา “เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม” ซึ่ง
พระราชปณิธานนี้ บอกถึงกลยุทธในการทรงงานวา จะครองแผนดิน โดยใชธรรมะ และใหความเปน
ธรรมกับทุกฝาย และบอกถึงเปาหมายสูงสุดที่มีพระประสงคดวย คือ เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชน
ชาวสยาม นั่ น คื อ ทุ ก คนที่ อ ยู ภ ายใต พ ระบารมี ใ นแผ น ดิ น สยาม ไม ว า จะเป น ชาวไทย ชาว
ตางประเทศ ชาวเขา หรืออื่นๆ ตองไดรับประโยชน (มองในแงเศรษฐกิจ คือ อยูดีกินดี) และไดรับ
ความสุขดวย (มองในแงสังคมและจิตใจ)
เมื่อมีพระราชปณิธาน “จึงแปลงไปสูปรัชญาการทรงงาน” โดยพระองคทรงคิดคน ดัดแปลง ปรับปรุง
และแกไข ตลอดจนนําไปสูการทดลองและปรับใชจริงในโครงการพัฒนาตางๆ อยางไดผล ดังปรากฏตาม
แผนภูมิที่ 1
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ปรัชญาการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ระดับปรัชญา

เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม

ระดับกลยุทธ ปกครองโดยธรรม

ทศพิธราชธรรม

จักรวรรดิวัตร

ระดับพฤติกรรม

ราชสังคหวัตถุ ๔

พัฒนาโดยวิธีการใหม

พละ ๕ ของ
พระมหากษัตริย

รูรัก สามัคคี

ขาดทุนเปนการได
กําไรของเรา

พอเพียง

เปนกลาง

รูดานลึก
และรูดานกวาง

ประสานงาน
ประสานประโยชน

พออยู พอกิน
กินดี อยูดี

ระดับความสําเร็จ

การพัฒนาที่ยั่งยืน

แผนภูมิที่ 1 : ปรัชญาการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ที่มา : สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ, 2544
ในตางประเทศองคกรตางๆ มักจะกําหนดปรัชญาการทํางานไวเบื้องหลังของแผนงานเสมอ (สุเมธ
ตันติเวชกุล, 2547) สําหรับประเทศไทยในยุคปจจุบันก็มีการกําหนดปรัชญาขององคกรไวเชนเดียวกัน ดังจะ
เห็นไดจาก ปรัชญาของมหาวิทยาลัยแมโจ ซึ่งอยูเบื้องหลังแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยที่กําหนดไววา
“มุงมั่น พัฒนาบัณฑิต สูความเปนผูอุดมดวยปญญา อดทน สูงาน เปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อความ
เจริญรุงเรืองวัฒนาของสังคมไทยที่มีการเกษตรเปนรากฐาน” โดยปรัชญานี้ เปนการกําหนดเปาหมายสูงสุดที่
มหาวิทยาลัยแมโจตองการเอาไว และบอกกลยุทธในการทํางาน รวมทั้งประโยชนที่หวังวาจะมีตอสังคม
โดยสวนรวมดวย เมื่อแปลงปรัชญานี้ไปสูการปฏิบัติจึงมีวิสัยทั ศน (VISION) รองรับ และมีพันธกิจ หรื อ
ภารกิจ (MISSION) เปนวิธีปฏิบัติกําหนดเอาไว รวมทั้งกําหนดเปาหมายกลยุทธดานตางๆ ไวอยางชัดเจน
เพื่อจะไดบรรลุปรัชญาของมหาวิทยาลัย
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ใน“สหกรณ” ยังไมมีการกําหนดปรัชญาสหกรณไวชัดเจนนัก แตมีการกําหนดวิสัยทัศน(VISION)
และพันธกิจ (MISSION) ของหนวยงานเอาไว ดังนั้นคนสวนใหญจึงเขาใจวา ปรัชญาสหกรณ (Co-operative
Philosophy) กับอุดมการณ (Co-operative Ideology) เปนสิ่งเดียวกัน
ผูเขียนจึงประสงคจะวิเคราะหใหเห็นวา ปรัชญาสหกรณ ควรเปนอยางไร โดยนําคําวา “ปรัชญา” ซึ่ง
หมายถึง ความคิดหรือความเชื่ออยางมีเหตุมีผล มารวมกับคําวา “สหกรณ” ซึ่งหมายถึง การกระทํารวมกัน
หรือทํางานรวมกัน (กรมสงเสริมสหกรณ 2545) ฉะนั้น “ปรัชญาสหกรณ” โดยความหมายของคํา จึงควร
หมายถึง “ความคิดหรือความเชื่ออยางมีเหตุมีผลรวมกันของสมาชิกสหกรณ” และเมื่อนําความคิดและ
ความเชื่อนี้แปลงมาสูจุดมุงหมายและประโยชนที่คนใน ขบวนการสหกรณจะไดรับ คําวา “ปรัชญา
สหกรณ” ที่หนวยงานที่เกี่ยวของกับการสหกรณควรจะกําหนดไว คือ “มุงมั่นทําธุรกิจแบบสหกรณ
เพื่อทําใหสมาชิกทุกคนมีความ กินดี อยูดี มีความยุติธรรมและสันติสุขในสังคม”
เพื่ อ ให เ กิ ดความเข าใจชั ดเจนในความเกี่ ยวเนื่ อ งและสั มพั นธ กั นของคํ าว า ปรั ชญาสหกรณ
อุดมการณสหกรณ หลักการสหกรณ และวิธีการสหกรณ ผูเขียนขออธิบายความหมายของคําดังกลาว
ดังนี้
ปรัชญาสหกรณ = แนวคิดหรือความเชื่อที่สหกรณตองแปลงไปสูหลักการและกระบวนการปฏิบัติ
โดยมีจุดมุงหมายที่สหกรณจะตองทําใหไดเพราะมีประโยชนของคนสวนใหญเปนที่ตั้ง นั่นคือ จุดหมาย
ปลายทางที่สหกรณจะตองเดินไปใหถึงนั่นเอง
อุดมการณสหกรณ = ภาพที่สหกรณอยากจะเห็นวาจะทําอยางไรจึงจะไปสูจุดมุงหมายได
หลักการสหกรณ = แนวทางปฏิบัติเพื่อใหภาพที่อยากเห็นนั้นเปนจริง จะไดบรรลุจุดมุงหมายที่วางไว
วิธีการสหกรณ = การนําหลักการสหกรณไปปฏิบัติจริงในสหกรณแตละประเภท โดยมีศีลธรรม
จริยธรรม กํากับการปฏิบัติ และแสดงใหเห็นความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกันของคําดังกลาว ดังภาพที่ 1
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ปรัชญาสหกรณ
คือ มุงมั่นทําธุรกิจแบบ
สหกรณเพื่อทําใหสมาชิกทุกคน
มีความ กินดี อยูดี มีความยุติธรรม
และสันติสุขในสังคม
อุดมการณสหกรณ
คือ การชวยตนเอง และชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ตามหลักการสหกรณ

หลักการสหกรณ
คือ หลักการที่กําหนดขึ้น เพือ่ ใหสหกรณทั่วโลกถือปฏิบัติ
(7 ขอ)
วิธีการสหกรณ
คือ การนําหลักการสหกรณ 7 ขอ ไปปฏิบัติในสหกรณแตละประเภท (7 ประเภท) ภายใตอุดมการณสหกรณ
ซึ่งมีวิธีการแตกตางกันไป โดยผานกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอตกลง สัญญา ฯลฯ ของแตละสหกรณ
และใชศีลธรรม จริยธรรมกํากับการปฏิบัติ

ผลของการปฏิบัติที่ประสบผลสําเร็จ
ภาพที่ 1 ความสัมพันธของปรัชญาสหกรณ อุดมการณ หลักการ และวิธีการสหกรณ
จากภาพที่ 1 จะเห็นวา “ปรัชญาสหกรณ” เปนการกําหนดจุดมุงหมายสูงสุดของสหกรณที่จะ
นําพาสมาชิกไปใหถึงจุดหมายนั้น โดยมีประโยชนที่สมาชิกจะไดรับเปนผลตอบแทน
“อุดมการณสหกรณ” เปนการบอกถึงภาพที่สหกรณจะตองเดินไปสูจุดมุงหมายไดดวยการชวย
ตนเองกอนแลวชวยเหลือซึ่งกันและกันในหมูสมาชิกตามหลักการสหกรณ
“หลั กการสหกรณ ” เป นแนวทางปฏิ บั ติ เพื่ อให อุ ดมการณ ส หกรณ เ ป นจริ งและสามารถไปสู
จุดหมายสูงสุดไดโดยกําหนดหลักการขึ้นมาเพื่อถือปฏิบัติใหเหมือนกันในสหกรณทุกประเภททั่วโลก
( 7 ขอ )
“วิธี การสหกรณ” เป นการนํ าหลักการสหกรณ (7 ข อ) ไปปฏิ บัติ จริงในสหกรณ แต ละประเภท
ภายใตอุดมการณสหกรณ ซึ่งมีวิธีการแตกตางกันไป โดยผานกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอตกลง สัญญา ฯลฯ
ของแตละสหกรณ และใชศีลธรรม จริยธรรม กํากับการปฏิบัติทุกขั้นตอน เมื่อปฏิบัติไดสําเร็จยอมจะทําให
บรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไวตามปรัชญาสหกรณได
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ดังนั้นสหกรณออมทรัพยในประเทศไทยแตละแหงจึงสามารถกําหนดปรัชญาสหกรณใหแตกตาง
หรือคลายกันก็ได แตทั้งนี้ตองไมขัดกับปรัชญา อุดมการณ และหลักการสหกรณสากล
สวนวิธีการของสหกรณแตละสหกรณ วิสัยทัศน (Vision) และพันธกิจ (Mission) ยอมแตกตาง
กันได เชน
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด
วิสัยทัศน
“เปนสหกรณออมทรัพยชั้นนํา เลิศล้ําสวัสดิการ ดําเนินงานโปรงใส คูใจประชาคม ม.ก.”
ภารกิจ
ให บริ การส งเสริ มการออม การให เงิ นกู และการจั ดสวั สดิ การแก สมาชิ ก และประชาคม ม.ก.
ตลอดจนดูแลและจัดการสินทรัพย เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุด การสรางระบบเพื่อการดําเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพเปนที่เชื่อถือและไววางใจ การนําเทคโนโลยีมาใชในลักษณะของ อี - โคออป เพื่อขยายบริการ
อยางทั่วถึง การสรางจิตวิญญาณสหกรณ ในบุคคลทุกฝายควบคูกับการประชาสัมพันธ เพื่อใหเขามามีสวน
รวมในการพัฒนาสหกรณ เพื่อการบรรลุเปาหมายในการเปนคูใจประชาคม ม.ก.
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จํากัด
วิสัยทัศน
“สมาชิกมั่งคั่ง สหกรณมั่นคง บริหารโปรงใส บริการประทับใจ ใสใจสิ่งแวดลอม พรอมมุงพัฒนา”
พันธกิจ
1. สงเสริมการออมและเพิ่มรายไดใหสมาชิก
2. ลดภาระหนี้สูญหรือ หนี้สงสัยจะสูญ
3. ปรับปรุงกฎระเบียบใหทันสมัยและครอบคลุม
4. พัฒนาการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
5. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพและทันสมัย
6. พัฒนาระบบการใหบริการอยางมีคุณภาพ
สหกรณออมทรัพยครูกระบี่ จํากัด
วิสัยทัศน
“สหกรณออมทรัพยครูกระบี่ จํากัด เปนศูนยกลางทางการเงินที่มีความมั่นคง มุงสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตสมาชิก และครอบครัวใหการศึกษาอบรมและเผยแพรขอมูลขาวสารแกสมาชิก จัดสวัสดิการชวยเหลือ
สมาชิกและสังคม ประสานงานและใหความรวมมือพัฒนาเครือขายสหกรณ โดยระบบการบริหาร พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ”
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พันธกิจ
1. ดํารงและพัฒนาความมั่นคงทางการเงินของสหกรณอยางตอเนื่อง
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกและครอบครัวใหดีขึ้นและมีความสุขในการดํารงชีพ
3. จัดการศึกษาอบรมใหแกสมาชิก และการใหความชวยเหลือชุมชนและสังคม
4. สรางความรวมมือระหวางสหกรณและองคกรที่เกี่ยวของ
5. พัฒนาการใหบริการและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
3. การวิเคราะหอุดมการณสหกรณ
จากภาพที่ 1 จะเห็นวาปรัชญาสหกรณเปนความปรารถนาสุดยอดของสหกรณที่จะนําพาสมาชิก
ไปใหถึงความปรารถนานั้น และอุดมการณสหกรณเปนการชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันของ
สมาชิกสหกรณ เพื่อใหความปรารถนาสมหวัง โดยนําหลักศีลธรรม และ จริยธรรมมาใชประกอบการใช
หลักการสหกรณสากลทั้ง 7 ขอ ดังกลาว ในการชวยตนเองของสมาชิก อาจจะตอง ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย
อดทน มีวินัย การชวยตนเอง และการชวยเหลือซึ่งกันและกัน ความสํานึกในการเปนเจาของ ความมีน้ําใจ
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 น้ําใจ ความหวงใยอาทรกัน
ในประเทศไทยที่คนสวนใหญนับถือพุทธศาสนา จึงมักจะนําหลักศีลธรรมมาประกอบการอธิบายวา
การชวยตนเอง ตองนําหลักศีลธรรมหลายอยางมาใช เชน
อิทธิบาท 4 ประกอบดวย :
ฉันทะ : ความพอใจ ในการเปนสมาชิก
วิริยะ : ความเพียรพยายามทําธุรกิจกับสหกรณและปฏิบัติตามกฎระเบียบของสหกรณ
จิตตะ : ความมุงมั่นจงรักภักดีตอสหกรณ และ
วิมังสา : ความมีสติปญญาใครครวญ ไตรตรอง ในการประชุมใหญ และเสนอความคิด
เห็นตอการดําเนินงานของสหกรณ
หลักธรรมของการชวยตนเอง อีกหลักธรรมหนึ่งคือ
ทิฎฐธัมมิกัตถประโยชน หมายถึง ประโยชนที่จะหาไดในชาตินี้ ประกอบดวย :
อุฎฐานสัมปทา (อุ) คือ มีความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียรประกอบอาชีพ
อารักขสัมปทา (อา) คือ การรักษาทรัพยที่หามาได เชน เก็บออม ฝากสหกรณ
กัลยาณมิตตา (กะ) คือ การคบเพื่อนที่ดี ก็จะนําไปสูสิ่งดีๆ
สมชีวิตตา (สะ)
คือ การรูจักทํามาหากิน เลี้ยงชีพดวยความรูจักประมาณตนมีความ
พอเพียง

8
หลักธรรมที่นํามาใชกับการชวยเหลือซึ่งกันและกัน อาจจะใช สังคหวัตถุ 4 คือ
ทาน
คือ การใหโดยไมหวังสิ่งตอบแทน เปนการแบงปนกัน
ปยวาจา
คือ การพูดจาอยางสรางสรรค พูดในสิ่งที่ดีที่จะเกิดประโยชนกับสหกรณ
อัตถจริยา
คือ การบําเพ็ญประโยชนเกื้อกูลกัน เชน การค้ําประกันเงินกูรวมกัน
การชวยเหลือกันในกิจการของสหกรณ เปนตน
สมานัตตา คือ การวางตนเสมอตนเสมอปลาย เขารวมประชุมทุกครั้งที่สหกรณจัด
ประชุม
สาราณียธรรม 6 ซึ่งเปนธรรมแหงการสรางความรวมมือกัน สามัคคีกัน ดังนี้
เมตตากายกรรม คือ การชวยเหลือกัน เชน การมีสวนรวมทางเศรษฐกิจ การรวมมือ
ระหวางสหกรณ และความเอื้ออาทรตอชุมชน
เมตตาวจีกรรม คือ การบอกแจงแนะนําตักเตือนกัน เชน การเขารวมประชุม การให
การศึกษา ฝกอบรมและขอมูลขาวสาร
เมตตามโนกรรม คือ การคิดดวยความเมตตา เชน คิดแกไขปญหาใหกลุมสมาชิก คิดที่
จะมีสวนรวมในทางเศรษฐกิจกับสหกรณ คิดที่จะรวมมือระหวาง
สหกรณ และคิดที่จะเอื้ออาทรตอชุมชน
สาธารณโภคี
คือ การแบงลาภโดยชอบธรรม เฉลี่ยเจือจานใหไดมีสวนรวมเทากัน
เชน การมีสวนรวมทางเศรษฐกิจของสมาชิก และการจัดสรรเงิน
สวนเกิน (กําไร)
สีลสามัญญตา
คือ การประพฤติสุจริตกับผูอื่น ไมเปนที่นารังเกียจของหมูคณะ เชน
การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย การปกครองตนเอง
และเปนอิสระ ความมีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับเสมอกัน
ทิฎฐิสามัญญตา คือ มีความเห็นชอบรวมกับเพื่อนรวมหมูคณะ เชน เห็นชอบใน
หลักการ วิธีการสหกรณ และมีความจงรักภักดีตอสหกรณ เปนตน
4. การวิเคราะหหลักการสหกรณ
เปนที่ทราบกันดีวา International Co-operative Alliance (ICA) ไดกําหนด หลักการสหกรณสากล
ครั้งลาสุด (ค.ศ. 1996) ไว 7 ขอ คือ
1. หลักการเปดรับสมาชิกทั่วไป และดวยความสมัครใจ
2. หลักการควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย
3. หลักการมีสวนรวมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก
4. หลักการปกครองตนเองและความเปนอิสระ
5. หลักการใหการศึกษา การฝกอบรม และขอมูลขาวสาร
6. หลักการการรวมมือระหวางสหกรณ
7. หลักการความเอื้ออาทรตอชุมชน
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กอนที่จะกลาวรายละเอียดในหลักการสหกรณสากลแตละขอ ผูเขียนขอกลาวถึงหลักการสหกรณ
สากลเดิม (ค.ศ. 1966) และหลักการสหกรณของรอชเดล เพื่อจะไดเปนแนวทางในการวิเคราะหเปรียบเทียบ
การเปลี่ ยนแปลงของหลั กการสหกรณ สากลกั บการเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิ จ สั งคม การเมื อง และ
สิ่งแวดลอมของโลกได
อยางไรก็ตาม จะตองไมลืมวาสหกรณที่ถูกตองตามกฎหมายเกิดขึ้นในยุโรปเปนแหงแรก (ค.ศ.
1840 - 1849) สหกรณในสมัยนั้นมีอยู 5 ประเภทคือ
สหกรณผูบริโภค
ซึ่งมีรากฐานมาจากสมาคมของผูนําอันเที่ยงธรรมแหงเมืองรอชเดล
สหกรณเครดิต
ที่เกิดขึ้นใน เยอรมนี
สหกรณการเกษตร ที่เกิดขึ้นในประเทศเดนมารค และเยอรมนี
สหกรณคนงาน
ที่มีรากฐานในประเทศฝรั่งเศส และ
สหกรณบริการ
ที่มีรากฐานในประเทศอุตสาหกรรมแถบยุโรป เชนสหกรณเคหสถาน
สหกรณบริการดานสุขภาพ เปนตน
สหกรณ ทุ กประเภทที่ กล าวถึ งต างก็ มี หลั กการปฏิ บั ติ ของตนเอง แต เมื่ อมี การก อตั้ งองค การ
สัมพันธภาพสหกรณระหวางประเทศ : International Cooperative Alliance (ICA) ในป ค.ศ. 1895 สหกรณทุก
ประเภททั่วโลกตองปฏิบัติตามหลักการสหกรณสากล และหลักการสหกรณสากลก็มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให
สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม ในยุคสมัยนั้นๆ เสมอ เชน ในป ค.ศ. 1937
ไดมีการทบทวนหลักการสหกรณสากลเปนครั้งแรกและครั้งที่ 2 ในป ค.ศ. 1966 สวนครั้งที่ 3 คือ ในป ค.ศ.
1995
สาเหตุที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมหลักการสหกรณสากล จะวิเคราะหใหเห็น ในแตละ
ขอโดยการเปรียบเทียบหลักการสหกรณสากลเดิม (1966) กับหลักการสหกรณสากลในปจจุบัน (1996)
ตอไป
หลักการสหกรณ Rochdale ของ G.J. Holy Oake
ดํารง ปนประณต (2541) ไดสรุปวา หลักการสหกรณรอชเดล เปนหลักการที่นํามาใชกอนหลักการ
สหกรณสากล ซึ่งเดิมมีทั้งหมด 14 ขอ คือ
1. เปดรับสมาชิกทั่วไป (Open membership)
2. ออกเสียงหนึ่งคนหนึ่งเสียง (One man one vote)
3. การคาดวยเงินสด (Cash trading)
4. การใหการศึกษาแกสมาชิก (Membership education)
5. ความเปนกลางทางการเมืองและศาสนา (Political and religious neutrality)
6. ไมเสี่ยงภัยที่ผิดปกติ (No unusual risk assumption)
7. จํากัดเงินปนผลแกทุนเรือนหุน (Limited interest on stock)
8. การขายสินคาราคาตลาด (Goods sold at regular retail price)
9. จํากัดจํานวนหุนที่สมาชิกถือ (Limitation on the member of share owned)
10. การแบงสวนเกินตามสวนแหงธุรกิจ (Net margins distributed according to patronage)
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11. สมาชิกเปนผูเลือกกรรมการดําเนินการ เพื่อการบริหารกิจการของสหกรณ (That the management
should be in hand of officers and committee elected periodically)
12. การบัญชีจะตองถูกตองและงบดุลจะตองแสดงตอสมาชิกโดยสม่ําเสมอ (That frequent statement
and balance sheets should be presented to members)
13. จําหนายสินคาที่ดี บริสุทธิ์ และไมปลอมปนแกสมาชิก (That only the purest provisions procurable
should be supplied to member)
14. น้ําหนักที่ชั่ง 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
ขอเปนเรื่องที่ปฏิบัติเปนปกติวิสัยของสหกรณอยูแลว และบางขอเปนขอบังคับของสหกรณจึงไมจําเปนตอง
นํามาเขียนเปนหลักการสหกรณ ดังนั้นจึงเหลือหลักการสหกรณรอชเดล ที่เปนที่ยอมรับ และถือปฏิบัติ
ทั้งหมด 7 ขอ คือ
1. เปดรับสมาชิกทั่วไป (Open membership)
2. สมาชิกคนหนึ่งออกเสียงไดหนึ่งเสียง (One man one vote)
3. จายเงินปนผลตามสวนแหงการซื้อของสมาชิก (Patronage refund on the basic of purchase)
4. จายดอกเบี้ยตามหุนในอัตราที่จํากัด (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 เมื่อคราวประชุมสมัชชาครั้ง 23 ในวันที่ 8
กันยายน ค.ศ. 1966 (พ.ศ. 2509) ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพื่อให
เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนี้
1. การเปดรับสมาชิกทั่วไปและดวยใจสมัคร (Open and Voluntary membership)
2. การควบคุมแบบประชาธิปไตย (Democratic Control)
3. การจํากัดดอกเบี้ยเงินทุน (Limited interest on capital)
4. การจัดสรรเงินสวนเกินอยางเที่ยงธรรม (Equitable distribution of surplus)
5. การศึกษาทางสหกรณ (Co - operative education)
6. ความรวมมือระหวางสหกรณ (Co - operation Among Co - operatives)
หลักการสหกรณสากลปจจุบัน (ค.ศ. 1996)
เมื่ อโลกยุ คใหม มีการเปลี่ ยนแปลงทางดานสิทธิ มนุษยชน ดานการค าเสรี ด านเทคโนโลยี ดาน
เศรษฐกิ จของประเทศในภู มิภาคที่ แตกต างกั น และด านสิ่ งแวดลอม หลักการสหกรณสากลก็ ตองมีการ
ปรับเปลี่ยนใหทันตอเหตุการณของโลกดวย ดังนั้น ICA จึงไดมีการประชุม ครั้งที่ 31 ที่เมืองแมนเชสเตอร
ประเทศอังกฤษ ในเดือน กันยายน 1995 (2538) และถือใชหลักการสหกรณสากลปจจุบันในป ค.ศ. 1996 ดังนี้
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1. การเปดรับสมาชิกทั่วไปและดวยความสมัครใจ (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 ของสถานการณโลกชัดเจนยิ่งขึ้น จึงขอนําหลักการสหกรณ
สากลเดิม (1966) กับหลักการสหกรณสากลปจจุบัน (1996) มาเปรียบเทียบกันขอตอขอ ดังนี้

เปรียบเทียบหลักการสหกรณสากลเดิม 6 ขอ และ
หลักการสหกรณสากลใหม 7 ขอ
หลักการสหกรณสากลเดิม
1. Open and voluntary 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
1. การเปดรับสมาชิกทั่วไปและดวยใจสมัคร
สมาชิกภาพของสหกรณใหเปนไปโดยความ
สมัครใจ และเปดโอกาสใหทุกคนที่สามารถใช
ประโยชนในบริการของ สหกรณและเต็มใจ
ยอมรับความรับผิดชอบของสมาชิกภาพเขาเปน
สมาชิกได โดยปราศจากขอจํากัดแบบเคลือบ
แฝง หรือความลําเอียงทางสังคม การเมือง เชื้อ
ชาติหรือศาสนา

หลักการสหกรณสากลใหม
1. Voluntary and open 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. การเปดรับสมาชิกทั่วไปและดวยความ
สมัครใจ
สหกรณ เป นองค การแห งความสมั ครใจที่
เปดรับบุคคลทั้งหลายที่สามารถใชบริการของ
สหกรณและเต็มใจรับผิดชอบในฐานะสมาชิกเขา
เป นสมาชิ กโดยปราศจากการกี ดกั นทางเพศ
สังคม เชื้อชาติ การเมืองหรือศาสนา
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หลักการสหกรณเดิม
2. Democratic 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.
2. การควบคุมแบบประชาธิปไตย
สหกรณ เ ป น องค ก ารประชาธิ ป ไตย
กิจการของสหกรณ จะต องบริ หารโดยบุ คคลที่
ไดรับเลือกหรือแตงตั้งตามวิธีที่สมาชิกไดตกลง
กัน และจะรับผิดชอบตอสมาชิก สหกรณขั้น
ปฐมมี สิ ท ธิ เ ท า เที ย มกั น ในการออกเสี ย ง
(สมาชิกหนึ่งคนหนึ่งเสียง) และการมีสวนในการ
ตัดสิ นใจที่ มีผลกระทบตอสหกรณ ของตน ใน
สหกรณ อื่ น นอกจากสหกรณ ขั้ น ปฐมการ
บริหารงานใหยึดหลักประชาธิปไตยในรูปแบบที่
เหมาะสม

หลักการสหกรณสากลใหม
2. Democratic member control
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. การควบคุมโดยสมาชิกตามหลัก
ประชาธิปไตย
สหกรณเป นองคการประชาธิปไตย ที่
ควบคุมโดยมวลสมาชิกผูมีสวนรวมอยางแข็งขัน
ในการกําหนดนโยบายและการตัดสินใจ บุรุษ
และสตรี ผู ที่ ไ ด รั บเลื อ กให เ ป นผู แ ทนสมาชิ ก
ตองรับผิดชอบตอมวลสมาชิก ในสหกรณขั้น
ปฐม สมาชิกมีสิทธิในการออกเสียงเทาเทียม
กัน (สมาชิกหนึ่งคนหนึ่งเสียง) สําหรับสหกรณ
ในระดั บอื่ น ให ดํ าเนิ นไปตามแนวทาง
ประชาธิปไตยเชนเดียวกัน
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หลักการสหกรณเดิม
หลักการสหกรณสากลใหม
3. Limited interest on capital
3. Member economic participation
Share capital shall only receive a strictly Member contribute equitably to, and democratically
limited of interest, if any.
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. การจํากัดดอกเบี้ยเงินทุน
3. การมีสวนรวมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก
ทุนเรือนหุนใหไดรับดอกเบี้ยในอัตราจํากัด
สมาชิ กสหกรณ พึ งมี ความเที่ ยงธรรมในการ
อยางเขมงวด ถามีการจายดอกเบี้ย
“ให” และควบคุมการ “ใช” เงินทุนในสหกรณตาม
แนวทางประชาธิปไตย ทุนของสหกรณอยางนอย
สวนหนึ่งตองเปนทรัพยสินสวนรวมของสหกรณ
สมาชิ กจะได รั บผลตอบแทนสํ าหรั บเงิ นทุ นตาม
เงื่อนไขแหงสมาชิกภาพในอัตราที่จํากัด (ถามี)
มวลสมาชิกเปนผูจัดสรรผลประโยชนสวนเกินเพื่อ
จุ ดมุ งหมายประการใดประการหนึ่ งหรื อทั้ งหมด
ดังตอไปนี้ คือ
 เพื่อการพัฒนาสหกรณของตน
 โดยจัดใหเปนทุนสํารองของสหกรณ ซึ่งสวน
หนึ่งแหงทุนนี้ตองไมนํามาแบงปนกัน
 เพื่อประโยชนแกสมาชิกตามสวนของ
ปริมาณธุรกิจที่ทํากับสหกรณ
 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมอื่นใดที่มวลสมาชิก
เห็นชอบ

หลักการสหกรณเดิม

หลักการสหกรณสากลใหม
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4. Equitable distribution of surplus
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.

4. การจัดสรรเงินสวนเกินอยางเที่ยงธรรม
ผลทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการดําเนินงาน
ของสหกรณ ก็เปนของสมาชิกสหกรณนั้นและ
จะตองจัดสรรโดยวิธีที่พึงหลีกเลี่ยงไมใหสมาชิก
คนใดไดเปรี ยบสมาชิ กอื่ น ทั้ งนี้ อาจทําไดโดย
การตั ดสิ นใจของสมาชิ กดั งต อไปนี้ จั ดไว เพื่ อ
พั ฒนากิ จ การของสหกรณ จั ด ไว เ พื่ อ บริ ก าร
สวนรวม หรือจายใหสมาชิกตามสวนที่ทําธุรกิจ
กับสหกรณ

หลักการสหกรณเดิม

4. Autonomy and independence
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 cooperative autonomy.
4. หลักการปกครองตนเองและความเปน
อิสระ
สหกรณเปนองคการอิสระ และพึ่งพาตนเอง
โดยการควบคุมของสมาชิก ในกรณีที่สหกรณ
จําตองมีขอตกลง หรือผูกพันกับองคการอื่นๆ
รวมถึงองคการของรัฐ หรือตองแสวงหาทุนจาก
แหล ง ภายนอก สหกรณ ต อ งกระทํ า ภายใต
เงื่อนไขอันเปนที่มั่นใจไดวา มวลสมาชิกจะยัง
คงไว ซึ่ ง อํ า นาจในการควบคุ ม ตามแนวทาง
ประชาธิ ปไตย และยั งคงดํ ารงความเป นอิ สระ
ของสหกรณ

หลักการสหกรณสากลใหม
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5. Co-operative education
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 cooperation both economic and democratic.

5. Education, Training and Information
Co-operatives provide education and training
for their members, elected representatives,
managers and employee, so they can contribute
effectively to the development of their cooperatives. 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
สหกรณทั้งปวงจะตองจัดใหมีการศึกษาแก
สหกรณพึงใหการศึกษา และการฝกอบรม
สมาชิก เจาหนาที่ และพนักงาน สหกรณ และ แกมวลสมาชิก ตัวแทน สมาชิก ผูจัดการ และ
ประชาชนทั่วไป ในหลักและเทคนิคของสหกรณ พนักงาน เพื่อบุคคลเหลานั้นสามารถมีสวนชวย
พั ฒนาสหกรณ ของตนได อ ย างมี ประสิ ทธิ ผ ล
ทั้งดานเศรษฐกิจ และประชาธิปไตย
รวมถึงการใหขาวสารแก สาธารณชนโดยเฉพาะ
อย า งยิ่ ง แก เ ยาวชน และบรรดาผู นํ า ทาง
ความคิดในเรื่องคุณลักษณะและคุณประโยชน
ของ สหกรณได

หลักการสหกรณเดิม

หลักการสหกรณสากลใหม
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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.
6. การรวมมือระหวางสหกรณ
เพื่ออํานวยประโยชนแกสมาชิกและชุมชน
อย างดี ที่ สุ ดสหกรณ ทั้ งปวงจะต องร วมมื อกั น
อย างกระตื อรื อร นในทุ กๆ ด านที่ปฏิบัติไดกับ
สหกรณอื่นๆ ในระดับทองถิ่น ระดับชาติ และ
ระหว างประเทศ ที่ มี จุ ดมุ งหมายบรรลุ ถึ ง
เอกภาพแหงการปฏิบัติของนักสหกรณทั่วโลก

6. Co-operation Among
Co-operatives
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
สหกรณ สามารถให บริ การแก สมาชิ กได
อยางมีประสิทธิผลสูงสุด และเสริมสรางความ
เขมแข็ งใหแกขบวนการสหกรณได โดยการ
ประสานความร ว มมื อ กั น ในระดั บ ท อ งถิ่ 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
สหกรณพึงดําเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยื นของชุมชนตามนโยบายที่ มวลสมาชิ กให
ความเห็นชอบ

หลักการสหกรณสากลปจจุบันทั้ง 7 ขอ ถือไดวาเปนหลักการของการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน ซึ่ง
ผูเขียนขอแบงเปน 3 ชวงของการนําไปปฏิบัติ ดังภาพที่ 2
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เริ่ม

บํารุงรักษา

หลักขอที่ 1
เปดรับสมาชิกทั่วไปและโดย
ใจสมัคร

หลักขอที่ 3
การมีสวนรวมทาง
เศรษฐกิจของสมาชิก

หลักขอที่ 2
การควบคุมโดยสมาชิก
ตามหลักประชาธิปไตย

หลักขอที่ 4
การปกครองตนเอง
และความเปนอิสระ

พัฒนาใหยั่งยืน
หลักขอที่ 5 การใหการศึกษา ฝกอบรม และขาวสารขอมูล
หลักขอที่ 6 การรวมมือระหวางสหกรณ
หลักขอที่ 7 ความเอื้ออาทรตอชุมชน

ภาพที่ 2 หลักการสหกรณ 7 ขอ : หลักการของการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน

วิเคราะหหลักการสหกรณ การเปลี่ยนแปลงและสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของหลักการ
สหกรณสากล
หลักการสหกรณขอที่ 1 การเปดรับสมาชิกทั่วไปและดวยความสมัครใจ
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ในหลักการสหกรณขอนี้ เนื้อหาสวนใหญคลายกับหลักการสหกรณเดิมแตเพิ่มคําวา ปราศจากการ
กีดกันทางเพศ ที่เปนเชนนี้เพราะสังคมโลกไดมีการพูดถึงสิทธิมนุษยชนมากขึ้น สตรีเรียกรองสิทธิความ
เทาเทียมกับบุรุษ และในอดีตผูที่เปนสมาชิกสหกรณมักจะเปนบุรุษซึ่งเปนหัวหนาครอบครัว เมื่อหัวหนา
ครอบครัวไมอยู (เสียชีวิต, ไปทํางานตางประเทศ หรือติดภารกิจอื่น) คนในครอบครัวก็ไมสามารถกอนิติ
กรรมสัญญาใดๆ กับสหกรณได จึงทําใหเปนปญหาในทางปฏิบัติ ดังนั้นเพื่อใหปญหานี้คลี่คลายไป จึงมีการ
เพิ่ม “การไมกีดกันทางเพศ” เขาไปในหลักการสหกรณขอที่ 1
ดังนั้นหลักการสหกรณขอที่ 1 นี้ จึงเปนการเนนใหเห็นวา การเปดรับสมาชิกสหกรณเปนการรับ
บุคคลที่มีความสมัครใจที่จะใชบริการของสหกรณ และเต็มใจรับผิดชอบในฐานะสมาชิก ซึ่งจะไมมีการกีดกัน
ไมวาบุคคลนั้นจะเปนเพศหญิงหรือเพศชาย ไมวาจะอยูในสังคมตางกัน เชน จะรวยหรือจนหรือคนละ
วรรณะก็เปนสมาชิกสหกรณได จะตางเชื้อชาติหรือนับถือศาสนาที่ตางกัน ความเห็นทางการเมืองที่ตางกันก็
เปนสมาชิกสหกรณได
หลักการสหกรณขอที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย
สืบเนื่องมาจากหลักการสหกรณขอที่ 1 เมื่อใหโอกาสบุรุษและสตรีเขามาเปนสมาชิกสหกรณไดแลว
ก็ใหโอกาส ทั้งบุรุษและสตรีมีสิทธิไดรับเลือกใหเปนผูแทนสมาชิก (เปนคณะกรรมการ) ในสหกรณขั้นปฐม
ซึ่ ง ทํ าหน าที่ กํ าหนดนโยบายและตั ด สิ นใจในกิ จการสหกรณ แ ทนสมาชิ ก ส ว นสหกรณ ระดั บอื่ นก็ ใ ห
ดําเนินการไปตามแนวประชาธิปไตยดวยเชนกัน
ดังนั้นหลักการสหกรณขอที่ 2 จึงเปนการเนนใหเห็นวา ตองมีการใชหลักประชาธิปไตยในการ
ดําเนินงานของสหกรณ เพราะเมื่อมีการรับสมัครสมาชิกตามขอที่ 1 แลว จะตองมีการประชุมเพื่อใหสมาชิก
ไดใชสิทธิออกเสียง (ตามหลักประชาธิปไตย) ในการคัดเลือกคณะกรรมการ หรือผูแทนของสมาชิกมาดําเนิน
ธุรกิจของสหกรณ โดยสมาชิกทุกคนจะมีสิทธิในการออกเสียงเทาเทียมกัน คือ หนึ่งคนหนึ่งเสียง (one man
one vote) และยังมีสิทธิและหนาที่ในการกําหนดนโยบายการดําเนินงานของสหกรณในที่ประชุมใหญ รวม
ตัดสินใจในการกําหนดแผนงานในสหกรณขั้นปฐม นอกจากนั้นสมาชิกก็สามารถใชสิทธิเลือกผูแทนของตน
ไปประชุมเพื่อออกเสียงแทนได โดยบุรุษและสตรีมีสิทธิ์ไดรับเลือกเปนผูแทนสมาชิกไดเทาเทียมกัน สวน
สหกรณระดับอื่นก็ใหดําเนินการไปตามแนวประชาธิปไตยดวยเชนกัน
หลักการสหกรณขอที่ 3 การมีสวนรวมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก
หลักการสหกรณขอนี้เปนการรวมหลักการสหกรณสากลเดิมขอ 3 และขอ 4 เขาดวยกันเพราะเห็นวา
เปนเรื่องเกี่ยวของกับเงินเหมือนกัน และเพิ่มเติมการจัดสรรเงินสวนเกิน คือ เพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมาย
ซึ่งสมาชิกตองไมนํามาแบงปนกัน และจัดสรรเพื่อสนับสนุนกิจกรรมอื่ นใดที่มวลสมาชิกเห็นชอบ ซึ่ งการ
เพิ่มเติมสวนนี้เปนการเปดโอกาสใหการใชจายเงินสวนเกินสามารถสนับสนุน หลักการสหกรณขอ 7 ดวย
ดังนั้นหลักการสหกรณขอที่ 3 จึงเปนการชี้ใหเห็นวา เมื่อรับสมาชิกเขามาแลว (ตามหลักขอที่ 1)
มีการคัดเลือกคณะกรรมการดําเนินการแลว (ตามหลักการสหกรณขอที่ 2) สหกรณจะอยูเฉยๆ ไมไดตองมี
การดํ าเนิ นธุรกิ จ (แยกตามประเภทของสหกรณ) เพราะสมาชิกสหกรณเปนทั้งเจาของสหกรณและเปน
ผูใชบริการจากสหกรณ เปนผูควบคุมสหกรณดวย ในฐานะที่เปนเจาของสหกรณตองเปน “ผูให” อยางเที่ยง
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ธรรม คือ ตองถือหุนเปนการลงทุนในธุรกิจของตน โดยมูลคาหุนของแตละสหกรณอาจจะไมเทากัน โดยมีทั้ง
หุนเมื่อแรกเขา หุนระหวางการเปนสมาชิก และหุนเพิ่มขณะใดขณะหนึ่งที่สมาชิกตองการ ถือวาเปนการรวม
ทุนภายในของสหกรณโดยสมาชิกเอง เชน ในสหกรณทุกประเภท สมาชิกทุกคนตองถือหุนเมื่อแรกเขา และ
“ให” การลงทุนในสหกรณแตกตางกันในสหกรณแตละประเภทขึ้นอยูกับขอบังคับและระเบียบของสหกรณ
นั้นๆ เชน สหกรณออมทรัพย อาจจะกําหนดไววาสมาชิกแตละคนตองจายเงินคาหุนขั้นต่ําแตละเดือนใน
ระหวางการเปนสมาชิกตามอัตราเงินเดือนที่แตกตางกันของแตละคนก็ได
สหกรณการเกษตร อาจจะกําหนดไววาสมาชิกแตละคนตองถือหุนเพิ่มตามสวนแหงเงินกูแตละครั้ง
สหกรณการเกษตรรูปพิเศษ เชน สหกรณการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน อาจจะกําหนดไววา สมาชิก
แตละคนตองถือหุนเพิ่มตามสวนแหงเงินกูแตละครั้ง และตามสวนแหงที่ดินที่ถือครอง เปนตน
เมื่อลงทุนในสหกรณเปนทุนภายในแลว สมาชิกก็มีหนาที่ที่จะตองมีสวนรวมในการดําเนินธุรกิจ
เชน มาซื้อ - ขาย สินคากับสหกรณ มาฝากเงิน - กูเงินกับสหกรณ มาใชบริการที่สหกรณจัดไวให เมื่อสิ้นป
การบั ญชีก็จะมีการสรุปผลกํ าไร / ขาดทุนจากการดําเนินธุรกิจ โดยผานที่ประชุมใหญของสมาชิก หาก
สหกรณมีกํ าไรหรื อส วนเกินจากการดํ าเนินธุ รกิ จก็ จะต องนํ ามาจั ดสรรให เกิ ดความเที่ ยงธรรมตามแนว
ประชาธิปไตย โดยเงินสวนเกินนั้นอยางนอยตองควบคุมการ “ใช” โดยจัดสรรใหเกิดประโยชน ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาสหกรณของตน หมายความวา ตองพัฒนาทั้งวัตถุ (อาคาร สํานักงาน วัสดุ อุปกรณ
ฯลฯ) และพั ฒนาคนในสหกรณ (ให ความรู แ ละโอกาสในการศึ กษา อบรม สั มมนา ฯลฯ แก ส มาชิ ก
คณะกรรมการ ผูจัดการ เจาหนาที่สหกรณ ฯลฯ)
2. จัดใหเปนทุนสํารองตามกฎหมาย ซึ่งทุนสวนนี้จะนํามาแบงปนกันไมได (ในกรณีของประเทศ
ไทย เงินสวนหนึ่งจะจัดสรรเปนเงินบํารุงสันนิบาตสหกรณดวย)
3. เพื่อประโยชนแกสมาชิกตามสวนของปริมาณธุรกิจที่ทํากับสหกรณ หมายถึง
3.1 จายปนผลใหสมาชิกตามสวนของหุนที่มีอยูในสหกรณ
3.2 จายเฉลี่ยคืนใหสมาชิกตามสวนของปริมาณธุรกิจที่ทํากับสหกรณ เชน ตามสวนแหง
ดอกเบี้ยเงินกู / เงินฝาก / ปริมาณการซื้อ / ปริมาณการขาย / ปริมาณการใชบริการ เปนตน
4. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมอื่นใดที่มวลสมาชิกเห็นชอบ เชน การดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม ของ
สหกรณ การชวยเหลือสมาชิกและชุมชนของสหกรณ เปนตน

หลักการสหกรณขอที่ 4 การปกครองตนเองและความเปนอิสระ
หลั กการสหกรณ ข อนี้ ไม มี ในหลั กการสหกรณ สากลเดิมเปนการเพิ่มเติมใหมทั้ งหมด ทั้งนี้สื บ
เนื่องมาจากตลาดการคาของโลกไดเปลี่ยนแปลงเปนการคาแบบเสรี การลดการอุดหนุนสินคาเกษตรของ
รัฐบาลหลายประเทศ การทบทวนกฎเกณฑทางการเงิน การอุตสาหกรรม และการเมือง ทําใหสหกรณทั่วโลก
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ตองเผชิญหนากับธุรกิจขามชาติ ที่มีความไดเปรียบทั้งทางดานเงินทุนและสิทธิทางกฎหมาย ประกอบกับ
สหกรณตองทําธุรกิจกับเอกชน และกูยืมเงินจากแหลงทุนภายนอกมากขึ้น จึงจําเปนตองกําหนดหลักการ
สหกรณขอนี้เอาไว เพื่อปองกันไมใหเกิดการครอบงําทางการเมือง ครอบงําการดําเนินงาน และครอบงําทาง
การเงินจากผูที่สหกรณตองไปเกี่ยวของดวย
หลักการสหกรณขอที่ 5 การศึกษา การฝกอบรม และขอมูลขาวสาร
หลั กการสหกรณ ขอนี้ ได เพิ่ มเติมคําวา การฝ กอบรม และข อมู ลข าวสารเขามา ทั้งนี้เพื่อให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของโลกที่แบงการศึกษาออกเปน 3 ระบบ คือ การศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ดังนั้นหลักการสหกรณสากลขอ 5 จึงกําหนดใหสหกรณพึงใหการศึกษา (เปนการศึกษาในระบบ
ซึ่งสวนมากเรียนในสถาบันการศึกษา 1 ปขึ้นไป มีหลัก สูตรการศึกษา และเมื่อเรียนสําเร็จก็ไดรับ
ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร ปริญญาบัตร ฯลฯ เพื่อแสดงการจบการศึกษา) การฝกอบรม (เปนการศึกษานอก
ระบบ ซึ่งมักจะจัดในระยะเวลาสั้นๆ เฉพาะเรื่อง และเฉพาะกลุม) และขอมูลขาวสาร (เปนการศึกษาตาม
อัธยาศัย ที่ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองจากสื่อตางๆ เชน อินเตอรเน็ต โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ
แผนพับ ฯลฯ โดยไมจําเปนตองศึกษาในชั้นเรียน)
ในหลักการสหกรณขอนี้ยังไดเพิ่มเติมวา ผูที่ควรจะตองไดรับการศึกษา ฝกอบรม และรับขอมูล
ข าวสาร คือ สมาชิ ก ตัว แทนสมาชิก ผู จัด การสหกรณ พนั ก งาน เยาวชน และบรรดาผู นําทางดา น
ความคิด (ผูนําชุมชน ผูนําทางศาสนา ฯลฯ) ทั้งนี้เพื่อเปนการปูพื้นฐานความเขาใจ ในขบวนการสหกรณ
ใหกับเยาวชน และเปนการใหความรูที่ถูกตองแกผูนําดานความคิด และผูที่เกี่ยวของ เพื่อประโยชนใน
การขยายความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสหกรณอยางกวางขวาง
หลักการสหกรณขอที่ 6 ความรวมมือระหวางสหกรณ
ในหลักการสหกรณขอนี้ ไดเพิ่มเติมความรวมมือระหวางสหกรณใน “ระดับภูมิภาค” เขามา ทั้งนี้
เพราะมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคเอเชีย ยุโรป กลุมลาตินอเมริกาบางสวน และ
แอฟริกา ทําใหเ กิดความแตกตางในโอกาสของการเติบโตในขบวนการสหกรณ ดังนั้นจึงจําเปนตอ ง
กําหนด ความรวมมือระหวางสหกรณในระดับภูมิภาคเพิ่มมาจากระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ เอาไวดวย

ในหลักการสหกรณขอ 6 นี้ เปนการชี้ใหเห็นวาสหกรณทุกประเภทสามารถรวมมือกันในทางธุรกิจ
ได โดยอาจจะรวมมือทั้งในแนวดิ่ง (แนวตั้ง) และแนวนอนก็ได เชน ซื้อ - ขาย - แลก - เปลี่ยน สินคาระหวาง
กัน กู/ยืม เงินระหวางกัน หรือรวมมือดานขอมูลขาวสาร เปนตน ดังแผนภูมิที่ 2
ความรวมมือในแนวดิ่ง คือ ความรวมมือตางระดับ ดังนี้
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ระดับนานาชาติ ..........................สหกรณทั่วโลก
ระดับภูมิภาค ..........................สหกรณภูมิภาคเอเชีย, ภูมิภาคยุโรป ฯลฯ
ระดับชาติ

..........................ชุมนุมสหกรณ

ระดับทองถิ่น .........................สหกรณในจังหวัด
ความรวมมือในแนวนอน คือ ความรวมมือในระดับเดียวกัน ดังนี้
สหกรณบริการ
สหกรณการเกษตร
สหกรณรานคา
สหกรณออมทรัพย

สหกรณออมทรัพย
สหกรณนิคม
สหกรณประมง
สหกรณเครดิตยูเนี่ยน

แผนภูมิที่ 2 : ความรวมมือระหวางสหกรณ

หลักการสหกรณขอที่ 7 ความเอื้ออาทรตอชุมชน
หลักการสหกรณขอนี้กําหนดขึ้นมาใหม เนื่องจากเกิดปญหาทางดานสิ่งแวดลอมทั่วโลก ดังนั้นที่
ประชุมสหประชาชาติวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา (The United Nations Conference on Environment
and Development : UNCED) ที่กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1992 จึงได
อนุมัติแผนปฏิบัติการที่ 21 (Agenda 21) เพื่อเปนแนวทางใหประเทศตางๆ ในโลก นําไปปรับใชตามลําดับ
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ความสําคัญกอนหลัง เพื่อใหสอดคลองกับปญหาและความจําเปนของแตละทองถิ่น แนวทางการดําเนินงาน
ตางๆ ตามที่ระบุไวในแผนปฏิบัติการ 21 ไดกําหนดไวสําหรับใชในปจจุบัน ไปจนกระทั่งถึงศตวรรษที่ 21
ดังนั้น ในสวนของสหกรณ องคการสัมพันธภาพสหกรณระหวางประเทศ (ICA) จึงไดประชุมรับเอา
แผนปฏิบัติการที่ 21 มาปรับใชในขบวนการสหกรณ ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1992 (พ.ศ. 2535) ตอมาได
ประกาศแถลงการณวาดวยเอกลักษณของการสหกรณ (Statement on Cooperative Identity) ในเดือน
กันยายน ค.ศ. 1995 (พ.ศ. 2538) ซึ่งมีผลมาจากการประชุมสมัชชาครั้งที่ 31 ที่เมืองแมนเชสเตอร ประเทศ
อังกฤษ และในแถลงการณดังกลาวไดกลาวถึงสหกรณ 3 ประเด็น คือ คํานิยาม คานิยม และหลักการ
สหกรณ ซึ่งในหลักการสหกรณสากลครั้งนี้ไดเพิ่มเติม “ความเอื้ออาทรตอชุมชน” เขามาเปนหลักการขอที่ 7
และถือปฏิบัติตั้งแต ค.ศ. 1996 (พ.ศ. 2539) เปนตนมา โดยหลักการสหกรณขอนี้ไดกําหนดวิธีปฏิบัติใน
สหกรณแตละประเภทไวใน Co-operative Agenda 21 ซึ่งกําหนดใหสมาชิกสหกรณในสหกรณทุกประเภท
มีการเรียนรูและดําเนินการในดานการพัฒนาที่ยั่งยืน และอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยแบงออกเปน 9
สวน (หรือสหกรณ 9 ประเภททั่วโลก) คือ (ICA, 1996)
สวนที่ 1
ภาคการเกษตร (Agricultural Sector)
สวนที่ 2
ภาครานคา (Consumer Sector)
สวนที่ 3
ภาคการประมง (Fisheries Sector)
สวนที่ 4
ภาคการเคหะสถาน (Housing Sector)
สวนที่ 5
ภาคอุตสาหกรรม/หัตถกรรม (Industrial / Handicraft Sector)
สวนที่ 6
ภาคการทองเที่ยว (Tourism Sector)
สวนที่ 7
ภาคการพลังงาน (Energy Sector)
สวนที่ 8
ภาคการเงิน/เครดิต (Financial Sector)
สวนที่ 9
ภาคการศึกษา การสือ่ สาร และการเอาใจใสดูแลสาธารณะ (Education,
Communication and Public Awareness)
ในที่นี้จะกลาวถึงเฉพาะในภาคการเงิน / เครดิต (Financial Sector) ซึ่ง ICA ไดอธิบายเหตุผลที่
สหกรณตองเอื้ออาทรตอชุมชนไววา “สมาชิก ICA ประมาณรอยละ 33 เปนสมาชิกที่อยูในสหกรณ
การเงิน (financial co-operatives) ไมวาจะเปน ธนาคารสหกรณ (co-operative banks) สหกรณออม
ทรัพย (savings and credit co-operatives) สหกรณประกันภัย (insurance co-operatives) และอื่นๆ
ดังนั้นเครื่องสงเสริมทางเศรษฐกิจที่จะนําไปสูการดูแลสิ่งแวดลอมอยางไดผล โดยผานทางดาน
การเงิ น สหกรณ จ ะต อ งสามารถทํ า ให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงในทั ศ นคติ แ ละนโยบายการใช
จายเงินได”
ฉะนั้น จึงไดมีการกําหนดวัตถุประสงคในการดําเนินงาน (Objectives) ไววา “สหกรณออม
ทรัพย ตองมีการสงเสริมใหเกิดความปลอดภัยในดานสิ่งแวดลอมและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยใชกลไกดาน
การเงิน” พรอมทั้งกําหนดวิธีการดําเนินการ (Methods) ไว 2 ขอ คือ
1. นําเอานโยบายสิ่งแวดลอมมาใชในสหกรณโดยยึดหลักธรรมะ
2. สงเสริมและกอใหเกิดนวัตกรรมดานการเงินใหม เพื่อจะไดนําไปสงเสริมในดานสิ่งแวดลอมและ
การพัฒนาที่ยงั่ ยืน

23
ซึ่งหลักการสหกรณขอ 7 นี้ คนในวงการสหกรณยังนําไปใชไมครบถวน และไมถูกตองนักเพราะ
ส ว นใหญ เ ข าใจว าเป นการเอื้ อ อาทรต อ ชุ ม ชนในแง ของการช ว ยเหลื อ สมาชิ ก การบริ จาค เช นให
ทุนการศึกษา บริจาคสรางถนน วัด โตะ เกาอี้ บริจาคชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติ และอื่นๆ
ดังนั้นปญหาของผูที่เกี่ยวของกับสหกรณ ก็คือจะนําหลักการสหกรณ ทั้ง 7 ขอ ไปใชปฏิบัติจริงได
อยางไร คําตอบคือ นําไปใชโดยผาน “วิธีการสหกรณ” ซึ่งจะไดกลาวตอไป
5. การวิเคราะหวิธีการสหกรณ
วิธีการสหกรณ คือ “การนําหลักการสหกรณมาใชในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และสังคม
เพื่อประโยชนของมวลสมาชิก โดยไมละเลยหลักการบริหารธุรกิจ”
ดังนั้น เมื่อสหกรณในประเทศไทยแบงออกเปน 6 ประเภท จึงมีการนําหลักการสหกรณมาใชในทาง
ปฏิบัติแตกตางกั นในแต ละประเภท เช น การจัดตั้ง การระดมทุน การบริหารงาน การดําเนินธุรกิจ การ
สงเสริมประโยชนทางเศรษฐกิจของสมาชิก และการเอื้ออาทรตอชุมชน โดยกําหนดวิธีปฏิบัติไวในกฎหมาย
หรือ พ.ร.บ.ขอบังคับ ระเบียบขอตกลงและสัญญาของสหกรณ ยกตัวอยางเชน สหกรณประเภทสหกรณ
ออมทรัพย

สหกรณออมทรัพย
คณะผูจัดตั้งตั้งแต 10 คนขึ้นไป
เพื่อทํากิจกรรมรวมกันทางดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม
ชวยตนเอง
- ขยัน
- ประหยัด

ชวยเหลือซึ่งกันและกัน

24

กิจกรรมดานเศรษฐกิจ

รับฝากเงิน
- ประเภทออมทรัพย
- ประเภทประจํา

สินเชื่อ
- เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
- เงินกูสามัญ
- เงินกูพิเศษ

ใหบริการ
- ชําระคาโทรศัพท
- ชําระคาน้ํา / คาไฟฟา
ฯลฯ
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โดยมีโครงสรางการจัดองคการของสหกรณ ดังภาพที่ 3
สมาชิก

สมาชิก

ที่ประชุมใหญ

สมาชิก

ผูตรวจสอบกิจการ
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ภาพที่ 3 โครงสรางการจัดองคการของสหกรณออมทรัพย

จากตัวอยางที่ยกมาคราวๆ จะเห็นไดวา “วิธีการสหกรณ” เปนการนําหลักการสหกรณทั้ง 7 ขอ มา
ปฏิบัติ โดยผานตามขั้นตอนการดําเนินงานตามอุดมการณสหกรณ และไปตามโครงสรางการจัดองคกรของ
แตละสหกรณ ทั้งนี้โดยผานกฎหมายหรือพ.ร.บ. ขอบังคับ ระเบียบ ขอตกลง และสัญญา ฯลฯ ของแตละ
สหกรณ โดยมีศีลธรรม จริยธรรม กํากับการปฏิบัติ
เมื่อวิเคราะหเจาะลึกโดยแบงเปนหมวดหมู จะพบวา “วิธีการสหกรณ” คือ การนําหลักการสหกรณ
มาใชโดยแบงเปน 3 ขั้นตอน คือ (3 กลุม)
1. ขั้นเริ่มดําเนินการ โดยใชหลักการสหกรณขอ 1, 2 และ 5
2. ขั้นบํารุงรักษา โดยใชหลักการสหกรณขอ 3, 4
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3. ขั้นพัฒนาใหยั่งยืน โดยใชหลักการสหกรณขอ 5, 6 และ 7
โดยทั้ง 3 ขั้นตอนนี้มีเครื่องมือที่นํามาใชกํากับการปฏิบัติ 3 ดาน คือ (3 มุม)
1. ดานกฎหมายและขอบังคับ เชน พ.ร.บ.สหกรณ, ขอบังคับ, ระเบียบ เปนตน
2. ด านเศรษฐกิ จ เช น การทํ าธุ รกิ จร วมกั นเพื่ อช วยตนเอง และช วยเหลื อซึ่ งกันและกันเมื่ อมี
สวนเกินจากการทําธุรกิจก็นํามาจัดสรรคืนสมาชิกอยางเหมาะสม หรือถาทําผิดกฎ ระเบียบ ขอตกลง ก็มี
การปรับหรือฟองรองเรียกคาเสียหายได
3. ดานสังคม เชน มีจิตสํานึกในการรวมกิจกรรมของสหกรณ รูจักใชสิทธิและหนาที่ของตน บน
ความเปนประชาธิปไตยในการดําเนินธุรกิจสหกรณและมีจิตสํานึกในการดูแลสังคม และสิ่งแวดลอม โดยมี
ศีลธรรมและจริยธรรมกํากับ
จะเห็นไดวา การดําเนินงานทั้ง 3 กลุม (3 ขั้นตอน) มี 3 มุม (3 ดาน) เขามาเกี่ยวของเสมอ จะขาด
กลุมใดกลุมหนึ่งหรือมุมใดมุมหนึ่งไปไมได ดังนี้

วิเคราะหวิธีการสหกรณ
หลักการ
เครื่องมือที่ใชกํากับการปฏิบัติ
สหกรณ
อุดมการณสหกรณ
มี 3 ดาน
ที่ใช
ขั้นที่ 1 เริ่มดําเนินการ / จัดตั้ง ขอ 1,2,5
สหกรณ
* การใชเครื่องมือกํากับการปฏิบัติ * การช ว ยตนเองและ
* อาจจะเริ่มจากหลักการสหกรณ ขอที่ 5
การใชหลักการสหกรณมี
3 ขั้นตอน
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ขอ 5 คือ มีการใหขอมูลขาวสาร
เ กี่ ย ว กั บ “ส ห กร ณ ” กั บ ผู ที่
ต องการจะเป นสมาชิ กสหกรณ
ก อ น เพื่ อ เขาจะได มี ค วามรู
เบื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ สหกรณ เช น
อาจจะมีการประชุม แจกแผนพับ
ออกข าวในวิ ทยุ โทรทั ศน หรื อ
วิทยุชุมชน เปนตน

ทั้ง 3 ดานนี้อาจจะใชพรอมๆ กันใน
แต ละขั้ นตอนการดํ าเนิ นงานหรื อ
อาจจะใช ด านใดด านหนึ่ งในขณะ
หนึ่งก็ได เชน ในขั้นเริ่มดําเนินการ :

ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ตามอุดมการณสหกรณ
โดยมากมักจะนํามาใช
ในลักษณะของศีลธรรม
และจริยธรรมกํากับการ
ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การ
สหกรณ

* เมื่ อเขาเข าใจพอสมควร ก็ ขอที่ 1
สามารถสมั ครเข ามาเป นสมาชิ ก
โดยรวมกลุมคนที่มีความตองการ
ตรงกัน ซึ่ งบุคคลที่รวมกลุมกันนี้
ตองเปนบุคคลธรรมดา และบรรลุ
นิ ติ ภ าวะ ซึ่ ง บุ ค คลแต ล ะคนที่
สมัครเขามาเปนสมาชิก และเต็ ม
ใจรับผิดชอบในสหกรณนี้ จะไมถูก
กีดกัน ไมวาบุคคลนั้นจะเปนเพศ
ชายหรือเพศหญิ ง จะอยู ในสังคม
ต างกั น หรื อจะต างเชื้ อชาติ ต าง
ศาสนาก็ เป นสมาชิ กสหกรณ ได
หรื อแ ม แต มี ควา มเห็ นทา ง
การเมื องที่ ต างกั นก็ เป นสมาชิ ก
สหกรณ ไ ด เ ช น เดี ยวกั น ตาม
หลักการสหกรณขอที่ 1

* ใชดานกฎหมายและขอบังคับ * มี วิ นั ย และใช อิ ท ธิ
- การจั ดตั้ ง : เป นไปตามพ.ร.บ. บาท 4
สหกรณ
- คุณสมบัติของสมาชิก : เปนไป
ตามขอบังคับ

หลักการ
เครื่องมือที่ใชกํากับการปฏิบัติ
สหกรณ
อุดมการณสหกรณ
มี 3 ดาน
ที่ใช
* เมื่ อ สมั ค รเข า มาเป น สมาชิ ก ขอที่ 2
* ใชอิทธิบาท 4 ในการ
* ใชดานสังคม
สหกรณก็จะมีสิทธิ และหนาที่ ดังนี้
- มีจิตสํานึกในการเลือกคนดีเขามา ชวยตนเอง
สิทธิ - เขารวมประชุมแสดงความ
เป น กรรมการไม ใ ช เ ล น พรรคเล น
คิดเห็น
พวกเพื่อเขามาแสวงหาผลประโยชน
- ออกเสี ยงเลื อกตั้ งกรรมการ
ในสหกรณ
การใชหลักการสหกรณมี
3 ขั้นตอน
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และมีสิทธิไดรับเลือกเปนกรรมการ
ใ น ที่ ป ร ะ ชุ ม ใ ห ญ ( ต า ม ห ลั ก
ประชาธิปไตย)
- เลือกผูแทนของตนไปประชุม
เพื่อออกเสียงแทน โดยสตรีมีสิทธิ
ไดรับเลือกเทาเทียมกับบุรุษ
- สอบถามการดําเนินงาน ขอดู
เอกสารและรายงานประชุ ม ของ
สหกรณได
หน าที่ - เข าร วมประชุ มทุ กๆครั้ ง
โดยเฉพาะอยางยิ่งการประชุมใหญ
ของสหกรณ
- ทํ า ธุ ร กิ จ กั บ สหกรณ ทั้ ง ใน
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 (กูเงินและใชบริการอื่นๆ)
เมื่ อ มี ส ว นเกิ น ก็ นํ า มาพิ จ ารณา
จัดสรรคืนสมาชิก
สิทธิและหนาที่ - กําหนดนโยบาย
และแผนการดําเนินงานของสหกรณ
ในที่ประชุมใหญ
* ดั งนั้ นเมื่ อสมาชิ กรู สิ ทธิ หน าที่
ของตน และคณะกรรมการจัดตั้งได
ยื่ น ข อ จั ด ตั้ ง ส ห กร ณ ต อ น า ย
ทะเบียนสหกรณจนไดรับอนุมัติให
จัดตั้งได สมาชิกทุกคนตองใชสิทธิ
และหนาที่ของตนใหสมบูรณ
การใชหลักการสหกรณมี
3 ขั้นตอน
ขั้นที่ 2 ขั้นบํารุงรักษา

- มี จิ ต สํ า นึ ก ในการเป น สมาชิ ก ที่
จะต องเข าร วมประชุ ม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการประชุมเพื่อใชสิทธิและ
หนาที่ของตนในทางที่เหมาะสม
* ใช สั ง คหวั ต ถุ 4 ใน
* ใชดานเศรษฐกิจ
- ลงทุนในสหกรณ เชน ถือหุน ฝาก การช ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น
เงิ น เพื่ อ แสดงความเป น เจ า ของ และกัน
ธุรกิจ (สหกรณ)
- กู ยื ม เงิ น ใช บ ริ ก ารอื่ น ๆ ของ
สหกรณ เพื่ อแ สดงคว ามเป น
ผูใชบริการของสหกรณ
- จัดสรรเงินสวนเกินคืนสมาชิก เพื่อ
แสดงความเปนธุรกิจแบบสหกรณ

หลักการ
สหกรณ
ที่ใช
ขอ 3,4

* ดั งได กล าวในช วงวิ เคราะห ขอที่ 3
หลั ก การสหกรณ แ ล ว ว า เมื่ อ รั บ
สมาชิกสหกรณเขามา (ตามหลักการ

เครื่องมือที่ใชกํากับการปฏิบัติ
มี 3 ดาน

* ใชดานเศรษฐกิจ
- ลงทุนในหุนของสหกรณ
- ฝากเงิน (ออมเงิน)

อุดมการณสหกรณ

* ใช สั ง คหวั ต ถุ 4 ใน
การชวยตนเอง และใช
สาราณียธรรม 6 ในการ
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ขอที่ 1) มีการคัดเลือกคณะกรรมการ
ดําเนิ นการแล ว (ตามหลั กการขอที่
2) สหกรณ จ ะอยู เ ฉยๆ โดยไม ทํ า
ธุ รกิ จไม ได เพราะสมาชิ กสหกรณ
เป น ทั้ ง เจ า ของสหกรณ แ ละเป น
ผู ใ ช บ ริ ก ารจากสหกรณ เป น ผู
ควบคุมสหกรณดวย ดังนั้นในฐานะ
เจ า ของสหกรณ จ ะต องเป น ผู “ให ”
อย างเที่ ยงธรรม คื อ ต องลงทุ นใน
ธุ ร กิ จ ของตนโดยการถื อ หุ น ใน
สหกรณ ซึ่ งจะมี ทั้ งหุ นเมื่ อแรกเข า
หุนระหวางการเปนสมาชิ ก และถื อ
หุนเพิ่มตามที่ต องการ นอกจากนั้ น
ต องมี ส วนร วมในการดํ าเนิ นธุ รกิ จ
คื อ ร วมวางแผน และกํ าหนด
นโยบายในการดําเนินงาน
ในฐานะผู ให บริ การของสหกรณ
สมาชิกตองมาใชบริการของสหกรณ
เชน มาซื้อ - ขายสินคากั บสหกรณ
มาฝากเงิน - กูเงินกับสหกรณ มาใช
บริการอื่นที่สหกรณ
จัดไวบริการ
ในฐานะเจาของสหกรณ สมาชิกจะ
ทําหนาที่ควบคุมการ “ใช” จายเงิน
และการจั ด สรรเงิ น ส ว นเกิ น ของ
สหกรณ ใหเกิดความเที่ยงธรรม โดย
ใหเปนไปตาม หลักการสหกรณขอ 3

การใชหลักการสหกรณมี
3 ขั้นตอน
ในกรณี ที่ ส หกรณ จั ด สรรเงิ น
ส ว นเกิ น นอกเหนื อจากหลั กการ
สหกรณแตเปนไปตามขอบังคับและ
พ.ร.บ.สหกรณ เชน การกําหนดเงิน
โบนัส คณะกรรมการและเจาหนาที่

- กูเงิน
- จัดสรรเงินสวนเกิน (กําไร)

ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
* มี หิ ริ โอตั ป ปะ คื อ
ความเกรงกลั ว และ
ละอายต อ บาปจนไม
* ใชดานสังคม
ก ล า ทุ จ ริ ต ห รื อ
- ไมเลนพรรคเลนพวก
- ไมจัดสรรประโยชนใหตัวเองจน ประพฤติ มิ ชอบในการ
ลื ม นึ กถึ ง ความพอดี พอประมาณ ร ว ม ทํ า ธุ ร กิ จ กั บ
และมี เหตุ มี ผล (นั่ นคื อ ความ สหกรณ ทั้ งในฐานะ
ส ม า ชิ ก แ ล ะ ฐ า น ะ
พอเพียง)
คณะกรรมการ

หลักการ
สหกรณ
ที่ใช

เครื่องมือที่ใชกํากับการปฏิบัติ
มี 3 ดาน
* ใชดานกฎหมายและขอบังคับ
- การ “ให ” คื อการลงทุ นใน
สหกรณ หรื อทํ าธุ รกิ จกั บสหกรณ
และการ “ใช ” คื อ การจั ด สรรเงิ น
ส ว นเกิ น ของสหกรณ ต องเป น ไป
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ฯลฯ ซึ่งมีสหกรณออมทรัพยหลาย
สหกรณ ได จั ดสรรเงิ น ส ว นเกิ น ไว
ดังนี้
1. จัดสรรใหเปนไปตามหลักการ
สหกรณ ตามกฎหมายและขอบังคับ
สหกรณ เชน
- ทุนสํารองตามกฎหมาย
- เงินบํารุงสันนิบาตสหกรณ
2. จัดสรรใหสมาชิกตามหลักการ
สหกรณ ในรู ปของเงิ นป นผลและ
เงินเฉลี่ยคืน เชน
- เงินปนผลตามหุนที่ชําระแลว
- เงินเฉลี่ยคืนตามอัตราสวนของ
ธุรกิจที่สมาชิกกระทํากับสหกรณ
3. จัดสรรใหสมาชิก ตามหลักการ
สหกรณ เพื่ อพั ฒนาสหกรณ ในรู ป
ทุน สวัสดิการ และสาธารณประโยชน เชน
- ทุนรักษาระดับเงินปนผล
- ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ
- ทุนสงเสริมการศึกษา
- ทุ นส งเสริ มสวั สดิ การของ
สมาชิก
- ทุนสาธารณประโยชน
4. จั ดสรรให กรรมการและ
เจาหนาที่ของสหกรณในรูปของเงิน
โบนัส

การใชหลักการสหกรณมี
3 ขั้นตอน
ในการจั ด สรรเงิ น ส ว นเกิ น นี้
สหกรณอาจจะตองเพิ่มในเรื่ องทุ น
สนับสนุนด านกี ฬา, จริยธรรมและ
ด า นสิ่ งแวดล อมให ชั ดเจน โดยมี
กิจกรรมรองรับเพื่อใหสอดคลองกับ

ตาม หลั ก การสหกรณ กฎหมาย
ขอบังคับ และระเบียบของสหกรณ
- การผิดสัญญาหรือผิดขอตกลงที่
ทําไวกับสหกรณก็อาจจะตองมีการ
ปรับ การดําเนินคดีตามกฎหมาย

หลักการ
สหกรณ
ที่ใช

เครื่องมือที่ใชกํากับการปฏิบัติ
มี 3 ดาน

อุดมการณสหกรณ

32
หลักการสหกรณขอที่ 7
* ในการทํ า ธุ ร กิ จ ของสหกรณ ขอที่ 4
อาจจะต องมี การพึ่ งพาหน วยงาน
ของรั ฐบาล หรื อมี การไปกู ยื มเงิ น
จากสหกรณอื่น / สถาบันการเงินอื่น
หรือใหสถาบันการเงินอื่นกูยืม หรือ
ไปร ว มลงทุ น / ร ว มทํ า ธุ ร กิ จ กั บ
เอกชน คณะกรรมการต อ งให
สมาชิ กมี ส วนร วมในการตั ดสิ นใจ
ไม ใช ใช อํานาจของคณะกรรมการ
หรื อ ผู จั ด การไปดํ า เนิ น การ โดย
สมาชิกมิไดเห็นชอบดวย เมื่อเขาไป
เกี่ยวของพึ่งพารัฐบาลหรือเกี่ยวของ
ด านธุ รกิ จกั บคู สั ญญาแล วก็ ไม ได
หมายความวา สหกรณตองตกเปน
เบี้ ย ล า งภายใต ก ารควบคุ ม ของ
รัฐบาลหรือของคูสัญญา คูสัญญาจะ
ใช สิ ทธิ ควบคุ ม / ครอบงํ า กิ จ การ
สหกรณไมได สหกรณจะตองยังคง
ความเป นอิ สระในการบริ หารงาน
ภายใต อํ า นาจการควบคุ ม ของ
สมาชิกตามแนวทางประชาธิปไตย

การใชหลักการสหกรณมี 3
ขั้นตอน
ขั้นที่ 3 พัฒนาใหยั่งยืน

หลักการ
สหกรณ
ที่ใช
ขอ 5,6,7

* การศึกษา ฝกอบรมและขอมูล ขอที่ 5
ข า วสาร เป น ส ว นสํ า คั ญ ในการ
พัฒนาคน โดยเฉพาะอยางยิ่งคนที่

* ใชดานกฎหมายและขอบังคับ
- ทําสัญญา, ขอตกลงในทางธุรกิจ
หรือขอความช วยเหลือจากรัฐบาล
ให เป นไปตามกฎหมาย ข อบั งคั บ
และ ระเบียบ
* ใชดานสังคม
- สมาชิ กใช วิ จารณญาณในการ
พิจารณาขอความชวยเหลือ หรือทํา
สัญญาข อตกลงกั บองค การของรั ฐ
หรือเอกชน วาสหกรณจะเสียเปรียบ
หรือเปนแหลงแสวงหาผลประโยชน
ของผูที่เขามาเกี่ยวของหรือไม หรือ
เป น ความมั ก ง า ย เห็ น แก ได ข อง
สหกรณ ไ หม ให พิ จ ารณาความ
พอเพียง ความพอประมาณ ความมี
เหตุ มี ผลในการดํ าเนิ น ธุ รกิ จด ว ย
ทั้งนี้ตองใชความรูคูคุณธรรมในการ
ดําเนินธุรกิจแตละดานดวย

เครื่องมือที่ใชกํากับการปฏิบัติ
มี 3 ดาน

* ใชดานกฎหมายและขอบังคับ
- กรณีใหทุนการศึกษา : ตองทํา
สัญญา, ขอตกลงตามกฎหมาย

* ใชการชวยเหลือซึ่งกัน
และกั น เป น หลั ก และ
พยายามใชคุณธรรมใน
การทําธุรกิจ
สมาชิก / คณะกรรมการ
/ ผู จั ดการ / เจ าหน าที่
สหกรณ ต องมี แนวคิ ด
ในการรั ก และภั กดี ต อ
สหกรณ ไม สร างภาระ
ผู กพั นกั บองค การของ
รั ฐ ห รื อ เ อ ก ช น อื่ น
สถาบั นการเงิ นอื่ นเพื่ อ
ประโยชน ข องตั ว เอง
หรือกลุมของตัวเอง
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อยู ในขบวนการสหกรณ ไม ว าจะ
เ ป น ส ม า ชิ ก ตั ว แ ท น ส ม า ชิ ก
ผู จั ดการ เจ าหน าที่ เยาวชน และ
บรรดาผูนําทางดานความคิด (ผูนํา
ทางสั งคม ผู นํ า ทางศาสนา ฯลฯ)
ควรจะตองมีความรู ความเขาใจใน
ปรัชญา อุ ดมการณ หลักการ และ
วิ ธี ก ารสหกรณ รวมทั้ ง มี ค วามรู
ความเขาใจในการดําเนินธุรกิจ
เฉพาะด าน ดังนั้น สหกรณจึ งควร
ใหมีการพัฒนาคนในสหกรณ เชน
- ใหทุนสนับสนุนการศึกษาตอแก
เจาหนาที่ ผูจัดการ ผูชวยผูจัดการ
ของสหกรณ ทั้งในระดับปริญญาตรี
โท และเอก โดยมีขอผูกพันวา เมื่อ
เรียนสํ าเร็จแล ว ต องทํางานใหกับ
สหกรณตอไป เปนตน
- ใหทุนฝกอบรม / สัมมนา / ดูงาน
สํ าหรั บสมาชิ กสหกรณ เจ าหน าที่
ผู จั ดการ ผู ช วยผู จั ดการ เยาวชน
และบรรดาผูนําทางดานความคิด
- จัดทําขอมูลขาวสารที่จําเปนของ
สหกรณ ในรูปของหนังสือ เอกสาร
เทป Website VCD DVD และผาน
สื่ อต างๆ เช น วิ ทยุ โทรทั ศน
หนังสือพิมพ รวมทั้ง

การใชหลักการสหกรณมี
3 ขั้นตอน
สงโดยตรงใหบุคคลและหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อเปนการขยายความรู
ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ สหกรณ ใ ห
กวางขวางในหมูคนที่เกี่ยวของ

* ใชดานสังคม
- เ ป น กา รป ลู กฝ ง จิ ต สํ า นึ ก
เกี่ยวกับสหกรณใหแกผูที่เกี่ยวของ
เพื่อกลุมคนเหลานี้จะไดตระหนักถึง
การดําเนินธุรกิจแบบสหกรณอยาง
เขาใจชัดแจง

หลักการ
สหกรณ
ที่ใช

เครื่องมือที่ใชกํากับการปฏิบัติ
มี 3 ดาน

* ใ ช อิ ท ธิ บ า ท 4
แ ล ะ ทิ ฎ ฐ ธั ม มิ กั ต ถ
ประโยชน ใ นการช ว ย
ตนเอง

อุดมการณสหกรณ
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ป ญ ห า ใ น ค ร อ บ ค รั ว ( เ พ ร า ะ
ครอบครั ว และคนล อมรอบตั วเรา
เป น สิ่ งแวดล อ มด ว ย เมื่ อเกิ ด ผล
กระทบจากปญหาหนึ่งตอคนหนึ่งจะ
สงผลใหกระทบตอคนอื่นๆได และ
จะนํามาซึ่งปญหาสังคมตอไป)
* ความรวมมือระหวางสหกรณ ขอที่ 6
-เมื่ อ สหกรณ ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ตาม
หลั กการ ข อ 3 และ 4 แล ว ธุ รกิ จ
อาจจะเติบโตจึงตองการขยายธุรกิจ
แตลําพังสหกรณของตนเองอาจจะมี
ปริ มาณธุ รกิ จไม เพี ยงพอ / หรื อมี
เงินลนระบบ จึงตองมีการเชื่อมโยง
ธุ ร กิ จ กั บ สหกรณ อื่ น ทั้ งในระดั บ
เดียวกันหรือตางระดับกันก็ได เชน
ป บั ญชี 2547 สหกรณ ออมทรั พย
ข า ราชการกระทรวงศึ กษาธิ ก าร
จํ า กั ด ให ส หกรณ อ อมทรั พ ย ค รู
บุ รี รั ม ย สุ ริ น ทร อุ บ ลราชธานี
ขอนแก น พะเยา อุ ดรธานี กระบี่
และกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย
กู ส หกรณ ละ 20 – 150 ล านบาท
รวม 740 ลานบาท (รายงานกิจการ
ประจําป, 2547)

การใชหลักการสหกรณมี
3 ขั้นตอน
และนํ า เงิ น ไปฝากสหกรณ อื่ น อี ก
เกื อ บ 200 ล า น (รายงานกิ จ การ
ประจําป, 2547)
- นอกจากรวมมือโดยฝากเงินและ
กูยืมเงินระหวางสหกรณแลว อาจจะ

หลักการ
สหกรณ
ที่ใช

* ใชดานกฎหมายและขอบังคับ
- การกู ยื ม เงิ น การฝากเงิ น
ระหว า งสหกรณ จ ะต องมี สั ญ ญา,
หลักฐานการรับฝาก, การชําระคืน
แ ล ะ ต อ ง อ ยู ภ า ย ใ ต ร ะ เ บี ย บ
ขอบังคับ และกฎหมาย
* ใชดานเศรษฐกิจ
- ในกรณีเชื่อมโยงธุรกิจระหวาง
สหกรณ

เครื่องมือที่ใชกํากับการปฏิบัติ
มี 3 ดาน

* ใชดานสังคม
- ในกรณี ช ว ยเหลื อเกื้ อกู ล ด า น

* ใชการชวยเหลือซึ่งกัน
และกันในดานเงิน และ
ความรู บนพื้ นฐานของ
ความเสี ย สละและการ
แบงปน

อุดมการณสหกรณ
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ร ว มมื อ ทางด า นวิ ช าการได เช น
สหกรณ อ อมทรั พ ย ร ะดั บ ท อ งถิ่ น
อาจจะขอความร ว มมื อจากชุ ม นุ ม
สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย
จํ า กั ด ในการจั ด อบรมให ส มาชิ ก
สหกรณ / คณะกรรมการ /เจาหนาที่
ฯลฯ ถื อเป น การร ว มมื อต า งระดั บ
(รวมมือในแนวดิ่ง)ระหวางสหกรณ
- หรื อ อาจจะมี ก ารแลกเปลี่ ย น
ขอมูลขาวสารดานการเงินและภาวะ
ดอกเบี้ ย ระหว า งสหกรณ หรื อ
สถาบันการเงินอื่น
ขอที่ 7
* เอื้ออาทรตอชุมชน
- เพี ยงข อความสั้ นๆ ในหลั กการ
สหกรณขอ 7 ที่วา สหกรณพึงดําเนิน
กิ จกรรมเพื่ อการพั ฒนาที่ ยั่ งยื นของ
ชุ มชนตามนโยบายที่ มวลสมาชิ กให
ความเห็นชอบ และมีการขยายความ
ตอใน Co-operative Agenda 21 วา
สหกรณ ทุ ก ประเภทต อ งมี ก าร
เรียนรู และดําเนินการในด านการ
พั ฒ น า ที่ ยั่ ง ยื น แ ล ะ อ นุ รั ก ษ
สิ่ ง แวดล อ ม โดยกํ า หนดไว ว า
สหกรณออมทรัพยตองใชกลยุทธ
ด า น ก า ร เ งิ น ใ ห เ กิ ด ก า ร
เปลี่ ยนแปลงทั ศนคติ ของคนใน
การดูแลสิ่งแวดลอม

การใชหลักการสหกรณมี
3 ขั้นตอน
ดังนั้น การนําหลักการสหกรณขอ
นี้ไปใชในสหกรณ ออมทรัพย น าจะ
เปนการใหความรูในดานสิ่งแวดลอม
แกผูที่เกี่ยวของ โดยวิธีการฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการและสรางจิตสํานึกใน

หลักการ
สหกรณ
ที่ใช

วิชาการและขอมูลขาวสารระหวาง
สหกรณและสถาบันอื่นที่เกี่ยวของ
เพื่ อให ความรู แก คนในขบวนการ
สหกรณ และเพื่ อประโยชน ในการ
บริหารงาน

* ใชดานสังคม
- สร า งจิ ต สํ า นึ กในการอนุ รั ก ษ
สิ่ ง แวดล อ ม โดยการอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการ

เครื่องมือที่ใชกํากับการปฏิบัติ
มี 3 ดาน

* ช วยตนเองโดยสร าง
นิสัยประหยัด
* ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
โดยช ว ยกั น ดู แลและ
รั ก ษ า ท รั พ ย า ก ร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

อุดมการณสหกรณ
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การประหยั ดพลั งงาน การใ ช
ทรั พ ยากรอย า งประหยั ด และจั ด
สภาพแวดลอมในสํานักงาน / ในบาน
ใหเปนไปตามวิธีการจัดการอนามัย
สิ่งแวดลอม เชน
- ความปลอดโปรงของสํานักงาน /
บาน ที่เนนการประหยัดพลังงาน
- จัดถังขยะโดยแยกประเภทขยะ
เปนขยะเปยก ขยะแหง ขยะเปนพิษ
- แนะนํ า สมาชิ ก ที่ กู ยื ม เงิ น จาก
สหกรณ ใ ห ใ ช เ งิ น อย างประหยั ด รู
คุ ณ ค า ของเงิ น ส งเสริ ม ให นํ า ของ
เหลื อใช กลั บมาใช ใหม และใช เงิ น
โดยประมาณการรายได เ ที ย บกั บ
รายจ า ย สร า งนิ สั ย อุ ด รู รั่ ว ของ
รายจายแทนที่จะหารายไดมาใสตุมที่
รั่วโดยการกูยืม เชน อุดรูรั่วจากการ
พนั น จากค าโทรศั พท (ที่ ไร สาระ)
จากการเที่ยวเตร จากการซื้อสิ่งของ
เกิ นความจํ าเป น เช น กู เงิ นซื้ อรถ
ใหม (ทั้งๆ ที่คันเกายังใชได) เปนตน
การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ อาจจะ
เปนการใชเทคนิ คการแบงกลุมเพื่ อ
คนหาปญหาการเปนหนี้ และหาแนว
ทางแกไขปญหาโดยสมาชิกกลุมเอง
เพื่อเขาจะไดนําไปใชในชีวิตจริงได

การใชหลักการสหกรณมี
3 ขั้นตอน
- สร างกิจกรรม หรือฝกอบรมดาน
การสร า งอาชี พ เสริ ม รายได / ลด
ค า ใ ช จ า ย เ พื่ อ ล ด ป ญ ห า ข อ ง
ค ร อ บ ค รั ว ส ม า ชิ กส ห ก ร ณ อั น
เนื่องมาจากภาวะหนี้สิน

หลักการ
สหกรณ
ที่ใช

เครื่องมือที่ใชกํากับการปฏิบัติ
มี 3 ดาน

อุดมการณสหกรณ
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อบรมสมาชิกเกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง อบรมสมาชิ ก
เกี่ ย วกั บ การจั ด ทํ า บั ญ ชี ครั ว เรื อ น
และนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน

ดังนั้น จึงสรุปไดวา ขบวนการสหกรณจะประสบความสําเร็จได ตองอาศัยความชวยเหลือตนเอง
และชวยเหลือซึ่งกันและกันของกลุมคนที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูนําทางแนวคิด ตองเขาใจ ปรัชญา
สหกรณ อุดมการณสหกรณ หลักการสหกรณ และวิธีการสหกรณที่ถูกตอง จึงจะสามารถถายทอดสูผูอื่น
ไดอยางถูกตองแมนยํา และเขาใจไดงาย ผูปฏิบัติก็จะสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง และจะนําความ
กินดี อยูดี มีความยุติธรรมและสันติสุขมาสูประชาชนไดอยางแทจริง
6. ปญหาของสหกรณออมทรัพย และแนวทางแกไขโดยประยุกตปรัชญา และอุดมการณสหกรณ
จากการระดมความคิดของนักสหกรณประมาณ 140 คน เพื่อวิเคราะหปญหาในสหกรณออมทรัพย
และหาแนวทางแกไข ในโครงการผลิตมหาบัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตรสหกรณ สําหรับนักบริหารสหกรณ
มหาวิ ทยาลั ย แม โ จ ระหว า งป ก ารศึ ก ษา 2544 - 2547 ซึ่ ง ผู ที่ มี ส ว นร ว มในการเสนอความคิ ด เห็ น
ประกอบดวย นักบริหารที่เปนทั้งสมาชิกสหกรณออมทรัพย คณะกรรมการสหกรณออมทรัพย ผูจัดการ /
ผูชวยผูจัดการสหกรณออมทรัพย ประธานกรรมการสหกรณ / รองประธานกรรมการสหกรณออมทรัพย
เจาหนาที่สหกรณออมทรัพย และผูที่เกี่ยวของกับสหกรณออมทรัพย 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
ดังรายละเอียดตอไปนี้
ปญหา
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1. ดานบุคคล
1.1 สมาชิกสหกรณ
* ขาดค ว ามรู ค ว า มเข าใ จใ นปรั ชญ า
อุดมการณ หลักการ และวิธีการสหกรณ
* ไมเขาใจในสิทธิและหนาที่ของตน เพราะไม
เข า ใจกฎหมาย ข อ บั ง คั บ และระเบี ย บของ
สหกรณ
* ขาดการมีสวนรวมในการบริหาร คือ ไมเขา
ร ว มประชุ มใหญ เ พื่ อ ร วมกํ าหนดนโยบายและ
แผนงานของสหกรณ
* ขาดความซื่อสัตยและไมปฏิบัติตามสัญญา
รวมทั้งกดดันใหสหกรณแกไขระเบียบการถือหุน
เพื่อจะไดถือหุนในอัตราที่ต่ําแตผอนสงเงินกูคืน
ในจํานวนที่ต่ํา ระยะเวลาที่ยาวนานที่สุด

* วินัยการออมมีนอย
* ขาดการประมาณตน ไม มี แ ผนการใช
จายเงินในชีวิต

1.2 คณะกรรมการ
* ขาดความรู ความเข าใจในปรั ชญา
อุดมการณ หลักการ และวิธีการสหกรณ
* ขาดความรูดานการบริหาร และไมเขาใจใน
พระราชบั ญญั ติ สหกรณ ข อบั งคั บสหกรณและ
ระเบียบสหกรณ

ปญหา

1. ดานบุคคล
1.1 สมาชิก
* ใหการศึกษา ฝกอบรม และขอมูลขาวสาร
ในเรื่องปรัชญา อุดมการณ หลักการ และวิธีการ
สหกรณแกสมาชิกอยางสม่ําเสมอ และตอเนื่อง
โดยสหกรณ อาจจะดํ าเนิ นการเอง หรื อร วมมื อ
ทางวิ ชาการกั บชุ มนุ มสหกรณ ออมทรั พ ย แห ง
ประเทศไทย จํ ากั ด หรื อสถาบั นการศึ กษาและ
ผูเชี่ยวชาญดานสหกรณก็ได
* ปลูกจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรม สิทธิ
และหนาที่ ใหสมาชิกมี ความสามัคคี ภักดีและ
ซื่อสัตยตอสหกรณ
* สรางแรงจูงใจเพื่อใหสมาชิกเขามามีสวน
ร ว มในการบริ ห ารงานของสหกรณ โดยการ
ประชาสัมพันธหลากหลาย เชน ทํา Website ทํา
Call Center เพื่อตอบปญหาหรือมีมุมพักผอน
เช น หั ต ถเวช มุ ม อ า นหนั ง สื อ มุ ม เครื่ อ งดื่ ม
สมุนไพรในการรักษาสุขภาพในสหกรณ และใน
บริเวณที่มีการประชุมใหญ
* ส งเสริ มการออม การสร างนิ สั ยประหยั ด
โดยอาจจะทํ า workshop และสร างแรงจู งใจให
รางวั ลแก ผู ที่ สามารถทํ าได ภายใน 3 เดื อน 6
เดือน โดยมีกิจกรรมอยางตอเนื่อง ซึ่งจะเปนการ
ลงทุนในระยะแรก เพื่อสงผลดีในระยะยาว
1.2 คณะกรรมการ
* ใหการศึกษา ฝกอบรม และขอมูลขาวสารใน
เรื่ องปรั ชญา อุ ดมการณ หลั กการ และวิ ธี การ
สหกรณแกคณะกรรมการอยางสม่ําเสมอ และ
ตอเนื่องโดยสหกรณอาจจะดําเนินการเอง หรือ
รวมมือทางวิชาการกับชุมนุมสหกรณออมทรัพย
แหงประเทศไทย จํากัด หรือสถาบันการศึกษา
และผูเชี่ยวชาญดานสหกรณก็ได
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* ประพฤติตนไมเหมาะสม เชน
- แสดงอภิสิทธิ์ เลนพรรคเลนพวก
- ละเลยการปฏิบัติตามกฎเกณฑของสหกรณที่
กําหนดไว
- ทุจริตและไมโปรงใส
- ครอบงําความคิดของสมาชิกเพื่อใหเห็นดวย
กับความคิดของตน

1.3 เจาหนาที่สหกรณ
* ขาดความรู ความเขาใจในปรัชญา อุดมการณ
หลักการ และวิธีการสหกรณ
* ขาดความรู ด านการบริ หาร และการดํ าเนิ น
ธุรกิจ
* ขาดความรับผิดชอบตอหนาที่
* ขาดความสามัคคี

1.4 ผูตรวจสอบกิจการ
* ขาดความรู ความสามรถทางด า นการ
ตรวจสอบกิจการ
* ไมรูบทบาทหนาที่ของตนในฐานะผูตรวจสอบ
กิจการ

ปญหา

* ปลูกจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรม สิทธิ
และหน าที่ ให คณะกรรมการมี ความสามั คคี ภักดี
และซื่อสัตยตอสหกรณ
* ฝกอบรมดานการบริหารงานสหกรณอยางมือ
อาชีพแกคณะกรรมการ
* สร า งกระบวนการเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการ
สหกรณ ใ หม ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพโดยต อ งมี ก าร
ทดสอบความรูเกี่ยวกับสหกรณกับผูสมัครกอน
* ใหคณะกรรมการเขารับการอบรมในโรงเรียน
ผูนําที่ จ. กาญจนบุรี และควรจะผานการเรียนรูตาม
รอยพระยุคลบาทดวย
1.3 เจาหนาที่สหกรณ
* ใหการศึกษา ฝกอบรม และขอมูลขาวสารใน
เรื่ อ งปรั ช ญา อุ ด มการณ หลั ก การ และวิ ธี ก าร
สหกรณ แก เจาหน าที่ สหกรณ อย างสม่ําเสมอ และ
ต อ เนื่ อ งโดยสหกรณ อ าจจะดํ า เนิ นการเอง หรื อ
รวมมือทางวิชาการกับชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง
ประเทศไทย จํ า กั ด หรื อ สถาบั น การศึ ก ษาและ
ผูเชี่ยวชาญดานสหกรณก็ได
* ปลู กจิ ตสํ านึ กด านคุณธรรม จริยธรรม สิ ทธิ
และหนาที่ ใหเจาหนาที่สหกรณมีความสามัคคี ภักดี
และซื่อสัตยตอสหกรณ
* ฝกอบรมดานการบริหารงานสหกรณอยางมือ
อาชีพแกเจาหนาที่สหกรณ
* สร า งกิ จ กรรมร ว มกั น ของเจ า หน า ที่ เช น
กิจกรรมดานกีฬาเพื่อสุขภาพ ฯลฯ
1.4 ผูตรวจสอบกิจการ
* ฝ กอบรมเรื่ อ งบทบาท หน าที่ และกฎหมาย
เกี่ยวกับธุรกิจ กฎหมายสหกรณ (พ.ร.บ. สหกรณ)
แกผูตรวจสอบกิจการ
* กํ าหนดคุ ณสมบั ติ ของผู ตรวจสอบกิ จการให
ตรงกับหนาที่ที่จะตองดําเนินการ
* ปลู กจิ ตสํ านึ กด านคุณธรรม จริยธรรม สิ ทธิ
และหนาที่ ใหผูตรวจสอบกิจการ
แนวทางแกไข
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2. ดานการบริหารจัดการ
* ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
* ขาดการวิ เ คราะห ส ภาพแวดล อ มภายในและ
ภายนอกเพื่อนํามาปรับใชใหเหมาะสมกับสหกรณใน
สถานการณปจจุบัน
* ขาดการพัฒนาทักษะ ความรูและประสบการณที่
ทันสมัยของนักบริหารและผูปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
และอยางเปนระบบ
* นํากําไรที่ไดจากการทําธุรกิจกับบุคคลภายนอกมา
แบ งป นกั นเอง ซึ่งที่ จริงจะต องนําไปใช ในกิ จการ
สาธารณประโยชน

2. ดานการบริหารจัดการ
* จัดทําแผนงานโครงการที่ชัดเจนและระยะยาว
* รวบรวมข อมู ล ธุ รกิ จให เป นระบบเพื่ อใช ในการ
ตัดสินใจของผูบริหาร และกําหนดใหมีการติดตาม
ประเมินผลอยางชัดเจน
* กํ า หนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาสหกรณ ที่ ชั ด เจน
ตอเนื่องและเปนระบบ รวมทั้งให ความรู ฝกอบรม
และข อมู ลข าวสารด านบริ หารจั ดการ การติ ดตาม
ประเมิ นผลแก บุ ค ลากรด า นสหกรณ (กรรมการ
เจาหนาที่ และผูตรวจสอบกิจการ)
* กํ าหนดในข อ บั ง คั บให นํ ากํ าไรที่ ไ ด จากการทํ า
ธุ ร กิ จ กั บ บุ ค คลภายนอกไปใช เ พื่ อ สาธารณ
ประโยชน และดานอนุรักษสิ่งแวดลอม

3. ดานความรวมมือระหวางสหกรณ
* การเชื่อมโยงระหวางสหกรณยังไมเขมแข็ง
* ไมมีศูนยกลางพัฒนาบุคลากรสหกรณออมทรัพย
อย า งเป น ระบบ เพื่ อ สร า งแนวคิ ด ทิ ศ ทาง และ
มาตรฐานการดํ าเนิ นงานสหกรณ ออมทรั พย ให มี
ประสิทธิภาพ

3. ดานความรวมมือระหวางสหกรณ
* ควรมีการจั ดทํ ากิจกรรมร วมกั นระหว างสหกรณ
ออมทรัพยดวยกัน และกับสหกรณประเภทอื่น เพื่อ
สร า งความสั ม พั น ธ อั น ดี ร ะหว า งสหกรณ โดยมี
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแห งประเทศไทย จํากั ด
เปนผูดําเนินการ
* จัดประชุม workshop เพื่อหาแนวทางเชื่อมโยง
เครือขายสหกรณที่เขมแข็งและมีประสิทธิภาพ
* จั ด ให มี ก ารประกั นภั ยเพื่ อลดความเสี่ ยง กรณี
สหกรณ อ อมทรั พ ย ป ล อ ยเงิ น กู ใ ห กั บ สหกรณ
การเกษตรซึ่งมีความเสี่ยงสูง
* ประชาสั ม พั น ธ เพื่ อ สร า งภาพลั ก ษณ ที่ ดี ใ ห
สหกรณออมทรัพย และสรางความรูความเขาใจใน
ดานความรวมมือระหวางสหกรณใหผูที่เกี่ยวของ

ปญหา

แนวทางแกไข
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4. ดานการเงิน (ดานเศรษฐกิจ)
* ป ญ หาเงิ น ขาด คื อ ทุ น ดํ า เนิ น งานไม เ พี ย ง
พอที่ จะตอบสนองความตองการของสมาชิกซึ่ง
มักจะเกิดกับสหกรณออมทรัพยขนาดเล็ก

* ปญหาเงินลนระบบหรือเงินเหลือ ซึ่งมักจะเกิด
กับสหกรณออมทรัพยขนาดใหญ

* ไมมีสถาบันการเงินกลางของขบวนการสหกรณ
ออมทรัพยที่แทจริง ที่จะเปนหนวยงานสนับสนุน
สงเสริม ชวยเหลือ กับดูแล และคุมครองเมื่อเกิด
ปญหาสภาพคล องทางการเงิ น หรื อเกิ ดป ญหา
การบริหารการเงินอยางปจจุบันทันดวน

ปญหา

4. ดานการเงิน (ดานเศรษฐกิจ)
* - ระดมทุ น โดยให ส มาชิ ก ถื อ หุ น เพิ่ ม หรื อ
กําหนดให ปนผล และเงิ นเฉลี่ ยคื นเป นหุนแทน
เงิน
- จั ด สั ป ดาห อ อมทรั พ ย ประชาสั ม พั น ธ ใ ห
สมาชิกฝากเงินเพิ่ม โดยการสรางแรงจูงใจ และ
ใหความรูในการประหยัดแกสมาชิก
- สร างนิ สั ยการออมโดยอาจขอความร วมมือ
จากสมาชิ ก ออมทุ ก เดื อ น โดยตั ด จ า ยจาก
เงินเดือน เชนเดียวกับเงินคาหุน
- กูเงินจากสหกรณออมทรัพยที่มีเงินลนระบบ
โดยพิจารณาความพอดี พอประมาณ และความมี
เหตุมีผลในการกูดวย
* - จํากัดวงเงินฝากของสมาชิกแตละคน
- ใชเกณฑกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมีสวนตาง
กับอัตราตลาดนอยที่สุด
- แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางสหกรณเพื่อ
ปลอยสินเชื่อใหสหกรณอื่น
- ขยายสิ น เชื่ อ ในรู ป แบบต า งๆที่ เ ป น การ
สงเสริมรายได และที่ไมเปนการขัดตอศีลธรรม
อันดี หรือเปนการสรางความฟุมเฟอยใหสมาชิก
โดยกําหนดอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํากวาปกติ
* จัดตั้งธนาคารสหกรณเพื่อเปนสถาบันการเงิน
การเงินกลางในการสนับสนุน สงเสริม ชวยเหลือ
กํ ากั บดู แลและคุ มครองสหกรณ เมื่ อสหกรณ มี
ปญหาสภาพคลองทางการเงิน

แนวทางแกไข
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5. ดานสังคม
* สมาชิกนําเงินกูไปใชผิดวัตถุประสงคทําใหเกิด
ภาระหนี้สิน และมีปญหาครอบครัวตามมา สงผล
ใหเกิดป ญหาการทะเลาะเบาะแวง การหยาราง
เด็กขาดความอบอุน กอใหเกิดปญหาสังคมตางๆ
ตามมาอีกมากมาย

6. ดานการเมือง
* ปญหาการเลือกตั้งประธานกรรมการสหกรณที่
มี ก ารเมื อ งเข า มาแทรกแซง เพราะประธาน
กรรมการสหกรณ ส ว นใหญ เ ป น บุ ค คลของ
นั กการเมื อ งทั้ ง ระดั บท องถิ่ นและนั กการเมื อ ง
ระดับชาติ
7. ดานสิ่งแวดลอม
* การพิจารณาใหสินเชื่อแกสมาชิก ปจจุบันไมได
คํ า นึ ง ถึ ง ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น ต อ ชุ ม ชนและ
สิ่งแวดลอม

5. ดานสังคม
* สร า งระบบการตรวจสอบการใช เ งิ น กู ข อง
สมาชิก และถาสมาชิกใชเงินกูผิดวัตถุประสงค
ตองมีระบบการลงโทษ เชน ไมใหกูในคราวถัดไป
หรือลดวงเงินกูลง เปนตน
* สรางจิตสํ านึ กในด านการประหยั ด และความ
พอเพี ยงโดยให ความรู เรื่ องเศรษฐกิ จพอเพี ยง
และการปรั บ ใช ใ นสหกรณ อ อมทรั พ ย ใ ห แ ก
สมาชิกเพื่อสรางศรัทธาและความเชื่อมั่น
6. ดานการเมือง
* สร า งความรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ ปรั ช ญา
อุดมการณ หลักการ และวิธีสหกรณใหสมาชิกได
เข า ใจ เพื่ อ จะได ใ ช วิ จ ารณญาณในการเลื อ ก
ประธานกรรมการสหกรณ
7. ดานสิ่งแวดลอม
* ไม ปล อ ยสิ นเชื่ อ ให แก ส มาชิ ก ที่ นํ าเงิ นไปใช
ในทางที่ ผิ ดต อศี ลธรรม เชน นํ าไปสร างรายได
โดยผลิตสุราพื้นบาน ฯลฯ หรือไมปลอยสินเชื่อ
ใหสมาชิกที่มีรายไดไมพอกับรายจาย เพราะจะ
ทําใหเกิดปญหาในครอบครัวสมาชิกในระยะยาว
ซึ่งจะสงผลใหเกิดปญหาสังคมไดดวย

ขอเสนอแนะจากการระดมความคิด
ปจจุบันสหกรณออมทรัพย ตองมีการทบทวนภาพลักษณที่มีตอสายตาของสังคมภายนอก เพราะ
สหกรณมุงหวังแตจะนํากําไรมาแบงปนเปนหลัก การดําเนินการของสหกรณออมทรัพย ไมเปนไปตาม
ปรัชญาสหกรณ อุดมการณ หลักการ วิธีการของสหกรณที่แทจริง การที่จะทําใหสหกรณออมทรัพย ซึ่งถือ
วาเปนสหกรณประเภทหนึ่งมีประสิทธิภาพและเปนไปตามปรัชญาสหกรณ อุดมการณ หลักการและวิธีการ
สหกรณนั้นตองกลับไปดูจุดมุงหมายการจัดตั้งสหกรณออมทรัพยวามีวัตถุประสงคอยางไร ซึ่งสามารถแยก
ได ดังนี้
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1. สหกรณออมทรัพยมีความมุงหมายสําคัญ 2 ประการ คือ
(1) สงเสริมใหสมาชิกมีนิสัยประหยัดและออมทรัพย โดยชวยใหสามารถสงวนรายไดสวนหนึ่งของ
ตนไวในทางมั่นคงและไดรับผลประโยชนตามสมควร
(2) จัดใหมีเงิ นกูสํ าหรั บสมาชิ กตามขอกําหนดอันสมควร ทั้งนี้ถือวาความมุงหมายในเรื่องการ
สงเสริมการออมทรัพยและการประหยัดมีความสําคัญอันดับแรก สวนความมุงหมายในการกูเงินเปนลําดับ
รอง สําหรับการใหเงินกูนั้นสหกรณจะตองพิจารณาอยางถี่ถวนวาสมาชิกผูขอกูมีความจําเปนหรือจะไดรับ
ผลประโยชนจริงๆ เทานั้น
2. การรับสมาชิก หลักสําคัญยิ่งประการหนึ่งคือ นโยบายการรับสมาชิกใหมีจํานวนมากที่สุด
เทาที่จะมากได สหกรณออมทรัพยไมควรเปนองคการเฉพาะของคนบางกลุมบางพวกเทานั้น แตควรเปน
องคกรที่สามารถรับและชวยเหลือคนจํานวนมากภายในวงสัมพันธเดียวกัน รวมทั้งตองพิจารณาถึงวาบุคคล
ที่จะสมัครเขาเปนสมาชิกมีความตั้งใจและบริสุทธิ์ใจที่จะไดรับความชวยเหลือจากสหกรณออมทรัพยหรือไม
ประกอบดวย
3. การออมทรัพย สหกรณออมทรัพยจะตองใหบริการที่สําคัญที่สุดแกสมาชิกในการชวยใหเขา
สามารถออมเงินไดเพราะเงินออมเปนเรื่องความปลอดภัยของตนเองและครอบครัว โดยเนนใหสมาชิกออม
เงินอยางสม่ําเสมอ เพราะหากมีความจําเปนเกิดขึ้นจะไดนําเงินที่ออมไวใชไดทันที ไมตองเดือดรอนไปเปน
หนี้ การออมทรัพยอาจเปนในรูปหุนก็ได แตตองจํากัดการถือหุนขั้นสูงไวดวย เพื่อไมใหมีสมาชิกคนหนึ่ง
หรือเพียงไมกี่คนมีเงินออมในสหกรณมากเกินไป จนอาจกอใหเกิดผลกระทบตอความมั่นคงของสหกรณได
หากสมาชิกนั้นๆ ลาออกหรือถอนหุนออกจากสหกรณ
4. ความเปนเจาของ สมาชิกทุกคนซึ่งสงเงินสะสมเพื่อถือหุนในสหกรณออมทรัพยใด ถือวาเปน
เจาของสหกรณออมทรัพยนั้นดวย มีสวนเปนเจาของรวมกัน ดังนั้นผูถือหุนในสหกรณออมทรัพยมีความ
รับผิดชอบจํากัดเพียงไมเกินจํานวนคาหุนที่ยังสงใชไมครบมูลคาหุนที่ตนถือเทานั้น และสมาชิกคนหนึ่งมี
หนึ่งเสียงในการลงคะแนน โดยไมคํานึงวาเขาถือหุนอยูในสหกรณเปนจํานวนเทาใด
5. การให เงิ นกู สหกรณ ออมทรั พ ย ให เ งิ นกู แ ก สมาชิ กตามความจํ าเป นหรื อมี ประโยชน และ
ความสามารถในการชําระหนี้ของเขา ไมใชเปนการใหเงินกูเพื่อสหกรณจะไดรับดอกเบี้ยมากที่สุดเทาที่จะ
มากไดจากสมาชิก ดังนั้นสหกรณควรพิจารณาการใหเงินกูอยางรอบคอบ สหกรณออมทรัพยไมควรใหเงินกู
แกสมาชิกที่เห็นไดชัดเจนวาผูกูไมสามารถชําระคืนได รวมทั้งสมาชิกตองมีความซื่อสัตยและตองรักษาขอ
ผูกพันในการชําระหนี้ใหเปนไปตามสัญญาเงินกู สหกรณจะตองหาวิธีที่ดีที่สุดในการใหเงินกู ซึ่งจะทําให
สมาชิกผูกูไดรับประโยชนมากที่สุด และสามารถชําระคืนเงินกูใหแกสหกรณไดตรงเวลา
6. ดอกเบี้ยเงินกู สหกรณออมทรัพยเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกูจากสมาชิกเพื่อเปนคาใชจายตางๆ
เชน เปนเงินสะสม เปนทุนสํารอง และจายเปนเงินปนผล โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกูที่สหกรณเรียกเก็บจะตอง
ไมสูงกวาอัตราขั้นสูงที่กฎหมายหรือกฎระเบียบซึ่งทางราชการกําหนด และตามปกติจะตองต่ํากวาอัตรา
ดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินหรือเอกชนอื่นเรียกเก็บ สหกรณตองกําหนดนโยบายดอกเบี้ย
เงินกูใหเปนประโยชนแกมวลสมาชิกใหมากที่สุด รวมทั้งถามีทุนสํารองเพียงพอแกการสรางความมั่นคง
ใหแกสหกรณ สหกรณอาจลดดอกเบี้ยเงินกูใหต่ําลงไดอีก โดยพยายามลดคาใชจายการบริหารลง หรือเพิ่ม
จํานวนสมาชิกขึ้นเพื่อทําใหคาใชจายเฉลี่ยตอหัวสมาชิกต่ําลง สหกรณอาจลดอัตราดอกเบี้ยสําหรับเงินกูที่มี
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วัตถุประสงคเฉพาะบางประเภทใหต่ํากวาสําหรับเงินกูปกติ เชนกูพิเศษเพื่อซื้อหรือกอสรางบานที่อยูอาศัย
ของตนเองและครอบครัว หรือเงินกูสามัญที่ใชหุนของตนเองเปนหลักประกันเต็มจํานวน รวมทั้งสหกรณยัง
อาจลดดอกเบี้ยใหแกสมาชิกในระหวางปก็ได และสิ่งแรกที่สหกรณออมทรัพยควรหวงใยคือ ทํารายไดให
เพียงพอแกการบริการแกสมาชิกอยางดีที่สุดเทาที่ทําไดโดยคํานึงถึงความพอเพียง พอประมาณและมีเหตุมี
ผลเปนหลัก
7. เงินปนผลตามหุน สหกรณเปนองคการธุรกิจที่มีวัตถุประสงคในการอํานวยการบริการทางธุรกิจ
ใหสมาชิกตามอุดมการณสหกรณ คือ ชวยตนเอง และการชวยเหลือซึ่งกันและกัน กําไรที่เกิดขึ้นจากธุรกิจ
ของสหกรณนั้นเรียกวา “รายไดสุทธิ” หรือ “สวนเกินสุทธิ” ซึ่งสวนหนึ่งหรือสวนใหญสหกรณจะจายคืนใหแก
สมาชิกในรูปเงินเฉลี่ยคืน ตามสวนของปริมาณธุรกิจที่เขาไดทํากับสหกรณในระหวางป ฉะนั้นสหกรณทุก
ประเภทจึงยึดหลักตามอัตราเงินปนผลตามหุนที่จะจายใหแกสมาชิกไวตามปกติไมเกินอัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝาก โดยถือวาเปนคาตอบแทนสําหรับทุน (หุน) ที่สมาชิกไดลงทุนไวในสหกรณ แตในทางปฏิบัติสหกรณ
ออมทรัพยไมควรจายเงินปนผลใหอัตราสูงสุดตามที่กฎหมายอนุญาตเสมอไป แตควรคํานึงถึงการจัดสรร
กําไรสุทธิเพื่อประโยชนอยางอื่นตามหลักการสหกรณ เชน การจัดสรรเปนทุนสํารองเพื่อการพัฒนาหรือ
ขยายกิจการของสหกรณตอไป อันเปนการสรางความมั่นคงใหแกสหกรณ รวมทั้งจายเพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ตางๆ อันเปนประโยชนแกชุมชนและสิ่งแวดลอม เปนตน
8. การดําเนินงาน สหกรณจะตองดําเนินงานตามหลักธุรกิจใหเกิดการประหยัดมากที่สุดเทาที่จะ
ทําได และการดําเนินงานตองอาศัยคณะกรรมการทํางาน โดยการอาสาสมัครที่มีจิตใจมุงการบริการ มีความ
ซื่อสัตย และเหนื อสิ่ งอื่นใด ทั้งกรรมการ สมาชิกและเจ าหน าที่ ของสหกรณ ต องมีความรูความเข าใจใน
ปรัชญาสหกรณ อุดมการณ หลักการและวิธีการสหกรณโดยถูกตองและชัดเจน
ถาสหกรณออมทรัพยดําเนินกิจการตามจุดมุงหมายการตั้งสหกรณออมทรัพยดังกลาวขางตน ก็จะ
เปนสหกรณออมทรัพยที่สามารถชวยเหลือสมาชิกทั้งในดานการออมเงินและชวยเหลือดานเงินกู กรณีที่
สมาชิกมีความจําเปนจะตองใชเงิน และสวนสําคัญที่สุด บุคลากรของสหกรณจะตองมีความรู ความเขาใจใน
ปรัชญาสหกรณ อุดมการณ หลักการและวิธีการสหกรณโดยถูกตอง รวมทั้งตองมีการพัฒนาบุคลากรของ
สหกรณอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง เพื่อจะทําใหสหกรณสามารถนําสมาชิกไปสูความ กินดี อยูดี มีความ
ยุติธรรมและสันติสุขไดในที่สุด

บทที่ 2
บทบา ท ห น า ที่ แล ะค ว า มรั บผิ ด ช อ บข อ ง
ค ณ ะกร ร มการ อํา นว ย ก าร
1. ที่มาของคณะกรรมการอํานวยการ
จากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 51 ที่บัญญัติวา
“มาตรา 51 ให ค ณะกรรมการดํ าเนิ นการสหกรณ เป นผู ดํ า เนิ น กิ จ การและเป น ผูแ ทน
สหกรณในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพื่อการนี้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณจะ
มอบหมายใหกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือผูจัดการทําการแทนก็ได”
จากบทบัญญัติของมาตรา 51 กําหนดใหคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณเปนผูดําเนิน
กิจการของสหกรณ และสามารถมอบหมายใหกรรมการหรือผูจัดการทําการแทนได
ดังนั้น เมื่อกรรมการดําเนินการไดรับมอบหมายในการทําหนาที่ตางๆ ของสหกรณ ออมทรัพย
ซึ่งเปนสหกรณการเงิน ดําเนินธุรกิจเยี่ยงสถาบันการเงิน กรรมการดําเนินการของสหกรณออมทรัพย
จึงมีทั้งหนาที่และความรับผิดชอบเชนเดียวกับผูบริหารของสถาบันการเงิน
เนื่องจากกรรมการดําเนินการของสหกรณซึ่งกฎหมายกําหนดใหมีไดทั้งหมดไมเกิน 15 คน
ซึ่งตองมีหนาที่ในการดําเนินงานของสหกรณ แตทุกคนตางมีงานในตําแหนงหนาที่ในหนวยงานตน
สังกัด โอกาสที่กรรมการทั้ง 15 คน จะมารวมกันตัดสินใจในการบริหารงานรวมกันทุกเรื่องจึงเปนไปได
ยาก และประสบการณ ความรูความสามารถของกรรมการแตละคนมีความแตกตางกัน กฎหมายจึงเปด
โอกาสใหคณะกรรมการดําเนินการมอบอํานาจใหกรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน มีอํานาจกระทํา
การแทนคณะกรรมการดําเนินการได ดวยเหตุนี้เองขอบังคับของสหกรณจึงกําหนดใหคณะกรรมการ
ดํ าเนิ นการมีอํานาจในการแตง ตั้ง คณะกรรมการหรื อคณะอนุ กรรมการหรื อคณะทํ างาน เพื่ อ
ประโยชนในการดําเนินกิจการสหกรณ คณะกรรมการอํานวยการก็เปนคณะกรรมการคณะหนึ่งที่
คณะกรรมการดําเนินการตั้งขึ้น
2. โครงสรางและการบริหารงานของคณะกรรมการอํานวยการ
ในขอบังคับของสหกรณในหมวดที่ 7 คณะกรรมการดําเนินการในสวนของคณะกรรมการอื่นได
กําหนดไวดังนี้
ข อ ……คณะกรรมการอํ า นวยการ คณะกรรมการดํ า เนิ นการอาจตั้ ง คณะกรรมการ
อํานวยการจํานวนไมเกินเจ็ดคน โดยใหประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก
และเลขานุการของคณะกรรมการดําเนินการเปนกรรมการอํานวยการ และใหคณะกรรมการ
ดําเนินการตั้งกรรมการดําเนินการอื่นเปนกรรมการรวมอีกตามสมควร
ให ป ระธานกรรมการและเลขานุ ก ารคณะกรรมการดํ า เนิ น การ เป น ประธานและ
เลขานุการคณะกรรมการอํานวยการตามลําดับ
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คณะกรรมการอํานวยการใหอยูในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดําเนินการซึ่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการนั้น
ใหคณะกรรมการอํานวยการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระแตจะตองมีการประชุมกัน
เดื อ นละครั้ง เป นอยา งน อ ย และให ประธานกรรมการอํ านวยการ หรื อเลขานุ การนั ด เรีย ก
ประชุมได
ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ตองมีกรรมการอํานวยการมาประชุมไมนอย
กวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการอํานวยการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ขอ วินิจฉัย ของคณะกรรมการอํ านวยการ ให เ สนอคณะกรรมการดํ าเนิ นการในการ
ประชุมคราวถัดไปทราบ
จากข อบั งคั บของสหกรณ ได กํ าหนดเรื่องตางๆ เกี่ยวกับที่มา โครงสราง ที่มา จํานวนกรรมการ
องคประกอบ วาระการดํารงตําแหนง และวิธีการทํางานของคณะกรรมการอํานวยการไวดังนี้
1. คณะกรรมการอํานวยการมาจากการแตงตั้งของคณะกรรมการดําเนินการ
2. จํานวนคณะกรรมการอํานวยการมีไดไมเกิน 7 คน
3. องคประกอบของคณะกรรมการอํานวยการประกอบดวย กรรมการตามตําแหนง
ไดแก ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก และเลขานุการ
4. กรรมการที่คณะกรรมการดําเนินการแตงตั้งอีกจํานวนหนึ่งเมื่อรวมกับกรรมการตาม
ตําแหนงแลวตองไมเกิน 7 คน
5. ประธานกรรมการเปน ประธานกรรมการอํานวยการ
6. เลขานุการ เปนเลขานุการคณะกรรมการอํานวยการ
7. คณะกรรมการอํานวยการอยูในวาระเทากับคณะกรรมการที่แตงตั้งคณะกรรมการ
อํานวยการ
8. คณะกรรมการอํานวยการประชุมกันตามคราวที่มีธุรกิจและอยางนอยตองประชุมกัน
เดือนละ 1 ครั้ง
9. องคประชุมตองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการอํานวยการ
10. งานที่คณะกรรมการอํานวยการไดทําไปตองนําแจงคณะกรรมการดําเนินการทราบใน
การประชุมคราวถัดไป

47
โครงสรางของคณะกรรมการอํานวยการ มีการจัดผังองคกรดังนี้
ประธาน
เลขานุการ
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

องคประกอบ
1) ประธานกรรมการอํานวยการ
2) เลขานุการ
3) กรรมการ
ขอสังเกตเกี่ยวกับโครงสรางของคณะกรรมการอํานวยการ ในเรื่องของการจัดทําขอบังคับ
เป น เรื่ อ งของสหกรณ แต ใ นทางปฏิ บั ติ น ายทะเบี ย นสหกรณ โ ดยกรมส ง เสริ ม สหกรณ จ ะจั ด ทํ า ร า ง
ข อ บั ง คั บ ให ส หกรณ พิ จ ารณานํ า เสนอที่ ป ระชุ ม ใหญ ใ ห ค วามเห็ น ชอบ ซึ่ ง ข อ บั ง คั บ กํ า หนดให เ อา
กรรมการดําเนินการที่มีตําแหนงทางการบริหาร คือ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก
และเลขานุการ เปนกรรมการอํานวยการโดยตําแหนง และขอบังคับใหประธานกรรมการและเลขานุการ
เปนประธานและเลขานุการในคณะกรรมการอํานวยการดวย
ปญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติคือ
เมื่อ ประธานกรรมการ ไปเปนประธานกรรมการอํานวยการโดยตําแหนง การผ านงานของ
คณะกรรมการอํานวยการไปถึงประธานกรรมการ จึงขาดการกลั่นกรอง เพราะประธานเปนบุคคลคน
เดียวกัน ขอความเห็นชอบหรือขออนุมัติ และใหความเห็นชอบหรืออนุมัติโดยคนๆ เดียวกัน
ในสหกรณ ที่ มี ร องประธานกรรมการหลายคน โดยเฉพาะตั้ ง แต 4 คนขึ้ นไป กรรมการ
ดําเนินการคนอื่นไมมีโอกาสเขามาเปนกรรมการอํานวยการเลยเพราะครบ 7 คนตามขอบังคับแลว แต
บางทานอาจบอกวาในขอบังคับไมไดบอกวารองประธานกรรมการทุกคนตองเปนกรรมการอํานวยการ
เพราะฉะนั้นอาจใหรองประธานกรรมการบางคนเทานั้นเปนกรรมการอํานวยการก็ได ซึ่งเรื่องนี้สหกรณ
ตองพิจารณาเอง
เรื่ องการกํ าหนดวาระการดํ ารงตํ าแหน งของคณะกรรมการอํ านวยการไว เทากั บวาระการดํารง
ตําแหนงของคณะกรรมการดําเนินการที่แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ คงตองพิจารณาวาคณะกรรมการ
อํ านวยการมี ว าระอยู ใ นตํ าแหน ง คราวละ 1 ป ห รื อ 2 ป เพราะไม ค อ ยชั ด เจน บางคนอาจคิ ดไปว า
คณะกรรมการดําเนินการที่แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการนั้นบางคนอยูในวาระ 2 ป บางคนอยูในวาระ
เพียง 1 ป แลวคณะกรรมการอํานวยการชุดนั้นจะอยูในวาระอยางไร

48
ในทางพิจารณาตองทําความเขาใจกอนวาการอยูในตําแหนงของคณะกรรมการ กับวาระการดํารง
ตําแหนงของกรรมการเปนคนละเรื่องกัน คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณนั้นจะอยูในตําแหนงคราวละ
1 ป เพราะเมื่อมีการเลือกตั้งกรรมการใหมเขามาทุกปที่มีกรรมการพนจากตําแหนงครึ่งหนึ่งตามที่กฎหมาย
กําหนดและกรรมการแตละคนโดยปกติจะมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ปยกเวนสําหรับผูที่ไดรับการ
เลือกตั้งมาแทนตําแหนงที่วาง เมื่อเขามารวมกันเปนคณะกรรมการแลว คณะกรรมการดําเนินการทั้งหมด
ยกเวนประธานกรรมการซึ่งเลือกมาจากที่ประชุมใหญ จะตองทําการประชุมกันเพื่อเลือกตั้งรองประธาน
กรรมการ เหรั ญ ญิ ก เลขานุ ก าร และคณะกรรมการชุ ด อื่ น ๆ ทุ ก ป ดั ง นั้ น การอยู ใ นตํ า แหน ง ของ
คณะกรรมการดําเนินการจึงมีเพียงหนึ่งป คณะกรรมการอํานวยการจึงอยูในตําแหนงหนึ่งปดวยเชนเดียวกัน
สวนตัวกรรมการดําเนินการที่มีวาระดํารงตําแหนงสองปนั้นเปนเรื่องของตัวบุคคลที่เปนกรรมการดําเนินการ
ของสหกรณ
สหกรณควรจะมีอิสระในการกําหนดขอบังคับในเรื่องของคณะกรรมการอํานวยการ โดยควรให
สหกรณไดพิจารณาเองวาจะเอากรรมการคนใดมาเปนกรรมการอํานวยการบางในแตละปตามความ
เหมาะสมของกรรมการที่ไดรับเลือกตั้งเขามาและกรรมการเดิมที่เหลืออยู โดยเฉพาะสหกรณออมทรัพย
ที่เปนสหกรณการเงิน เพราะจะตองมีการบริหารการเงินที่ดีมีประสิทธิภาพ เพราะกรรมการบางคนอาจ
เหมาะที่จะเปนประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ แตอาจไมเหมาะที่ตองมาทําหนาที่เปน
กรรมการอํานวยการก็ได
สํ า หรั บ ความสั มพั น ธร ะหว างคณะกรรมการอํ า นวยการ และคณะกรรมการดํ า เนิ น การนั้ น
จะตองดูจากหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการอํานวยการ กอนวาเรื่องใดเปนอํานาจของ
คณะกรรมการอํานวยการ เรื่องใดเปนเรื่องที่คณะกรรมการอํานวยการตองเสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการดําเนินการ และเรื่องใดที่ทําไปแลวตองนํามาแจงใหคณะกรรมการดําเนินการรับทราบ
ซึ่งจะตองดูเปนเรื่องไป
3. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ
กอนที่จะอธิบายถึง บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการอํานวยการ สิ่ง
สําคัญที่จะตองชี้ชัดใหเกิดความกระจางกอนก็คือ ขอบเขตแหงความหมายของคําสามคําที่เกี่ยวของใน
การบริหารงานสหกรณนั้นก็คือ
1. บทบาท หมายถึง ลักษณะการแสดงออกใหปรากฏตอสาธารณชนเปนที่ประจักษชัดเพื่อ
แสดงว าตนนั้นคือ ใคร ถาเปนกรรมการจะปฏิ บัติ การในขอบเขตอยางไร สมาชิก จะมาพึ่ง พาอาศัย
อยางไร จะชวยสมาชิกอยางไร จะทําหรือกําลังทํา หรือไดทําอะไรบางตอสหกรณ จะผลักดันสหกรณ
ไปในทิศทางใด โดยวิธีใด
2. หนาที่ หมายถึง ภารกิจที่ “ตองปฏิบัติ” โดยทั่วไปมักเขาใจไปวาหนาที่นั้นเปนแตเพียง
ภารกิจที่ตองปฏิบัติ และบัญญัติไวเปนกติกาเทานั้น แตความเปนจริงแลว ความหมายของคําวา หนาที่
นั้นกินขอบเขตไปไกลและกวางขวางกวานั้น เพราะนอกจากจะหมายถึง ภารกิจทางนิตินัยที่บัญญัติไวใน
ขอบังคับ ระเบียบ หรือกฎหมายแลว ก็ยังหมายรวมถึงภารกิจทั้งมวลที่ควรจะตองปฏิบัติในครรลองของ
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ขนบธรรมเนียม พิธีปฏิบัติ จารีตทางสังคม หรือภารกิจอื่นใดที่นาจะปฏิบัติไปไดในขอบเขตที่ไมขัดตอ
ระเบียบ ขอบังคับ หรือกฎหมาย
3. ความรับผิดชอบ หมายถึง ภาระทางใจของผูปฏิบัติการที่จะตองดําเนินการไปใหภารกิจ
เสร็จสิ้นสมบูรณ เปนคุณประโยชนตอสมาชิก และสหกรณใหเจริญกาวหนา เปนภาระของการคิดคน
ทํ า โดยปรากฏออกมาในรู ป ของนโยบาย แผนงาน การตั ด สิ น ใจ การสร า งงาน การประสานงาน
การอํานวยการ เปนตน
ความรับผิดชอบนี้หมายรวมถึง ความกลาหาญในการที่จะยอมรับผลเสีย หรือความผิดพลาด
จากการบริหารงานของตน หรือของหมูคณะตามที่ไดจัดทําไปแลวดวย นอกจากนี้ความรับผิดชอบยัง
หมายรวมถึง ผลกระทบของปฏิบัติการทั้งปวง อันสงผลขางเคียงตองาน หรือบุคคล หรือสถาบันทั้ง
ของตนและของบุคคลอื่นอีกดวย สิ่งที่จะตองทําใจใหไดก็คือ เมื่อบุคคลหนึ่งทํางานจะตองมีผลงานและ
ความรับผิดชอบเกิดขึ้นคูกันเสมอ
4. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการอํานวยการ
บทบาทของคณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการอํานวยการ เปนผู ที่ค ณะกรรมการ
ดําเนินการแตงตั้งขึ้นตามขอบังคับของสหกรณเพื่อใหบริหารงานของสหกรณตามอํานาจหนาที่ที่กําหนด
ไวสําหรับคณะกรรมการอํานวยการ และหนาที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย ดังนั้น
บทบาทของคณะกรรมการอํานวยการ จึงอยูในบทบาทของผูทําการแทนคณะกรรมการดําเนินการในการ
ทํางานจึงตองคํานึงถึงเรื่องตางๆ ดังนี้
1) ตองกระทําการในขอบอํานาจที่มีตามขอบังคับ
2) ตองกระทําการในขอบอํานาจที่ไดรับมอบหมาย
3) ตองกระทําการดวยความสุจริต
4) ตองกระทําการดวยความรอบคอบ
5) ตองกระทําการทั้งในฐานะตัวแทนและตัวการ
การที่กลาวถึงบทบาทของคณะกรรมการอํานวยการวาตองกระทําการทั้งในฐานะตัวแทน และ
ในฐานะตัวการ ทั้งนี้เนื่องมาจากสถานะภาพของคณะกรรมการอํานวยการที่ไดรับการแตงตั้งจาก
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ดังนั้นการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการอํานวยการจึงทําไปในฐานะ
ตั ว แทนของคณะกรรมการดําเนินการ แต ใ นขณะเดี ย วกั นคณะกรรมการอํ า นวยการทุ ก คนต างเป น
กรรมการดํ า เนิ น การสหกรณ อ ยู ด ว ย ซึ่ ง ในฐานะกรรมการดํ า เนิ น การนั้ น กฎหมายกํ า หนดให
คณะกรรมการดําเนินการเปนผูดําเนินกิจการสหกรณ กรรมการดําเนินการ จึงอยูในฐานะของตัวการ
ซึ่ ง หากเกิ ด ความเสีย หายขึ้ นจากการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการอํ านวยการ คณะกรรมการ
อํานวยการตองรับผิดตอคณะกรรมการดําเนินการ และคณะกรรมการดําเนินการทุกคนตอง
รับผิดชอบตอสหกรณ ซึ่งสะทอนใหเห็นภาพของการเปนตัวแทนและตัวการในเวลาเดียวกันไดเปน
อยางดี
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หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการอํานวยการ
หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการอํานวยการนั้น ขอบังคับโดยทั่วไปของสหกรณ
ออมทรัพยไดกําหนดไวดังนี้
ขอ…..อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการอํานวยการ ใหคณะกรรมการอํานวยการดําเนิน
กิ จ การแทนคณะกรรมการดํ าเนิ นการตามที่ ไ ด รั บมอบหมาย และตามกฎหมาย ข อ บัง คั บ
ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้
(1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจายเงิน การสะสมเงิน การฝากหรือการเก็บรักษาเงินให
เปนไปตามขอบังคับและระเบียบของสหกรณ
(2) ควบคุมการจัดทําบัญชี และทะเบียนตางๆ ของสหกรณใหถูกตองครบถวนและเปนปจจุบัน
อยูเสมอ
(3) ควบคุมดูแลเก็บรักษาเอกสารตางๆ ตลอดจนทรัพยสินของสหกรณใหอยูในสภาพอันดีและ
ปลอดภัย และพรอมจะใหผูเกี่ยวของตรวจสอบไดทันที
(4) เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการปรับปรุง หรือแกไขการบริหารงานของสหกรณ
(5) ควบคุมดูแลการจัดทํางบดุล รวมทั้งบัญชีกําไรขาดทุน และรายงานประจําปแสดงผลการ
ดําเนินงานของสหกรณเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพื่อเสนอตอที่ประชุมใหญอนุมัติ
(6) พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ เสนอตอคณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณาเสนอใหที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ
(7) พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ ายประจํ าป ของสหกรณ เ สนอต อ คณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณาและเสนอที่ประชุมใหญอนุมัติ
(8) ทํานิติกรรมตางๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ
มอบหมาย
จากข อ บั ง คั บของสหกรณ จะเห็ นได วาการดําเนิน กิจการของสหกรณ แ ทบทั้งหมดขึ้นอยูกั บ
คณะกรรมการอํานวยการ โดยอาจแบงไดดังนี้
หนาที่ของคณะกรรมการอํานวยการ หนาที่ของคณะกรรมการอํานวยการนั้น ไดแก หนาที่
ทางดานตางๆ ดังนี้
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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สหกรณ

3. ทางดานเอกสารและทรัพยสิน
ก. ควบคุมดูแลเอกสารตางๆ (ทั้งการจัดทําและการจัดเก็บ)
ข. ควบคุมทรัพยสินของสหกรณ
ค. ดูแลรักษาทรัพยสินของสหกรณ
ง จัดระบบการใช การบํารุงรักษา การตรวจสอบ และการจําหนายทรัพยสินของ

4. ทางการบริหารและการจัดการ
ก. เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารตอคณะกรรมการดําเนินการ
ข. เสนอแนะการปรับปรุงการจัดการตอคณะกรรมการดําเนินการ
5. ทางดานงบการเงิน
ก. ควบคุมดูแลการจัดทํางบการเงินของสหกรณทั้งระบบคือ งบดุล งบกําไรขาดทุน
และงบกระแสเงินสด
ข. ควบคุมดูแลการจัดทํารายงานประจําปของสหกรณ
ค. เสนองบการเงินและรายงานกิจการประจําปใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา
6. การจัดสรรกําไรสุทธิ
* เสนอแนวทางการจัดสรรกําไรสุทธิตอคณะกรรมการดําเนินการ
7. ดานแผนงานและงบประมาณ
* เสนอแผนงานและงบประมาณประจําปใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา
8. ดานนิติกรรม
* เปนผูแทนของสหกรณในการจัดทํานิติกรรมตางๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ
มอบหมาย
นอกจากหนาที่ตามที่กลาวมาทั้ง 8 ประการแลว คณะกรรมการอํานวยการยังตองปฏิบัติหนาที่
อื่นที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหเปนครั้งคราวอีกดวย เชน
ก. การดําเนินคดีตางๆ
ข. การแกไขระเบียบของสหกรณ
ค. การแกไขขอบังคับของสหกรณ
ฯลฯ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการอํ านวยการ ในการปฏิบัติ ห นาที่ ของคณะกรรมการ
อํานวยการตามที่กลาวมาแลวทั้งหมด คณะกรรมการอํานวยการจะตองปฏิบัติไปดวยความระมัดระวัง
และตองใหถูกตองตาม
1. กฎหมาย
2. กฎกระทรวง
3. ขอบังคับของสหกรณ
4. ระเบียบของสหกรณ
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5. ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ
6. คําสั่งของสหกรณ
7. คําสั่งของนายทะเบียนสหกรณ
8. มติของคณะกรรมการดําเนินการ
ถาคณะกรรมการอํานวยการไดปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวัง และเปนไปตามกรอบของ
อํานาจหนาที่และขั้นตอนวิธีการในการปฏิบัติงาน ในกรณีที่อาจเกิดความเสียหายขึ้น คณะกรรมการ
อํานวยการคงไมตองรับผิด แตหากกระทําไปโดยจงใจ หรือประมาทเลินเลอ ปราศจากความระมัดระวัง
จนเปนเหตุใหสหกรณไดรับความเสียหาย คณะกรรมการอํานวยการคงตองรับผิดชอบตอความเสียหาย
นั้น แตความรับผิดชอบในเรื่องใดจะเปนประการใดคงตองดูเปนเรื่องๆ ไป

บทที่ 3

แน ว ทา งการ ค ว บคุ ม การ บ ริ หาร เ งิ น

การบริหารการเงินเปนภารกิจที่สําคัญของคณะกรรมการอํานวยการ ซึ่งเปนผูดําเนินกิจการแทน
คณะกรรมการดําเนินการเนื่องจากเงินทุนที่สมาชิก ไดรวมกันเปนกองทุนกลาง และเลือกตั้งตัวแทนขึ้นมา
ดําเนินกิจการก็คาดหวังวาเงินทุนดําเนินงานนั้น จะกอเกิดประโยชนสูงสุดแกสมาชิกและสหกรณ ในบาง
สหกรณที่มีการจัดจางผูจัดการ ก็จะเปนหนาที่ของผูจัดการที่จะบริหารเงินแทนคณะกรรมดําเนินการ โดยมี
คณะกรรมการอํานวยการเปนผูควบคุมดูแล
คณะกรรมการอํานวยการ ตองกําหนดแนวทางการควบคุมการบริหารเงิน ดังนั้นคณะกรรมการ
อํ านวยการจํ าเป นต องมี องค ความรู การบริ หารเงิ น จึ งจะสามารถควบคุ มดู แลการเงิ นของสหกรณ ได
ตลอดจนแนะนําผูจัดการไดดวย ซึ่งจะไดกลาวนําดังตอไปนี้
1. ความหมายการบริหารการเงิน
การบริหารการเงินหรือหากจะกลาวอยางกวางๆ ก็คือการบริหารทรัพยสินนั้นเปนกระบวนการที่
รวบรวมกิจการตางๆ ไวอยางเปนระบบและมีขั้นตอนเพื่อใหไดผลลัพธที่ตองการคือ ผลตอบแทนที่สูงที่สุด
ในอัตราเสี่ยงที่ยอมรับได
นอกจากนั้นแลวการบริหารทรัพยสินยังเปนกระบวนการที่ไมอยูนิ่งแตเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา
(Dynamic) และยืดหยุนไมวาจะนําไปใชกับทรัพยสินประเภทใด
การบริหารทรั พยสิ นยังเปนกระบวนการที่ดําเนินไปอยางตอเนื่องอยางเปนระบบและครบวงจร
รวมทั้งมีการตรวจสอบและปรับปรุงใหดีขึ้นอีกดวย
การตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุน (Investment Decision) การตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุน
(Financial Decision) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อความมั่นคงของสหกรณและประโยชนตกแกสมาชิก
2. กระบวนการบริหารการเงิน
เริ่มดวยการกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคในการบริหารเงินที่ชัดเจนวาตองการอะไร กําไรมาก
หรือ กําไรไมตองมากแตความเสี่ยงตองต่ํา
ตองรูวาตัวเองมีขอจํากัดอะไรบาง
ปจจัยและขอจํากัดทัง้ ภายในและภายนอก เชน กฎหมาย กฎระเบียบตางๆ ของทางราชการ
เมื่อวัตถุประสงคและขอจํากัดตางๆ แลวจึงนํามากําหนดเปนกลยุทธ (Strategic Management)
หรือแนวทางในการบริหารทรัพยสินและการวางแผนตอไป
ขั้นตอนตอมาคือการเลือกประเภทที่จะนําเงินไปลงทุน เชน ฝากธนาคาร ชุมนุมสหกรณ ใหกูแก
สมาชิกแบบตางๆ การลงทุนในหุน ธนาคาร หลักทรัพย หนวยลงทุน หรือการลงทุนในทรัพยสินถาวรตางๆ
ประการสุดทายคือการประเมินผลจากการบริหารเงินวาเปนอยางไร
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3. ประโยชนสูงสุดในการบริหารการเงินของสหกรณ
ปรัชญาของสหกรณก็คือ การรวมตัวกันในหมูสมาชิกเพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมีเปาหมายให
สมาชิกกินดี อยูดี และมีสันติสุข
ประโยชนสูงสุดในการบริหารการเงินของสหกรณ จึงควรเปนประโยชนสูงสุดแกสมาชิกดวย
อยางไรก็ดีสมาชิกสหกรณมีสมาชิกทั้งที่เปนผูฝากเงินและที่กูเงินซึ่งความตองการก็แตกตางกัน
ออกไปในแงของผูฝาก การบริหารใหไดประโยชนสูงสุดคือสหกรณสามารถจายดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราที่สูง
กวาสถาบันการเงินอื่น ในขณะที่ผูกูก็ตองการกูเงินในอัตราดอกเบี้ยต่ํา
สหกรณคงไมสามารถสนองความตองการของสมาชิกไดทั้งหมดทุกประการ
การบริหารการเงินของสหกรณออมทรัพยมิใชเรื่องยากเกินความสามารถของผูบริหารสหกรณเลย
หากผูบริหารจะใหความสนใจ เอาใจใส ศึกษา เรียนรู ผูบริหารสหกรณหลายตอหลายคนที่มิไดสําเร็จมา
ทางด านการเงิ น การธนาคาร การบั ญชี หรื อบริหารธุ รกิ จ แต ก็ไดแสดงใหเห็นถึงความสามารถ และ
ศักยภาพในการบริหารสหกรณออมทรัพยไดอยางนาชื่นชม
ศึกษาคําวา “สหกรณ” และ “สหกรณออมทรัพย” ตลอดจนปรัชญาสหกรณ อุดมการณ หลักการ
และวิธีการของสหกรณใหถองแทกอนนํามาประยุกตในการบริหารงานสหกรณออมทรัพยในแตละดาน
4. สิ่งที่ผูบริหารควรรู
สิ่งที่ผูบริหารสหกรณออมทรัพยควรจะตองตระหนักตอการบริหารเงินของสหกรณออมทรัพย เพื่อ
ประโยชนแกมวลสมาชิกและตอการพัฒนาสหกรณ คือ
1. แหลงเงินทุนของสหกรณมาจากไหนบาง โดยทั่วไปแลวสหกรณออมทรัพยจะมีแหลงเงินทุน
ใหญๆ 4 ทาง ดังนี้
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. เงินที่สมาชิกหรือมีผูประสงคบริจาค
ข. เงินอุดหนุนจากหนวยงานของสหกรณออมทรัพย
ค. เงินที่สหกรณอื่นโอนให
2. เงินของสหกรณออมทรัพยมีปริมาณและสัดสวนเปนอยางไร
ผูบริหารนอกจากจะตองทราบวาเงินของสหกรณมาจากแหลงทางใดแลวยังไมเพียงพอ ผูบริหาร
ยังจะตองทราบอีกวาเงินที่อยูในสหกรณทั้งหมดนั้นมีปริมาณของเงินและสัดสวนของเงินแตละประเภทเปน
อยางไร ทั้งนี้เพื่อใหผูบริหารไดทราบถึงเงินที่อยูในตะกราเงินของสหกรณวามีสัดสวน และปริมาณเงินเทาใด
และจะทําใหทราบถึงตนทุนของเงินแตละชนิดวาเปนเทาใด และตนทุนรวมของสหกรณเปนอยางไร
3. ผูบริหารสหกรณมีกุศโลบายในการบริหารเงินทุนของสหกรณ ใหสอดคลองกับความตองการของ
มวลสมาชิกโดยกําหนดแผนงาน โครงการ และเปาหมาย การบริหารเงินทุนไปแตละดานนั้น
4. ในบางครั้งหากเงินทุนภายในไมเพียงพอสหกรณจําเปนตองกูยืมเงินมาบริหารงานหรือบริการ
สมาชิก ผูบริหารก็จะตองรูวาควรจะกูจากแหลงใดมากที่สุด โดยเสียดอกเบี้ยต่ําสุด และมีเงื่อนไขตางๆ ที่
เหมาะสม
5. ผูบริหารสหกรณจะตองกําหนดนโยบายเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย คือ ดอกเบี้ยเงินกู และดอกเบี้ย
เงินฝาก การเก็บรักษาเงิน การจัดหาเงิน การลงทุน ซึ่งอาจจะรวมไปถึงนโยบายของการจายเงินปนผล
และเงินเฉลี่ยคืน
6. ผูบริหารจะตองทราบถึงกระแสการไหลเวียนของเงินของสหกรณวามีเงินเขา-ออก เปนอยางไร
บาง ซึ่งผูบริหารควรจะมีขอมูลเกี่ยวกับงบประมาณเงินสดลวงหนา (CASH FLOW) จากฝายจัดการเพื่อเปน
ขอมูลประกอบการวางแผนตัดสินใจทางการเงิน
7. ผูบริหารจะตองบริหารสินทรัพยที่มีอยูในสหกรณใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันไดแก
7.1 เงินสด
7.2 เงินฝากธนาคาร
7.3 ลูกหนี้เงินใหกูแกสมาชิก
7.4 สินทรัพยหมุนเวียน
7.5 สินทรัพยถาวร
8. ผูบริหารสหกรณจะตองบริหารหนี้สินที่มีอยูในสหกรณใหมีประสิทธิผลเชนกัน ไดแก
8.1 เงินกู OD
8.2 เงินกูจากแหลงตางๆ
8.3 เงินรับฝากจากสมาชิก
8.4 หนี้สินหมุนเวียน
8.5 หนี้สินอื่นๆ
9. ผูบริหารสหกรณจะตองบริหารทุนของสหกรณใหเกิดประโยชนสูงสุด อันไดแก
9.1 ทุนเรือนหุน
9.2 ทุนสํารอง
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9.3 เงินสะสมตางๆ
9.4 กําไรสุทธิ
10. ผู บ ริ ห ารสหกรณ จ ะต อ งทราบถึ ง ต น ทุ น ที่ แ ท จ ริ ง ของสหกรณ อ อมทรั พ ย จุ ด คุ ม ทุ น ซึ่ ง
ประกอบดวย
10.1 ตนทุนทางการเงิน (ดอกเบี้ยจาย)
10.2 ตนทุนการบริหารงาน (คาใชจายตางๆ)
ทั้งนี้เพื่อเปนขอมูลประกอบการกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู
11. ผูบริหารจะตองมีแผน วิธีการกําหนดการรักษาสภาพคลองในระดับที่เหมาะสม กลาวคือไมให
ต่ําสูงจนเกินไปทั้งนี้เพื่อใหการบริหารเงินของสหกรณออมทรัพยทุกเม็ดเงินใหมีคุณคามากที่สุด
12. ผูบริหารจะตองบริหารเงินของสหกรณโดยอาศัยระบบงบประมาณ คือมีการเปรียบเทียบและ
วิเคราะหรายการตางๆ เทียบกับงบประมาณของสหกรณที่ไดตั้งไว เพื่อเปนการวัดผลและประสิทธิภาพการ
บริหารงาน
13. ผูบริหารสหกรณออมทรัพยควรกําหนดแผนการบริหารเงินและการบริหารงานของสหกรณใน
แตละดานอยางชัดเจนทั้งระยะสั้น (ปตอป) ระยะปานกลาง (1-3 ป) ระยะยาว (3-5 ป) และควรกําหนดเปน
แผนงานแบบมีเปาหมาย
14. ผูบริหารสหกรณตองรูจักวิธีการบริหารความเสี่ยงในสหกรณวาจะแบกรับเอาไวเองหรือจะผลัก
ภาระไปใหบริษัทประกันภัย หรือการตั้งกองทุนเพื่อประกันความเสี่ยง
15. ผูบริหารสหกรณต องมี วิ ธีการบริหารลูกหนี้ที่มีปญหา หนี้เสีย หนี้สงสัยจะสูญ และหนี้สูญ
เพื่อใหสหกรณไดรับประโยชนมากที่สุด
16. ผูบริหารสหกรณควรมีแหลงขอมูลที่เชื่อถือไดในแตละดานเพื่อประกอบการวางแผนและการ
ตัดสินใจในการบริหารเงินของสหกรณ
17. ผูบริหารสหกรณควรจะตองกําหนดแผนการพัฒนาบริหารเงินในแตละดานของสหกรณเพื่อเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
17.1 เงินออม/สมาชิก
17.2 เงินกู/สมาชิก
17.3 ใหการศึกษาอบรมแกสมาชิกเพื่อใชเงินไดอยางถูกตองเหมาะสม
17.4 เพิ่มสินเชื่อประเภท Productive loan
17.5 กําหนดวงเงินกูสามัญขั้นสูงสุด และระยะเวลาในการชําระหนี้ที่ควรจะเปน
17.6 คิดดอกเบี้ยเปนรายวัน
17.7 นโยบายกําหนดอัตราเงินปนผลลวงหนา
17.8 สรางวินัยการออม และการกูยืมเงินของสมาชิก
18. ผูบริหารสหกรณควรจะตองเรียนรูและศึกษาการอาน และวิเคราะหงบการเงิน เพื่อประโยชนใน
การวางแผนปรับปรุง
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5. หนาที่ของผูบริหารการเงิน
หนาที่และความรับผิดชอบของผูบริหารการเงิน มีดังนี้
1. การวางแผนทางการเงิน (Financial Planning) หนาที่หลักของผูบริหารการเงิน คือ การ
วางแผนและพยากรณทางการเงินของธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อที่จะไดทราบถึงขนาดของ
เงินทุนที่ตองการตลอดจนดําเนินการวางแผน นอกจากนี้จะตองประสานงานกับฝายตางๆ และมีการวาง
แผนการใชทรัพยากรการเงินลวงหนา โดยคาดคะเนความตองการเงินทุนของกิจการในชวงเวลาหนึ่งๆ
วามีความตองการใชเงินเทาไร เพื่อใหกิจการมีเงินทุนเพียงพอ มีสภาพคลอง (Liquidity) และลดความ
เสี่ ย งในการดํ า เนิ น งานของธุ ร กิ จ การพยากรณ จ ะมี ค วามถู ก ต อ งมากน อ ยเพี ย งใดขึ้ น อยู กั บ
ความสามารถของผูบริหารการเงินและความรวมมือของฝายตางๆ ในการใหขอมูลดานการเงิน
2. การจัดหาเงินทุน (Financing Fund) ผูบริหารการเงินจะตองพิจารณาสัดสวนในการจัดหา
เงินทุนวาควรจะจัดเงินทุนโดยการกอหนี้หรือการระดมหุนเปนจํานวนเทาใดจึงจะเหมาะสม (ถาพิจารณา
จากงบดุลหนี้สินและสวนของผูถือหุนจะอยูทางดานขวาของงบดุล) ถาสหกรณจัดหาเงินทุนโดยการกอ
หนี้จะมีตนทุนของเงินทุน คือ ดอกเบี้ยจาย แตถาสหกรณจัดหาเงินทุนโดยการระดมหุนจะมีตนทุนของ
เงินทุน คือ เงินปนผลจาย ซึ่งสหกรณจะจายเงินปนผลก็ตอเมื่อมีผลกําไรจากการดําเนินงาน อัตรา
การจายเงินปนผลจะกําหนดจากจํานวนกําไรสะสมที่สหกรณสามารถหามาได การที่สหกรณมีการกัน
เงินสํารองจากกําไรที่ไดรับในปปจจุบันไวเปนจํานวนมากจะสงผลใหมีการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนใน
จํานวนที่นอยลง ซึ่งการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนนั้นจะตองพิจารณาวาคุมกับตนทุนที่เสียโอกาสใน
การที่จะนํากําไรที่ไดรับนั้นไปลงทุนในดานอื่นๆ หรือไม
สหกรณออมทรัพย……………………….จํากัด
งบดุล
ณ วันที่………………………………….
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
ลูกหนี้ระยะยาว
สินทรัพยถาวร
รวมสินทรัพย

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

หนี้สินและทุนของสหกรณ
หนี้สินหมุนเวียน
xxx
หนี้สินระยะยาว
xxx
ทุนของสหกรณ
xxx
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ xxx

โครงสรางเงินทุน (Capital structure) เปนการกําหนดสัดสวนในการจัดหาเงินของสหกรณจะมี
สัดสวนของหนี้สินและสวนของผูถือหุนจํานวนเทาใด
ผูบริหารการเงินตองมีการวางแผนและคาดคะเนถึงจํานวนความตองการเงินทุนที่เหมาะสม เพื่อ
วางแผนการจัดหาเงินทุนวาจะมีโครงสรางเงินทุนอยางไร สัดสวนของหนี้สินและสวนของผูถือหุนจะมี
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สัดสวนเทาใด ทั้งนี้การจัดหาเงินทุนจากแหลงตาง ๆ นั้นจะตองมีความสอดคลองกับความตองการใช
เงินทุนวาจะนําไปลงทุนในรูปแบบใดและในชวงระยะเวลาใด เชน แหลงเงินทุนระยะสั้นที่มีอายุไมเกิน 1
ป เงินเบิกเกินบัญชี [Over Draft (OD)] ใชในการลงทุนในสินทรัพยระยะสั้น เพื่อกอใหเกิดสภาพคลอง
ของธุรกิจ การจัดหาเงินทุนผูบริหารการเงินตองจัดเตรียมขอมูลทางการเงิน เชน งบการเงินปปจจุบัน
พยากรณงบการเงิน และการจัดหาเงินทุนวาตองการเมื่อใด จากแหลงใด และดวยวิธีการใด
การที่จะตัด สินใจวาจะระดมเงิ นทุ นในรูปแบบใดนั้นจะขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการดว ยกัน
ไดแก อัตราดอกเบี้ย ฐานะทางการเงินของสหกรณวามีความสามารถเพียงพอที่จะจายชําระหนี้หรือไม
ระดับของหนี้ในปจจุบัน ตัวอยางเชน สหกรณที่มีปญหาดานเงินทุนหมุนเวียน อาจจะจัดหาเงินจากแหลง
เงินทุนระยะยาว (Long term financing) แทน
การตัดสินใจจัดหาเงินทุน จึงตองพิจารณา 2 ประเด็นที่สําคัญ คือ
1) ตนทุนของเงินทุน (Cost of capital) ถาโครงสรางเงินทุนมาจากผูถือหุน ตนทุนของ
เงินทุนจะต่ํากวาโครงสรางเงินทุนที่มาจากการกูยืม
2) ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial risk) เปนความเสี่ยงที่ธุรกิจไมสามารถที่จะจายชําระ
คืนเงินตนและดอกเบี้ยเมื่อถึงกําหนดชําระ ถาโครงสรางเงินทุนมาจากสวนของเจาของ ความเสี่ยงทาง
การเงินจะต่ํากวาโครงสรางเงินทุนที่มาจากหนี้สิน

หนี้สิน 25%
หนี้สิน
50%

โครงสรางเงินทุนแบบที่ 1

สวนของผูถอื หุน
50%

สวนของผูถอื หุน
75%
โครงสรางเงินทุนแบบที่ 2

จากรูปแสดงใหเห็นวาโครงสรางเงินทุนแบบที่ 1 มีสัดสวนของหนี้สิน 50% และสวนของผูถือหุน
50% สวนโครงสรางเงินทุนแบบที่ 2 มีสัดสวนของหนี้สิน 25% และสวนของผูถือหุน 75% ดังนั้นการที่
ธุรกิจเปลี่ยนแปลงโครงสรางเงินทุนจากแบบที่ 1 ไปเปนแบบที่ 2 จะทําใหสัดสวนของหนี้สินตอสวนของ
ผูถือหุนดีขึ้น
3. การจัดสรรเงินทุน (Allocation fund) ผูบริหารการเงินตองวางแผนการจัดสรรเงินทุนวาจะ
นําไปลงทุนในสินทรัพยหมุนเวียนหรือสินทรัพยถาวรจํานวนเทาใดจึงจะเหมาะสม และใหสัมพันธกับ
เงินทุนที่จัดหามาไดดวย เชน ลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาด ลูกหนี้ สินคาคงเหลือ
และการลงทุนในสินทรัพยถาวร เปนตน เพื่อใหธุรกิจไดรับผลประโยชนสูงสุด ในการตัดสินใจจัดสรร
เงินทุนนั้นตองพิจารณาปจจัยดังนี้ คือ ขนาดของธุรกิจ ความเสี่ยงทางธุรกิจ ขนาดของกําไรที่ธุรกิจ
ตองการ สภาพคลองของธุรกิจในขณะนั้น วาจะใชเงินทุนจํานวนเทาใด อยางไร
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ผูบริหารการเงินไดวางแผนการกําหนดความตองการเงินทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อ
วางแผนในการจัดหาแหลงเงินทุน ใหมีความสัมพันธกับความตองการใชเงินทุน กลาวคือ ถาสหกรณมี
ความตองการเงินทุนระยะสั้นเงินทุนที่จัดหามาก็ควรมาจากแหลงเงินทุนระยะสั้น ถาสหกรณมีความ
ตองการเงินทุนระยะยาวเงินทุนที่จัดหามาก็ควรมาจากแหลงเงินทุนระยะยาว เพื่อความเขาใจในการ
วิเคราะหจะพิจารณาจากงบดุลถึงการจัดหาและจัดสรรของเงินทุน โดยที่การจัดหาเงินทุนจะอยูทาง
ดานขวาของงบดุล สวนการจัดสรรเงินทุนจะอยูทางดานซายของงบดุล

งบดุล
สินทรัพยหมุนเวียน

ใชจากแหลงเงินทุนระยะสั้น

หนี้สินหมุนเวียน

แหลงเงินทุนระยะสั้น

เงินลงทุนระยะยาว
ลูกหนี้ระยะยาว
สินทรัพยถาวร

หนี้สินระยะยาว
ใชจากแหลงเงินทุนระยะยาว ทุนของสหกรณ

แหลงเงินทุนระยะยาว

4. การควบคุมทางการเงิน (Financial control) และการประสานงาน (Coordination)
ผูบริหารการเงินตองมีการประสานงานกับฝายอื่น ๆ ในการวางแผนการควบคุมการบริหารดานการเงิน
และติดตามผลการดําเนินงานเพื่อใหเปนไปตามแผนที่กําหนดไว ตลอดจนพิจารณาหาทางปองกันหรือ
แกไขเมื่อมีปญหาเกิดขึ้นในระหวางการดําเนินงาน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
6. การจัดหาเงินทุนและการจัดสรรเงินทุน
สหกรณออมทรัพยเปนวิสาหกิจ (Enterprise) ที่ใหบริการทางการเงินแกสมาชิกทั้งดานการออม
และการกูยืม ตามหลักและวิธีการของสหกรณ มีการดําเนินงานเปนธุรกิจในแบบพึ่งพาตนเองและพึ่งพา
ซึ่งกันและกัน แมโดยปรัชญาของสหกรณจะใหความสําคัญในการรวมคนเปนลําดับแรก แตการรวมทุน
เพื่อใชในการดําเนินงานก็เปนสิ่งสําคัญที่ไมอาจละเลยได โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อสหกรณออมทรัพยเปน
สถาบันการเงินรูปหนึง่ ในระบบเศรษฐกิจไทย
แหลงเงินทุนหรือเงินทุนจากแหลงตางๆ จัดวาเปนสิ่งสําคัญยิ่งในการดําเนินธุรกิจ เพราะเปนสิ่ง
ที่ไมอาจขาดหายไปได และผูบริหารสหกรณตองใหการใสใจ เนื่องจากเงินทุนที่มีที่มาตางๆ กันนั้น มี
ความหมายตอสหกรณในสายตาของผูเกี่ยวของตางกัน มีตนทุนของเงินตางกัน มีเงื่อนไขเงื่อนเวลาใน
การใชคืนเงินทุนเหลานั้นตางกัน และแหลงทุนเองก็อาจมีสิทธิในสหกรณนี้ตางกันไปดวย
การจั ด สรรเงิ นทุ น ที่ ส หกรณมี อ ยู ไปเพื่ อ การตา งๆ ก็ มี ค วามสํา คั ญ ไม ยิ่ ง หย อ นไปกวาการ
พิจารณาถึงแหลงเงินทุน เพราะมีผลโดยตรงตอผลประโยชนที่สหกรณจะไดรับ กลาวคือ เปนการจัดสรร
เงินทุนไป เพื่อการกอใหเกิดรายไดจากการดําเนินธุรกิจทั้งทางตรงและทางออม ทั้งยังสะทอนใหเห็นถึง
ปรัชญาในการดําเนินธุรกิจบางประการ ความเสี่ยงภัยทางธุรกิจและความเชื่อถือในสหกรณในมุมมองของ
ผูเกี่ยวของทั้งจากภายในและจากภายนอก
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การจัดหาเงินทุนและการจัดสรรเงินทุน จึงเปนเรื่องสําคัญที่ผูบริหารสหกรณออมทรัพยจําเปนตองให
ความสําคัญ และเอาใจใสอยางจริงจังและอยางตอเนื่องตลอดเวลา เพราะดานหนึ่งเปนเรื่องของการควบคุม
ตนทุนทางการเงิน อีกดานหนึ่งเปนเรื่องของการสรางผลประโยชนทางการเงิน และโดยภาพรวมก็เพื่อใหเกิด
ความเหมาะสมระหวางลักษณะของเงินทุนกับลักษณะของการลงทุน เพื่อใหสามารถรองรับภาระที่จะเกิดขึ้น
ทั้งในรูปของการชําระคืน และคาใชจายตางๆ สําหรับแหลงทุนตางๆ และดวยเหตุที่ลักษณะของสหกรณออม
ทรัพยมีลักษณะเฉพาะในรูปของสถาบันการเงินที่ผูมีสวนไดเสียเปนคนกลุมเดียวกัน คือ สมาชิก ที่มีทั้ง “ผู
ออม” คือแหลงทุนของสหกรณแหลงหนึ่ง ยอมตองการผลประโยชนจากการออมของตน “สูง” แตขณะเดียวกัน
“ผูกู” ซึ่งเปนแหลงลงทุนหรือทางหนึ่งของการจัดสรรเงินทุนของสหกรณ กลับตองการสินเชื่อที่มีดอกเบี้ย “ต่ํา”
แต ทุ กคนคื อสมาชิ กของสหกรณ เดี ยวกั น การบริ หารการเงิ นในสถาบั นการเงิ นที่ มี ลั กษณะขั ดกั นของ
ผลประโยชนของคนกลุมเดียวกัน จึงเปนขอจํากัดที่มีความทาทายอยางยิ่ง
แหลงที่มาของเงินทุน : หนี้สิน และทุน
รายการหนี้สิน และทุน ที่ปรากฏในงบดุล นั้น เปนรายการที่สรุปรวมมาจากบัญชีตางๆ ในกลุม
บัญชีหนี้สิน และบัญชีทุน ณ เวลาที่กําหนด(เวลาที่ทํางบดุล) ยอดรวมของหนี้สินและทุนที่ปรากฏในทาย
งบดุลนั้น บอกใหทราบวา ณ เวลานั้นสหกรณมีเงินทุนทั้งสิ้นมูลคาเทาใด และมาจากแหลงใดบาง มาก
นอยเทาใด ประกอบดวย
แหลงที่ 1 จากเจาของสหกรณและจากการดําเนินงานของสหกรณ
ทุนสวนนี้ มีที่มาที่สําคัญจาก 2 สวนคือ
สวนแรก ทุนเรือนหุน : เปนเงินทุนที่ไดจากการลงทุนของเจาของสหกรณ (คือสมาชิก) ลงทุนใน
สหกรณของตน ในรูปของการถือหุน และปรากฏรายการในบัญชี ทุนเรือนหุน ทุนสวนนี้เกี่ยวของกับ
สมาชิกภาพของสมาชิ กสหกรณ เนื่ องจากสมาชิ กมี สิ ทธิ ในการถอนหุ นคื นเมื่ อพ นจากการเป นสมาชิ ก
สหกรณแลวการสะสมทุนของสมาชิกเปนทุนเรือนหุนในสหกรณทั่วๆ ไป นั้น จะมีลักษณะบางประการที่เปน
ขอจํากัด หรือขอเสียเปรียบ เมื่อเทียบกับวิสาหกิจอื่นๆ อยูหลายประการ (แตอาจมีบางประการที่ไมใช
ขอจํากัดของสหกรณออมทรัพย) ขอจํากัดเหลานั้นไดแก
1. จํานวนของผูถือหุน (คือจํานวนสมาชิก ) มีขีดจํากัดบังคับอยู คือ จํากัดอยูในขอบเขตของ
บริการที่สหกรณกําหนดตามขอบังคับ เชนในอาณาเขตใดอาณาเขตหนึ่ง หรือในหนวยงานใดหนวยงาน
หนึ่ง
2. การถือหุนของสมาชิกสหกรณรายคน มักไมมีขอกําหนดใหสอดคลองกับความตองการใช
เงินทุนของตน แตเปนไปตามความสามารถโดยเฉลี่ย ในสหกรณเดียวกันสมาชิกที่มีฐานะตางกัน ก็จะมี
ความสามารถในการถือ หุนตางกัน สําหรับสหกรณ ออมทรั พ ย นั้น การสะสมทุนในรูปทุนเรือ นหุนจึง
กํ าหนดให มีค วามสั มพั นธ กั บรายได ของสมาชิก เปนกําหนดขั้นต่ํา ดว ย ขอ นี้อ าจไมใ ชขอ จํากัดของ
สหกรณออมทรัพย เนื่องจากมักกําหนดใหสมาชิก “ออม” ในรูปเงินสะสมคาหุน เปนสัดสวนกับรายได
ประจํา (เชน รอยละ 5) แตก็มีขอจํากัดอื่นเกิดขึ้น คือการยอมใหสมาชิก “หยุด” การออมในลักษณะนี้ได
เมื่อเวลาผานไประยะหนึ่ง เชน สงเงินสะสมคาหุนติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 84 งวดรายเดือน เปนตน
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3. การถือหุนในสหกรณ เปนการจายเงินลวงหนาเพื่อใหไดสิทธิในการใชบริการในอนาคต
มากกวาที่จะเปนการลงทุนที่มีสิ่งดึงดูดใจ หุนของสหกรณจึงไมมีลักษณะการลงทุนแบบหุนทางการคา
คือ
ผลตอบแทน : เงินปนผลที่จายใหแกทุนเรือนหุนมีอัตราจํากัดตามหลักการสหกรณ และอาจมี
ขอกําหนดไวในกฎหมายดวย และการตัดสินใจเปนอํานาจของที่ประชุมใหญ
มูลคาตลาด : มูลคาหุนของสหกรณมีราคาคงที่ ไมขึ้น - ลงตามผลการประกอบการ สมาชิกไมอาจ
หาประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหุนได
การโอนหุน : หุนของสหกรณตามปกติไมอาจโอนซื้อขายกันระหวางสมาชิกไดโดยตรง สมาชิก
จะสามารถถอนหุนของตนไดเมื่อพนจากสมาชิกภาพ และปกติตองโอนหุนใหกับสหกรณเทานั้น
อํ า นาจในการตั ด สิ น ใจ : การถื อ หุ นในสหกรณ ไม มี สว นสั ม พั น ธ กั บ อํ า นาจในการตั ด สิ น ใจ
เนื่องจากสหกรณถือหลักการ 1 คน 1 เสียง นอกจากนั้นยังมีขอกําหนดอื่นๆ เชน
1. มีขอกําหนดไมใหสมาชิกคนหนึ่งคนใด ถือหุนในสหกรณเกินกวาเกณฑที่กําหนด เชน ไม
เกิน 1 ใน 5 ของมูลคาหุนที่ชําระแลว เปนตน
2. ทุนเรือนหุนมีความสัมพันธกับสมาชิกภาพ จึงมีการเปลี่ยนแปลงในปริมาณเมื่อมีผูพนจาก
สมาชิกภาพ
3. สมาชิกสหกรณมักลังเลใจที่จะถือหุนในสหกรณในจํานวนที่เกินกวาเกณฑขั้นต่ํา เนื่องจากมักมี
ขอเปรียบเทียบวาสามารถใชบริการที่อื่นไดโดยไมตองนําเงินไปลงทุน
อยางไรก็ตาม ขอจํากัดเหลานี้สามารถใชวิธีการตางๆ แกไขได
สวนที่สอง ทุนสะสม : เปนทุนที่เกิดจากการสะสมทุนของสหกรณโดยสวนรวม เชน เงินสํารอง
ทุนสะสมตามขอบังคับเพื่อวัตถุประสงคตางๆ (สวนมากจัดสรรมาจากกําไรสุทธิประจําป) ทุนสวนนี้เปน
ทุนที่ปลอดจากขอผูกพันกับสมาชิกรายบุคคล จึงไมมีผลอันเนื่องจากการเขา - ออกของสมาชิกสหกรณ
และเปนเงินทุนที่ไมมีตนทุนทางธุรกิจ
แหลงที่ 2 จากสวนของหนี้สิน
ทุนสวนนี้มีบทบาทมากในการดําเนินธุรกิจของสหกรณออมทรัพย เนื่องจากสวนมากเปนหนี้สิน
ระยะสั้น ที่อาจมีการเรียกใหชําระหนี้ในทันที หรือในระยะเวลาจํากัด หรือมีขอผูกพันตอการจายคืนทันที
เมื่อมีการรองขอ การบริหารเงินทุนจากแหลงหนี้สินจึงมีความสําคัญและละเอียดออนมาก เพราะจะสงผล
กระทบถึงความเชื่อถือที่ “แหลงทุน” มีตอสหกรณไดโดยงายนั้นหมายถึงระดับความสัมพันธระหวาง
สหกรณกับแหลงทุนจะขึ้นอยูกับการบริหารในเรื่องนี้
แหลงหนี้สินที่สําคัญของสหกรณออมทรัพย ประกอบดวย
1) สมาชิก ซึ่งจะอยูในรูปของเงินฝากประเภทตางๆ ซึ่งมีตนทุนของเงินทุน (คือ อัตราดอกเบี้ย)
ที่ แ ตกต างกั น ตามเงื่ อ นไขที่ ส หกรณ กํา หนด ปกติมั ก ขึ้ นอยู กั บระยะเวลา ความต อ งการเงิ น ทุนของ
สหกรณ และภาวะเศรษฐกิจทั่วไป การกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจะเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการ
เคลื่อนไหวของเงินทุนสวนนี้ เขา - ออก ระหวางสหกรณกับสถาบันการเงินอื่นหากไมระมัดระวังและขาด
การติ ดตามขาวสารอยางใกลชิด อาจเกิ ดการ “กระเพื่อ ม” ของเงินทุนอยางรุนแรง และสงผลตอการ
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บริหารสภาพคลองของสหกรณ ปกติแลวอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก มักถูกกําหนดมาจากปจจัยภายนอก
สหกรณ ซึ่งเปนสิ่งที่สหกรณไมสามารถควบคุมได
นอกเหนือจากเงินรับฝากจากสมาชิกแลว สหกรณยังอาจจัดหาเงินทุนจากสมาชิกในลักษณะอื่น
อีก เชน การออกตั๋วสัญญาใชเงิน เปนตน ซึ่งจะใชใ นกรณีที่ส หกรณมีความตองการเงินทุนที่มีความ
เฉพาะ เชน จัดหาเงินทุนระยะยาวโดยออกตั๋วสัญญาใชเงิน ในขณะที่ไมสามารถกระตุนใหสมาชิกเพิ่ม
การถือ หุนปกติได (เชน ในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยสูงกวาอัต ราสูงสุดของเงินปนผลเปนตน)หรือจัดหา
เงินทุนระยะสั้นโดยการออกตั๋วสัญญาใชเงิน เพื่อลดปญหาการขาดสภาพคลองชั่วคราว เปนตน
2) แหลงภายนอก ไดแกสถาบันการเงินตางๆ และสหกรณอื่น ซึ่งจะอยูในรูปของเงินกูประเภท
ตางๆ ทั้งระยะสั้ น ระยะปานกลาง ระยะยาว และเงินเบิกเกินบัญชี เปนตน แหลงเงินทุนสวนนี้จะมี
ขอจํากัดอยูบาง เพราะขึ้นอยูกับฐานะของสหกรณที่ขอกูวาเปนที่เชื่อถือไดมากนอยเพียงใด บางกรณี
อาจตองการหลักประกันบางอยางดวย สําหรับตนทุนของเงินสวนนี้ก็ขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ เชนเดียวกับ
สวนแรก
อยางไรก็ตาม การพิจารณาแหลงเงินทุน และเงินทุนตางๆ โดยอาศัยขอมูลจากงบดุลเพียงอยาง
เดียวนั้น จะไมไดภาพของแหลงเงินทุนที่ครบถวน เนื่องจากอาจมีเงินทุนจากบางแหลงโดยเฉพาะเงินทุน
ระยะสั้น ที่สหกรณจัดหามา และใชคืนไปหมดสิ้นแลวในระหวางป ทําใหไมปรากฏยอดคงเหลือในวันที่ทํา
งบดุล จึงจําเปนตองพิจารณาถึงรายการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นจริงดวย การจัดทํางบการเงินระหวางกาล
หรือการเก็บยอดรายการทางการเงินที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง (ทุกวันทําการ ทุกสัปดาห ทุกปกษ ทุก
เดื อ น ทุ ก ไตรมาส ฯลฯ) จึ ง จะเป น การติ ด ตามการเคลื่ อ นไหวของเงิ น ทุน จากแหล ง ต า งๆ ที่ ไ ด ผ ล
นอกจากนั้นการทํางบการเงินลวงหนา งบกระแสเงินสดลวงหนา ก็เปนเครื่องชวยสําหรับผูบริหารงาน
สหกรณไดอยางดี ระบบขาวสารภายในและระบบบัญชีของสหกรณ จึงเปนหัวใจสําคัญของการบริหาร
การเงินของ สหกรณออมทรัพย และควรใหความสําคัญแกบัญชีเพื่อการบริหารเปนพิเศษ
การจัดสรรเงินทุน : สินทรัพย
รายการสินทรัพยตางๆ ที่ปรากฏในงบดุลนั้น แสดงใหเห็นถึงการจัดสรรเงินทุนที่สหกรณมีอยู ณ
เวลาใดเวลาหนึ่ง วาไดมีการนําไปเก็บไว (ลงทุน) เพื่อการใดบาง โดยการจัดสรรนั้นจะกระทําในรูปของ
การลงทุนในสินทรัพย ซึ่งประกอบดวย
1. การลงทุนในสินทรัพยถาวร หมายถึงการซื้อหรือจัดหาโดยการเชาระยะยาวสินทรัพยที่เปน
อสังหาริมทรัพย เชน อาคารสํานักงาน ที่ดิน ยานพาหนะ ครุภัณฑอุปกรณ ซึ่งเปนสินทรัพยที่จําเปนใน
การดําเนินงานของสหกรณ และกอใหเกิดประโยชน(รายได) แกสหกรณในทางออม การลงทุนใน
สินทรัพยประเภทนี้จําเปนตองทํางบประมาณการลงทุน เพื่อใหรูถึงการเคลื่อนไหวของกระแสเงินเขาออก และตองประเมินความคุมคาของการลงทุนดวย โดยเฉพาะในกรณีที่ไมใชสินทรัพยถาวรที่เปนความ
จําเปนพื้นฐาน เชน การซื้อรถยนตคันที่ 2 ควรมีการพิจารณาวา การซื้อรถยนตคันนี้ จะทําใหสหกรณ
ประหยัดอะไรไดบาง (เชน คาเชาพาหนะ ที่ตองจายอยูเปนครั้งคราว เพราะรถไมพอใชงาน) และจะ
คุมคากับการลงทุนไปหรือไม หรือการสรางอาคารสํานักงาน จะประหยัดอะไรลงไดบาง จะคุมคาหรือไม
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เทคนิค ในการวิเ คราะหส ามารถใช เทคนิ ค ตาง ๆ เชน การวิเ คราะหมูลคาปจจุบันสุทธิ (Net
Present Value : NPV) การวิเคราะหอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR) การ
วิเคราะหระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) การวิเคราะหดัชนีอัตรากําไร (Profitability Index : PI)
เปนตน การใชเทคนิคเหลานี้เขาชวยจะทําใหสหกรณออมทรัพยสามารถตัดสินในการลงทุนไดอยางมี
เหตุผล ดวยความรอบคอบ มิใชการพิจารณาโดยอาศัย “ความรูสึก” โดยขาดการวิเคราะหที่รัดกุม
เพียงพอ นอกจากนั้นยังจะเปนการบังคับใหตองมีการประมาณการกระแสเงินสดรับ-จายขึ้นมา ทําใหเห็น
ภาพการเคลื่อนไหวในอนาคตที่จะชวยใหผูบริหารงานสามารถมองเห็นปญหาหรือขอจํากัดที่อาจจะเกิด
ในอนาคตไดดวย และพรอมที่จะเผชิญกับปญหานั้นอยางมีเวลาเตรียมตัวมากพอ
2. การลงทุ น ในสิ น ทรั พ ย ห มุ น เวี ย น หมายถึ ง การลงทุ น ในสิ น ทรั พ ย ที่ มี อ ายุ สั้ น มี ก าร
หมุนเวียนเร็ว ปกติจะมีการเปลี่ยนสภาพเปนเงินสดในรอบปทางบัญชีเดียว เชน ลูกหนี้ สินคาคงคลัง
เงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในหลักทรัพย และบางสวนจะคงสภาพไวเปนเงินสดในมือสินทรัพยกลุมนี้มี
ความจําเปนในการดําเนินธุรกิจมาก เนื่องจากเปนกลไกในการรั กษาสภาพคลองของกิจการที่สําคัญ
อยางไรก็ตามสําหรับสหกรณออมทรัพย สวนประกอบสําคัญของสินทรัพยกลุมนี้ คือ ลูกหนี้ ถือวาเปน
สินทรัพยที่เปนแหลงรายไดที่สําคัญสุดของสหกรณ
อยางไรก็ตาม “ลูกหนี้” ของสหกรณออมทรัพย ไมไดมีลักษณะเปนสินทรัพยหมุนเวียนที่แทจริง
ขอเท็จจริงที่ปรากฏนั้น “ลูกหนี้” มีลักษณะเปน “เงินลงทุน” ของสหกรณมากกวา หากจะมีการจัดลูกหนี้
ของสหกรณออมทรัพยเปน “สินทรัพยหมุนเวียน” ก็อาจมีเพียงสวนที่ถึงกําหนดชําระในรอบปทางบัญชี
นั้น ๆ เทานั้น เนื่องจากมีลูกหนี้จํานวนมากที่เปนหนี้ที่มีระยะเวลาชําระคืนเกินกวา 1 ป เชน บางสวน
ของเงิ นกู ส ามั ญ และส ว นใหญ ของเงิ นกู พิ เ ศษ จากข อ เท็ จจริง นี้ สหกรณอ อมทรั พ ย ค วรมีก ารแยก
รายละเอียด ลูกหนี้สวนที่ไมเปนสินทรัพยหมุนเวียน (Non-Current Assets) ออกไวตางหาก เพื่อใหเห็น
อยางชัดเจนวาสินทรัพยสวนนี้มีสภาพคลองต่ํากวาสวนที่เปน Current จะทําใหการพิจารณาสภาพคลอง
ของสหกรณมีความเปนจริงมากขึ้น ไมถูกปกปดอยูดวยปริมาณลูกหนี้ที่เปนสวนของ Non-Current
ผลตอบแทนจากการให กู ยืม คือ อัต ราดอกเบี้ย ซึ่งตามปกติจะมีอัต ราเดียวสําหรับเงินกูทุก
ประเภท จึงไมมีความแตกตางกันระหวางการใหเงินกูพิเศษ กับเงินกูสามัญ หรือเงินกูฉุกเฉิน สหกรณจึง
ไมจําเปนตองมีการจัดสัดสวนระหวางเงินกูพิเศษ เงินกูสามัญ และเงินกูฉุกเฉิน วาควรมีอัตราสวนเทาใด
แตหากสหกรณออมทรัพยใดใชนโยบาย “อัตราดอกเบี้ยตางกัน” สําหรับเงินกูตางประเภทกัน การ
กําหนดสัดสวนระหวางเงินกูประเภทตางๆ ก็จะมีความจําเปนขึ้นมาทันที เพราะจะมีผลตอ “รายไดจาก
ดอกเบี้ย” ของสหกรณ เชน สหกรณอาจกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกูฉุกเฉิน สูงกวาเงินกูสามัญ เพื่อสังกัด
การกูเงินฉุกเฉินที่ไมจําเปนลงเปนการสรางวินัยการใชจายเงินใหสมาชิกบางกลุม หรืออาจกําหนดอัตรา
ดอกเบี้ยสําหรับเงินกูพิเศษเพื่อการมีอสังหาริมทรัพยใหต่ํากวาเงินกูสามัญ เพื่อใหโอกาสแกสมาชิกที่
ตองการมีที่อยูอาศัยใหมีโอกาสมากขึ้น เปนตน
3. การลงทุนในสินทรัพยอื่นๆ เชน เงินลงทุนในกิจการอื่น (ถือหุนของชุมนุมสหกรณฯ) หรือ
สินทรัพยประเภทไมมีตัวตนตางๆ เชนสิทธิการเชา เปนตน
สวนประกอบของรายการสินทรัพยตางๆ เหลานี้ แสดงใหเห็นถึงการจัดสรรเงินทุนของสหกรณ
ซึ่งจะมีผลโดยตรงตอสหกรณ คือ
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1) ผลตอสภาพคลองของสหกรณ
2) ผลตอรายไดของสหกรณ
3) ผลตอความเสี่ยงภัยทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้น
4) ผลตอภาพพจนและความเชื่อถือในสหกรณตามสายตาผูเกี่ยวของ
ความสัมพันธระหวางการจัดหาเงินทุนและการจัดสรรเงินทุน
ในการบริหารการเงินสําหรับสหกรณออมทรัพยนั้น การจัดสมดุลระหวางเงินทุนจากแหลงตางๆ
กับการจัดสรรเงินลงทุน ก็ดี การจัดสว นประกอบในการลงทุนในสินทรัพยตางๆ ก็ดี การจัดสัดสว น
ระหวางเงินทุนจากแหลงตางๆ และระยะเวลาตางๆ ก็ดี ลวนเปนประเด็นที่ตองพิจารณาติดตามอยาง
ตอเนื่อง เพื่อการตัดสินใจที่รวดเร็วทันเหตุการณ เพื่อใหเกิดผลดีที่สุดแกสหกรณและสมาชิก
หลักพื้นฐานของการบริหารการเงินเพื่อจัดสมดุลระหวางแหลงเงินทุนกับการจัดสรรเงินทุน ก็คือ
การลงทุนในสินทรัพยที่เปน non - current ดวยเงินทุนจากแหลงเงินทุนระยะยาวและลงทุนในสินทรัพย
ที่เปน current ดวยเงินทุนจากแหลงเงินทุนระยะสั้น ซึ่งจะเปนนโยบายที่ปลอดภัยที่สุด เพราะปกติ
แหลงเงินทุนระยะยาวจะมีตนทุนสูงกวาแหลงเงินทุนระยะสั้นและสินทรัพยที่เปน non - current เปน
สินทรัพยที่กอใหเกิดรายไดมากกวาสินทรัพยที่เปน current อยางไรก็ตามนโยบายที่มีความทาทายมาก
ขึ้น คือการลงทุนบางสวนในสินทรัพยที่เปน non - current ดวยเงินทุนจากแหลงเงินทุนระยะสั้น (เพราะ
ตนทุนต่ํากวา แตมีผลตอบแทนสูง) สหกรณยอมตองแบกรับภาระความเสี่ยงที่สูงขึ้นดวย การกําหนด
นโยบายอยางไรจึงขึ้นอยูกับธรรมชาติของสหกรณ ธรรมชาติของมวลสมาชิก และวิสัยทัศนของผูบริหาร
สหกรณ เปนสําคัญ
ธรรมชาติของสหกรณ ในที่นี้หมายถึง ระดับการดําเนินธุรกิจของสหกรณออมทรัพยแตละแหง ซึ่ง
อาจแบงไดเปน 3 ระดับ คือ
สหกรณออมทรัพยที่ยังเปนสหกรณพื้นฐาน คือ สมาชิกสหกรณยังมีความตองการ “เงินกู” จาก
สหกรณในปริมาณสูง (สหกรณยังมีเงินไมพอใหกู) สหกรณจะใหความสําคัญในการหาแหลงเงินทุนมากกวา
เรื่องการลงทุน (สหกรณกลุมนี้จะกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกูสูงกวาสหกรณอื่นได)
สหกรณอ อมทรัพ ยที่พนการเปนสหกรณพื้นฐานมาแลว สมาชิกมีการกูยืม และมีการออมใน
ระดับที่ไดสัดสวนกัน (สหกรณไมขาดเงิน และไมมีเงินเหลือ) สหกรณกลุมนี้จะมีทางเลือกในการจัดหา
เงินทุนจากแหลงตางๆ ไดมากขึ้น แหลงทุนที่มีดอกเบี้ยต่ํา เงื่อนไขดี จะไดรับการพิจารณากอน อาจใช
เทคนิคตางๆ ในการจัดหาเงินทุนได และรักษาระดับการลงทุน (ใหกูยืม) โดยกําหนดอัตราดอกเบี้ยใน
ระดับเดียวกับตลาดได
สําหรับสหกรณออมทรัพยอีกกลุมหนึ่งคือกลุมที่มีความกาวหนา กลุมนี้จะมีเงินเหลือเพราะระดับ
การกูยืมของสมาชิกอิ่มตัว สมาชิกมีกําลังการออมสูง สหกรณออมทรัพยกลุมนี้จะเปนกลุมที่ใหกูยืมแก
สหกรณอื่ นๆ เป นกลุ มที่ จําเปนตอ งใหความสําคัญแกก ารหาชอ งทางการลงทุนใหมๆ ในขณะที่ตอ ง
พยายามควบคุมตนทุนจากแหลงเงินทุนที่มีทั้งหมดดวย เพราะสหกรณออมทรัพยยังมีขอบเขตการลงทุน
จํากัดอยู
ธรรมชาติของสมาชิก จะสอดคลอ งกับธรรมชาติของสหกรณ ในสหกรณอ อมทรัพยกลุมแรก
สมาชิกสวนใหญจะเปน “ผูกู” จะมีกําลังการออมต่ํา ตรงขามกับสมาชิกสหกรณในกลุมที่สุดทาย ที่มีกําลัง
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การออมสูง แมจะมีการกูยืมแตก็มีกําลังการชําระคืนได ความสนใจในผลประโยชนของสมาชิกในสหกรณ
แตละกลุมจึงมีความแตกตางกัน
การกําหนดนโยบายของผูบริหารสหกรณออมทรัพยแตละกลุม จะสะทอนมาจากธรรมชาติของ
สหกรณ และธรรมชาติของสมาชิก เพราะกรรมการดําเนินการไดรับการเลือกตั้งมาจากมวลสมาชิก การ
ใหความสนใจของสหกรณแตละแหงจึงแตกตางกัน แตอยางไรก็ตาม หากสหกรณออมทรัพยทั้งระบบ
สามารถเชื่อมโยงและสรางความสัมพันธทางการเงินกันได ก็จะทําใหการเคลื่อนยายเงินทุนจากสวนที่
เกินอยูไปยังสวนที่ขาด สามารถเปนไปไดอยางสะดวกและรวดเร็ว และเปนประโยชนแกทุกสหกรณ
รายละเอียดวิธีการปฏิบัติ โปรดศึกษาจากคูมือการบริหารการเงินขั้นสูง
7. ตนทุนเงินในสหกรณออมทรัพย
หนาที่ของผูบริหารการเงินสหกรณออมทรัพยที่สําคัญ คือ การตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุน
(Investment) การตัดสินใจในการกําหนดราคา (Pricing) การตัดสินใจในการจัดหาเงินทุน (Financing) และ
การตัดสินใจในการจัดโครงสรางของเงินทุน (Financial Structuring) ดังนั้นขอมูลพื้นฐานสําคัญที่ผูบริหาร
สหกรณตองการเปนอยางยิ่ง เพื่อใชในการวางแผน การตัดสินใจ และการควบคุม คือตนทุน (Cost)
“ตนทุน” ในการบัญชีการเงิน หมายถึง ทรัพยากรตางๆ ที่ใชไปเพื่อใหไดสินคา หรือบริการ หรือ
เงินทุนมา ทรัพยากรที่ใชอาจวัดไดในรูปของเงินสดที่จายไป มูลคาของทรัพยสินที่เอาไปแลกเปลี่ยน เปนตน
แตสําหรับการบัญชีบริหาร “ตนทุน” มีความหมายที่แตกตางกัน ทั้งนี้เพราะตนทุนมีหลายประเภทแตกตาง
กันตามความตองการของฝายบริหารที่ตองการจะใชขอมูลตนทุน เพื่อวัตถุประสงคใด เชน เพื่อกําหนด
อัตราดอกเบี้ยเงินใหกูแกสมาชิก หรือเพื่อควบคุมงบประมาณรายจาย หรือเพื่อการตัดสินใจลงทุนในตรา
สารทางการเงิน หรือเพื่อการปรับปรุงโครงสรางทางการเงินใหมีเสถียรภาพ เปนตน ตนทุนเกิดขึ้นในกิจการ
ทุกประเภท ทั้งในกิจการที่ดําเนินธุรกิจ และไมไดดําเนินธุรกิจ ตนทุนที่เกิดขึ้นจะแตกตางกัน การจําแนก
ประเภทตนทุน จึงขึ้นอยูกับลักษณะการประกอบกิจการของแตละแหง โดยทั่วไปตนทุนในกิจการของ
สหกรณออมทรัพย จําแนกได 2 ประเภทคือ
1. ตนทุนเงินทุน (Cost of Capital)
2. ตนทุนการบริหาร (Administrative Cost)
ตนทุนเงินทุน (Cost of Capital) คือ ตนทุนการไดมาของเงินทุนที่สหกรณออมทรัพยนํามาใช
ในการสรางทรัพยสิน และหมุนเวียนดําเนินการ ตามปกติสหกรณออมทรัพยจะมีแหลงที่มาของเงินทุน
จาก 2 แหลง คือ จาก “เจาหนี้” และจาก “เจาของ” โดยสามารถพิจารณาสวนประกอบของเงินทุนไดจาก
งบดุลของสหกรณออมทรัพย ซึ่งจําแนกแหลงที่มาของเงินทุนไวชัดเจนในรายการหนี้สิน (Liabilities)
และรายการทุนของสหกรณ (Owner Equity)
1. แหลงที่มาของเงินทุนจากเจาของและจากการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพย
ประกอบดวย
1.1 ทุนเรือนหุน เปนเงินทุนที่ไดมาจากการลงทุนของสมาชิกในกิจการสหกรณออมทรัพยของตน
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1.2 ทุนสะสม เปนเงินทุนที่ไดมาจากการดําเนินงานของสหกรณ และสะสมทุนไวเพื่อประโยชน
ในภายหนาของสมาชิก และสหกรณโดยสวนรวมประกอบดวย
- ทุนสํารอง
- ทุนสะสมตามขอบังคับ หรือระเบียบ เชน ทุนสาธารณประโยชนทุนรักษา
ระดับอัตราเงินปนผล ทุนสวัสดิการสมาชิก ทุนสวัสดิการเจาหนาที่ ทุนเพื่อ
การศึกษาของบุตรสมาชิก ทุนเพื่อสรางสํานักงานเปนตน
- กําไรสะสม
2. แหลงที่มาของเงินทุนจากหนี้สิน ประกอบดวย
2.1 เงินรับฝาก เปนเงินทุนที่ไดมาจากการที่สหกรณออมทรัพยรับฝากเงินจากสมาชิก ทั้งในรูปเงิน
ฝากประเภทออมทรัพย และเงินฝากประเภทประจําตามกําหนดเวลา เปนตน
2.2 เงินกูยืม เปนเงินทุนที่สหกรณออมทรัพยไดมาจากการกูยืมเจาหนี้ตางๆเชน ชุมนุมสหกรณ
ออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ธนาคาร และสหกรณออมทรัพยอื่น เปนตน
เงินทุนที่ไดมาจากแตละแหลงทุนดังกลาวจะมีตนทุน หรือคาใชจายที่แตกตางกันไป ดังนั้นในการ
หาตนทุนเงินทุนของสหกรณออมทรัพยนั้น จะตองหาตนทุนของเงินทุนที่ไดมาจากแตละแหลงกอน แลวจึง
นํามาเฉลี่ยตามสัดสวนของเงินทุนตามแหลงที่ไดมา ซึ่งเรียกวาตนทุนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (Weighted
Average Cost of Capital : WACC)
ตนทุนของทุนเรือนหุน
ผลตอบแทนตอการลงทุนในทุนเรือนหุนของสหกรณออมทรัพย คือ เงินปนผล ซึ่งที่ประชุมใหญของ
สหกรณเปนผูพิจารณาอนุมัติจัดสรรจากกําไรสุทธิประจําป ตามที่คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเสนอ ซึ่ง
ในหลายสหกรณจะพบปญหาความขัดแยงระหวางคณะกรรมการดําเนินการ และสมาชิกผูถือหุนเกี่ยวกับการ
กําหนดอัตราเงินปนผล เนื่องจากสมาชิกผูถือหุนมักจะคาดหวังอัตราเงินปนผลที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ทุกป ขณะที่
ผูบริหารสหกรณตองบริหารการเงินภายใตสภาพแวดลอมทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อัตรา
ดอกเบี้ ยในตลาดเงิ นตลาดทุ นมี ขึ้นและลง ดั งนั้ นอั ตราเงิ นป นผลที่ เหมาะสมนั้ นควรไม ต่ํ ากว าอัตรา
ผลตอบแทนที่สมาชิกสหกรณจะไดรับ หากสมาชิกสหกรณนําไปลงทุนที่อื่นที่มีสภาพความเสี่ยงพอๆ กัน เชน
ไมต่ํากวาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ปเฉลี่ย หรืออาจกําหนดวาเทากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําบวก
2 % ถึง 3% ตนทุนของทุนเรือนหุนใน สหกรณออมทรัพยก็คือ อัตราเงินปนผล นั่นเอง
ตนทุนของทุนสํารอง ทุนสะสม และกําไรสะสม
บางสหกรณอาจพิจารณาวา ทุนสํารอง ทุนสะสม และกําไรสะสมนั้น เปนเงินทุนที่ไมมีตนทุน หรือ
ตนทุนเงินทุนเปนศูนย ขณะที่บางสหกรณอาจพิจารณาวา เมื่อสหกรณมิไดจายกําไรออกไปทั้งหมด โดยคง
กําไรบางสวนสะสมไวในสหกรณ ก็จะตองถือเสมือนหนึ่งวาสหกรณออมทรัพยไดใชกําไรสวนที่สะสมไวใน
รูปทุนตางๆ นั้น ไปหาประโยชนแทนใหกับเจาของสหกรณ จึงพิจารณาในลักษณะของคาเสียโอกาส
(Opportunity Cost) กลาวคือหากสหกรณนําเงินทุนสวนนี้ไปฝากประจําไวในธนาคารไดรับอัตราดอกเบี้ย
เทาไร ใหนํามาเปนตนทุนของทุนสํารอง ทุนสะสม และกําไรสะสมดวย แตโดยทั่วไปหากคิดตามหลัก
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เศรษฐศาสตร เงินสํารองและทุนสะสม ตองมีคาเสียโอกาส แมจะไมไดจายจริงในทางปฏิบัติซึ่งสวนใหญจะ
คิดคาเสียโอกาสเทากับอัตราที่จายใหกับผูถือหุน
ตนทุนของเงินรับฝาก
ตนทุนของเงินรับฝาก ก็คือ อัตราดอกเบี้ยจายใหแกเงินฝากประเภทตางๆ ที่ สหกรณออมทรัพยรับ
ฝากจากสมาชิก ดอกเบี้ยเงินรับฝากที่สหกรณกําหนดอาจมีหลายอัตรา และมีปริมาณเงินฝากในแตละประเภท
ที่แตกตางกัน ดังนั้น การจะทราบตนทุนของเงินรับฝากดังกลาวได จะตองนําปริมาณเงินฝากและอัตรา
ดอกเบี้ยที่แตกตางกันนั้น มาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของเงินรับฝาก
ตนทุนของเงินกูยืม
เมื่อกิจการตองการกูยืมเงิน ผูที่จะใหกูตองพิจารณาฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกิจการ
เพื่อประเมินถึงความสามารถในการดําเนินงานและความเสี่ยงของกิจการวาเปนอยางไร มีโอกาสจะเปนหนี้
เสียหรือไม จากนั้นผูที่จะใหกูจึงจะสามารถกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู ซึ่งเปนอัตราที่เหมาะสมแกกิจการ
นั้นๆ ได ดังเชน ธนาคารพาณิชยเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมจาก สหกรณออมทรัพยในอัตราที่แตกตาง
กันบาง เทากันบาง ก็ขึ้นกับการวิเคราะหประเมินระดับความเสี่ยงของสหกรณออมทรัพยผูขอกูนั่นเอง แต
นับวาเปนเรื่องแปลกที่การใหกูยืมกันระหวางสหกรณออมทรัพยนั้น มิไดมีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินใหกู
ใหสัมพันธกันกับระดับความสามารถในการดําเนินงานและความเสี่ยงของกิจการสหกรณออมทรัพยผูขอกู
ดังนั้นจึงเปนเรื่องปกติที่จะพบเห็นไดโดยทั่วไปวา สหกรณออมทรัพยที่มีความสามารถในการดําเนินกิจการ
ดีความเสี่ยงต่ํา และสหกรณออมทรัพยที่การดําเนินงานมีความเสี่ยงสูง ลวนไดรับเงินกูจากสหกรณออม
ทรัพย หรือชุมนุมสหกรณออมทรัพยฯ ในอัตราดอกเบี้ยที่เทากัน สรุปไดวาเจาหนี้คิดอัตราดอกเบี้ยกับ
สหกรณเทาไรอัตราดอกเบี้ยนั้นก็ถือเปนตนทุนของเงินกูยืมนั่นเอง
ตนทุนทางการบริหาร (Administrative Cost) ไดแกคาใชจายที่เกี่ยวกับการบริหารงานใน
กิจการของสหกรณออมทรัพยทั้งหมด โดยไมรวมคาใชจายที่เปนตนทุนของเงินทุน เชน เงินเดือนคาจาง
คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่ คาใชจายในการบริหารสํานักงาน คาใชจายดานบริการ คาใชจายดาน
วิชาการและการพัฒนา เปนตน
ในการคํานวณตนทุนทางการบริหารใหพิจารณาเปรียบเทียบวาสหกรณออมทรัพยมีคาใชจายใน
การบริหารเงินทุนที่มีอยูคิดเปนรอยละเทาไร
ตนทุนทางการบริหาร

=

คาใชจายบริหาร x 100
เงินทุน

8. จุดคุมทุน
ในการบริหารงานสหกรณออมทรัพยนั้น การวิเคราะห การวางแผน และการควบคุมทางการเงิน
นับวาเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับผูบริหาร โดยเฉพาะอยางยิ่งยุคของขอมูลขาวสาร ซึ่งตองการความฉับไวใน
การตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพ และจะตองสามารถปรับตัวใหทันกับสภาวการณทางเศรษฐกิจที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ถึงแมวาจุดมุงหมายของการดําเนินธุรกิจของ สหกรณออมทรัพยจะมุง

68
ใหบริการที่ดีแกมวลสมาชิกเปนสําคัญ มิไดมุงแสวงหากําไรสูงสุดก็ตาม แตภารกิจทางดานธุรกิจก็นับได
วามีความสําคัญตอความอยูรอดของสหกรณเชนกัน คือจําเปนตองบริหารงานใหมีกําไร เพื่อที่จะสามารถ
ตอบสนองความตองการของสมาชิกได หรืออยางนอยผลการดําเนินงานจะตองอยูในระดับที่ธุรกิจ
สามารถอยูไดคือไมขาดทุน การวิเคราะหจุดคุมทุนจึงเปนสิ่งที่มีความจําเปนที่จะชวยใหผูบริหารสหกรณ
ออมทรัพยไดทราบถึงปริมาณธุรกิจขั้นต่ําที่สหกรณจะสามารถอยูรอดไดภายใตสถานการณ ที่เปนอยูใน
ขณะนั้น การวิเคราะหจุดคุมทุนจึงเปนเครื่องมือที่สําคัญประการหนึ่งที่จะชวยใหการตัดสินใจวางแผน
ทางการเงินของผูบริหารสหกรณออมทรัพยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ความหมายของจุดคุมทุน
จุดคุมทุน (Break-even point) หมายถึง ระดับหรือปริมาณธุรกิจที่จะกอใหเกิดรายไดเพียงพอ
กับคาใชจายที่เกิดขึ้นในระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งปกติคือรอบปทางบัญชีหนึ่งๆ อาจกลาวงายๆ วา
จุดคุมทุนจะแสดงใหเห็นวาในรอบปหนึ่งๆ สหกรณออมทรัพยควรจะมีปริมาณธุรกิจอยางนอยเทาใดที่จะ
ทําใหสหกรณมีรายไดมากพอที่จะคุมกับคาใชจายที่เกิดขึ้น คือ เสมอตัว หรือ เทาทุน ไมขาดทุน ซึ่ง
หมายความวา หากสหกรณสามารถมีปริมาณธุรกิจที่มากกวาระดับนั้นก็จะมีกําไร แตในทางตรงกันขามถา
หากมีปริมาณธุรกิจต่ํากวาจุดนั้น ก็จะประสบผลการขาดทุน
ในบางกรณีการคํานวณจุดคุมทุน อาจมีการเผื่อคาใชจายบางรายการไวเพื่อใหจุดคุมทุนที่คํานวณได
สามารถบงบอกถึงปริมาณธุรกิจที่จะทําใหสหกรณมีรายไดเพียงพอกับคาใชจายที่จะเกิดขึ้นและครอบคลุมถึง
รายจายบางรายการที่ตองการ เชน ครอบคลุมรายจายเงินปนผล หรือรายจายเงินเฉลี่ยคืน เปนตน ดังนั้น
การคํานวณหาจุดคุมทุนจึงอาจมีความหมายแตกตางกันไปตามสมมติฐานและความตองการของผูวิเคราะห
นั่นเอง
รายละเอียดวิธีการปฏิบัติ โปรดศึกษาจากคูมือการบริหารการเงินขั้นสูง
9. สรุป
ในการพัฒนาการบริหารเงินในสหกรณออมทรัพยใหมีประสิทธิภาพและประโยชนสูงสุดนั้นเปน
ภาระหนาที่อันสําคัญยิ่งของผูบริหารสหกรณออมทรัพ ย ซึ่งเปนทั้ง “ศาสตร ” และ “ศิล ป" ที่ผูบริหาร
สหกรณจะตองผสมผสานเขาดวยกัน ทั้งนี้โดยมีเปาหมายอยูที่มวลสมาชิก “กินดี อยูดี และมีสันติสุข”
โดยอาศัย อุดมการณ หลักการ และวิธีการ นํามาประยุกตและปฏิบัติใชในการบริหารงาน ดังนี้
คณะกรรมการอํ า นวยการควรให มีก ารรวบรวมข อ มู ล ของสหกรณ อ อมทรั พ ย ที่ มี ข นาดของ
สินทรัพยและอยูในกลุมเดียวกัน เชน กลุมสหกรณออมทรัพยในมหาวิทยาลัยหรือในสาธารณสุข มา
จัดเปนหมวดหมู ณ คาบเวลาใดเวลาหนึ่ง เชน ณ สิ้นป 2549 เปนตน โดยแยกเปนตารางการวิเคราะห
ผลการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพ ยตัวอยางเหลานั้น แบงรายการดําเนินงานออกเปนชองทุน
ดําเนินงานและปริมาณธุรกิจ แลวแบงรายการดําเนินงานเปนทุนดําเนินงาน คือ ทุนของสหกรณเอง และ
ทุนกูยืมจากผูอื่น และรวมยอดทุนดําเนินงาน สวนปริมาณธุรกิจก็ใหแบงเปน 3 รายการ คือ เงินฝาก
เงินใหสมาชิกกู และรวมเปนปริมาณธุรกิจ แลวใหใสขอมูลตัวเลขลงไปในรายการดังกลาวขางตน
แลวคิดคํานวณขอมูลในแตละรายการเปนรอยละ เพื่อใหเห็นสัดสวนของรายการตางๆ ในแนวตั้ง

69
และควรรวบรวมขอมูลและตัวเลขของสหกรณตัวอยางดังกลาวขางตน ณ อีกเวลาหนึ่งเปน ณ
สิ้นป 2550 เปนตน แลวดําเนินการแจกแจงขอมูลและตัวเลขดังกลาวขางตนในแนวตั้งเหมือนที่กลาวใน
วรรคกอน เพื่อใหเห็นสัดสวนแนวตั้ง แลวเทียบเคียงความเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงเปนตัวเลขและ
คํานวณเปนรอยละ ทั้งนี้เพื่อใหเห็นแนวโนมความเปลี่ยนแปลงในเรื่องทุนดําเนินงานและปริมาณธุรกิจ
ใน 2 คาบเวลาป 2549 และ 2550
การวิ เ คราะห ผ ลการดํ า เนิ นงานของสหกรณ ดัง กล าวขา งต น จะเปน คูมื อ ใหค ณะกรรมการ
อํานวยการกําหนดทิศทางการใชทนุ ดําเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของสหกรณไดดียิ่งขึ้น
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บทที่ 4
วิ ธี ก าร คว บคุ มงา นด า นการ เ งิ นแล ะบั ญ ชี
1. หนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการอํานวยการตอการควบคุมภายใน
คณะกรรมการอํานวยการ เปนองคกรในสหกรณที่คณะกรรมการดําเนินการแตงตั้ง เพื่อดําเนิน
กิจการแทนคณะกรรมการดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมาย และตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และ
คําสั่งของสหกรณ ตามขอบังคับกําหนดใหมีอํานาจหนาที่ที่สําคัญประกอบดวย การควบคุมการเงิน การ
ควบคุมการจัดทําบัญชี ดูแลการเก็บรักษาเอกสารหลักฐาน และทรัพยสินของสหกรณ ควบคุมดูแลการจัดทํา
งบดุล งบกําไรขาดทุนและรายงานประจําป รวมทั้งพิจารณาเสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการแกไข
ปรับปรุงการบริหารงาน การจัดสรรกําไรสุทธิ การวางแผนและงบประมาณประจําป โดยสรุปก็คือหนาที่ใน
การกํากับดูแลดานการเงินและการบัญชีของสหกรณใหถูกตองเรียบรอย อันเปนภารกิจที่สําคัญที่สุด
ดานหนึ่งในการบริหารงานสหกรณ
ในการบริหารงานสหกรณใหเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย
โดยประหยัด (Economy) มีประสิทธิภาพ (Efficiency) และบังเกิดประสิทธิผล (Effectiveness) ไดนั้น
ผูบริหารตองมีเครื่องมือที่มีคุณภาพ คือ ระบบการควบคุมภายในที่ดี
ความหมายและวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน
ความหมายการควบคุมภายใน (Internal Control) หมายถึง นโยบายและวิธีการที่ไดวางไว
สําหรับปฏิบัติในกิจการเพื่อที่จะใหไดรับความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา กิจการจะสามารถดําเนินการให
บรรลุถึงวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว การควบคุมภายในที่กิจการจัดใหมีขึ้นวัตถุประสงคที่สําคัญดังนี้
1. เพื่อดูแลรักษาทรัพยสิน
2. เพื่อตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลทางบัญชี
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทํางาน
4. เพื่อสงเสริมใหมีการปฏิบัติตามนโยบายของผูบริหาร ขอบังคับ และระเบียบปฏิบัติของกิจการ
รวมทั้งขอกําหนดของกฎหมาย
วัตถุประสงค 2 ขอแรก เปนวัตถุประสงคของการควบคุมทางบัญชี (Accounting Control) ที่ตองการ
ใหมีการควบคุมดูแลรักษาสินทรัพยควบคูไปกับการจดบันทึกขอมูลทางบัญชีที่ถูกตองและเชื่อถือได สวน
วัตถุประสงค 2 ข อหลั ง เป นวั ตถุ ประสงค ของการควบคุ มด านบริ หาร (Administrative Control) ที่
คณะกรรมการอํานวยการยอมตองการใหกิจการดําเนินไปโดยมีประสิทธิภาพ เปนไปตามนโยบายที่กําหนดไว
และขอกําหนดของกฎหมาย
ระบบการควบคุมภายในที่ดีจะตองประกอบดวยการควบคุมทั้งทางดานบัญชีและการควบคุมดาน
บริหาร ซึ่งยอมตองอาศัยซึ่งกันและกัน เชน การดูแลรักษาสินทรัพยและการบันทึกบัญชีจะมีประสิทธิภาพ
และความถูกตอง ก็ตองอาศัยผูปฏิบัติงานที่มีความสามารถเหมาะสมเพื่อใหเปนไปตามแนวนโยบายของ
ฝายบริหาร ผูบริหารจะสามารถวิเคราะหและวางแผนไดก็โดยอาศัยขอมูลทางบัญชีเปนเครื่องชวย
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1) การควบคุมดานบริหาร หมายถึง แผนการจัดแบงสวนงาน วิธีการและการจดบันทึกที่ใชใน
กระบวนการตัดสินใจของคณะกรรมการเพื่อใหการบริหารบรรลุเปาหมายหรือนโยบายที่กําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพ ประกอบดวย
(1) การควบคุมการจัดองคการ (Organization Control) ไดแก การจัดโครงสรางองค การ
(Organization Structure) โดยจัดใหมีสวนงานตางๆ ที่เหมาะสมกับสหกรณออมทรัพย และการมอบอํานาจ
ปฏิบัติงาน (Delegation of Authority) มีการกําหนดขอบเขตงาน ความรับผิดชอบ และอํานาจหนาที่ของ
ผูปฏิบัติงานที่ชัดแจง
(2) การควบคุมการดําเนินงาน (Operating Control) คือ วิธีการควบคุมใหการปฏิบัติงานตางๆ
ภายในสหกรณเปนไปตามแผนงานที่วางไว ซึ่งมีหลักการที่สําคัญคือ
- นโยบาย (Policies) หมายถึง แนวทางการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยซึ่งอาจแบงไปตาม
หนาที่ตางๆ เชน นโยบายการเงิน นโยบายสินเชื่อ เปนตน นโยบายที่ชัดแจงชวยใหสามารถกําหนด
แนวทางปฏิบัติงาน การมอบอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของฝายตางๆ ไดสะดวก และ
เปนเครื่องมือควบคุมการปฏิบัติงานไดดวย
- กระบวนการปฏิบัติงาน (Procedures) หมายถึง ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานตางๆ ที่ตองใชใน
การปฏิบัติงานดานตางๆ แตละดาน เปนเครื่องกําหนดใหการดําเนินงานเปนไปตามนโยบายที่วางไว
- งบประมาณ เปนแผนงานที่แสดงเปนตัวเลข การเปรียบเทียบรายการที่เกิดขึ้นจริงกับรายการ
ตามงบประมาณ ทําใหทราบปญหาที่เกิดขึ้นในการดําเนินงาน จึงเปนเครื่องมือควบคุมการดําเนินงานที่
สําคัญอีกอยางหนึ่ง
(3) การควบคุมโดยระบบการรายงานขอมูล (Information System Control) คณะกรรมการ
อํานวยการจําเปนตองใชขอมูลตางๆ ที่เกิดขึ้นในการตัดสินใจ การวางแผน การควบคุมและติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน จึงตองวางระบบการรายงานขอมูลตางๆ เชน ขอมูลทางการเงินและขอมูลอื่นๆ ตามที่สหกรณ
กําหนดเพื่อใหทราบสถานะทางการเงิน และปญหาที่สําคัญตางๆ เพื่อแกไขใหการดําเนินงานเปนไปตาม
เปาหมาย
2) การควบคุมทางบัญชี ประกอบดวยแผนการจัดแบงสวนงาน วิธีการ และการจดบันทึกรายการ
เพื่อวัตถุประสงคจะดูแลรักษาทรัพยสิน และมีการบันทึกบัญชีที่ถูกตองเชื่อถือได การควบคุมทางบัญชีมี
สาระสําคัญตางๆ ดังนี้
(1) การอนุมัติรายการ (Authorization or Approval) รายการที่เกิดขึ้นทุกรายการตองไดรับอนุมัติ
จากผูมีอํานาจ
(2) ความถูกตองของรายการ (Validity) รายการที่นํามาบันทึกบัญชีตองเปนรายการที่เกิดขึ้นจริง
(3) มีความครบถวน (Completeness) รายการที่ไดรับอนุมัติตองนํามาบันทึกบัญชีโดยครบถวน
ทุกรายการ
(4) ความถูกตองในการบันทึกบัญชี (Recording Accuracy) รายการที่เกิดขึ้นตองบันทึกบัญชีโดย
ถูกตองทั้งในดานประเภทบัญชี จํานวนเงิน งวดบัญชี และบัญชีรายละเอียดตางๆ
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(5) การเก็ บรักษาทรัพย สิน (Safe Guarding) มีการกําหนดตัวบุคคลผูรับผิดชอบดูแลรักษา
ทรัพยสิน ซึ่งตองไมใชผูมีหนาที่ลงบัญชีและอนุมัติรายการ
(6) การพิสูจนยอด (Reconciliation) มีการเปรียบเทียบรายการในบัญชีกับทรัพยสินที่เกี่ยวของ
และเปรียบเทียบบัญชีคุมยอดกับบัญชียอยขอแตกตางตองวิเคราะหหาคําอธิบายจนเปนที่พอใจ
3) โครงสรางของการควบคุมภายใน ระบบการควบคุมภายในมีโครงสรางที่สําคัญ 5 ประการคือ
(1) ภาวะแวดลอมของการควบคุม (Control Environment)
(2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
(3) วิธีการควบคุม (Control Activities)
(4) ขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
(5) การติดตามและประเมินผล (Monitoring)
1. ภาวะแวดล อ มของการควบคุ ม หมายถึ ง ป จจั ยที่ เ อื้ อ อํ านวย หรื อ ส ง ผลกระทบต อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ไดแก
(1) ท าที ของผู บริ ห ารและวิ ธี ทํ างาน มี ค วามสํ าคั ญอั นดั บแรกต อ ประสิ ทธิ ภาพการควบคุ ม
ผูบริหารตองสนับสนุนการควบคุมภายในอยางเต็มที่ พยายามใหมีการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่กําหนด
ไวทุกหนวยงาน ตองแสดงใหเห็นวาตนเองไดประพฤติปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในโดยเครงครัด
เปนผูมีระเบียบวินัยเปนแบบอยางแกเจาหนาที่
การที่ผูบริหารไดกําหนดและสนับสนุนวิธีการวางแผน การงบประมาณและการรายงานผล จะชวย
ใหระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และชวยใหกิจการมีวัตถุประสงคที่กําหนดไวโดยชัดเจน
ยิ่งขึ้น สามารถทราบถึงความเบี่ยงเบนจากวัตถุประสงค และแกไขไดทันทวงที
(2) การจัดแบงงาน เปนการแบงสวนงานกําหนดหนาที่รับผิดชอบของผูปฏิบัติงานทําใหทราบวา
งานใดอยูในความรับผิดชอบของผูใด ซึ่งเปนสวนสําคัญของการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ
(3) การตรวจสอบภายในหรือการตรวจสอบกิจการ เปนภาวะแวดลอมที่สําคัญอีกประการหนึ่ง ใน
สหกรณมีผูตรวจสอบกิจการ จะตองสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ตามขอบังคับไดอยางมีประสิทธิภาพ
(4) นโยบายและวิธีการบริหารบุคคล ความสําเร็จของการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย รวมทั้ง
การสงเสริมใหมีการปฏิบัติตามนโยบายและวิธีการควบคุมที่วางไว ยอมตองขึ้นอยูกับนโยบายและวิธีการ
บริหารบุคคลเป นอย างมาก สหกรณ จะต องจั ดวางเจ าหน าที่ ให เหมาะสมกั บตํ าแหน งหน าที่ และความ
รับผิดชอบ มีการฝกอบรมใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดดี มีการกําหนดหนาที่และประเภทของงานโดยชัดเจน
และสมบูรณ มีการกําหนดการฝกอบรม กําหนดนโยบายการจางงาน การสัมภาษณผูสมัครงาน และการ
จัดสวัสดิการที่เหมาะสม
(5) การสื่อสารใหทราบถึงการมอบอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเพื่อใหผูปฏิบัติงานไดทราบถึง
หนาที่ความรับผิดชอบของเจาหนาที่ทุกหนวยงาน เพื่อที่จะใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและบรรลุ
เปาหมายของกิจการ
2. การประเมินความเสี่ยง การดําเนินธุรกิจยอมมีความเสี่ยงเปนธรรมดา การดําเนินงานของ
สหกรณก็มีความเสี่ยงเชนกัน ความเสี่ยงนี้อาจเกิดจากปจจัยภายนอกหรือภายในสหกรณนั่นเอง ปจจัย
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ภายนอก ไดแก ภาวะเศรษฐกิจโดยทั่วไปและผลกระทบตอธุรกิจที่ดําเนินอยู ขอกําหนดของกฎหมาย กฎ
ระเบียบ คําสั่งของนายทะเบียนสหกรณหรือสวนราชการที่เกี่ยวของ สวนปจจัยจากภายในสหกรณ ไดแก
นโยบายของคณะกรรมการ การจั ดองค การ การแบ งแยกอํ านาจหน าที่การควบคุ มทั้ งด านบริ หารและ
การเงินการบัญชี การดูแลรักษาทรั พยสิน เปนตน การประเมินความเสี่ยงจึงเปนการศึกษาใหทราบวา
สหกรณมีขอบกพรองที่ใดหรือขั้นตอนใดบางอันอาจกอใหเกิดความเสียหายหรือความผิดพลาดในการทํา
ธุรกิจและการควบคุม ตลอดจนผลกระทบตอความถูกตองและความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน ทําให
ระบบการควบคุ มภายในนั้ นไม อาจบรรลุวั ตถุ ประสงค ที่ตั้งไว การประเมิ นความเสี่ ยงควรกระทํ าอยาง
ตอเนื่องและสม่ําเสมอ เพื่อใหทราบขอบกพรองและแกไขไดทันทวงที
3. วิ ธี การควบคุม หมายถึง นโยบายและวิธีปฏิบัติเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุม
ภายใน ประกอบดวย การแบงแยกหนาที่ตามความสามารถของบุคลากร และการกระจายหนาที่ความ
รับผิดชอบ การจั ดให มีระบบบั ญชี ที่ดี การวางแผนทั้ งระยะยาวและแผนดํ าเนิ นงานแต ละป กํ าหนด
งบประมาณ การรายงาน ผลการดําเนินงานใหคณะกรรมการดําเนินการทราบ ตลอดจนการดูแลรักษา
ทรัพยสิน
4. ขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สหกรณตองแจงใหเจาหนาที่ไดทราบถึงแผนระยะยาวและ
แผนดําเนินงานแตละป การมอบอํานาจหนาที่งบประมาณที่ตั้งไว เพื่อใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานใหบรรลุ
เปาหมายที่วางไว
5. การติดตามและประเมินผล คณะกรรมการจะตองไดรับรายงานผลการดําเนินงานทุกขั้นตอน
โดยรวดเร็วและทันตอเวลา เพื่อหามาตรการแกไขไดทันทวงที สหกรณจึงตองมีระบบรายงานผล เชน
รายงานจากฝายจัดการ รายงานจากคณะอนุกรรมการตางๆ รายงานจากผูตรวจสอบกิจการ ที่แสดงถึง
ผลงานที่เกิดขึ้นตามขอเท็จจริง
สรุป ระบบการควบคุมภายในเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมี
ประสิทธิภาพ ไดผลงานอยางมีประสิทธิผล และโดยประหยัด ปองกันขอบกพรองมิใหเกิดขึ้นกับทรัพยสิน
ของสหกรณไดโดยงาย และถือวาเปนหนาที่รับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการในการจัดใหมีระบบ
การควบคุมภายในที่ดี มีการติดตามผลอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ ระบบการควบคุมภายในจะแทรกอยูในทุก
ขั้นตอนของการปฏิบัติงานแตละงาน คณะกรรมการอํานวยการซึ่งมีหนาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานดาน
การเงินการบัญชีเปนหลัก จึงควรทําความเขาใจกับหลักการ วัตถุประสงค โครงสราง วิธีการควบคุม
ภายใน เพื่อปรับใชกับระบบควบคุมการเงิน และการบัญชี ใหเปนระบบควบคุมที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้นตอไป
2. วิธีการควบคุมกระบวนการรับ - จาย และการเก็บรักษาเงินสด การรับ - ออกเช็คสั่งจาย การนํา
เงินฝากและถอนเงินฝากธนาคาร การรับเงินฝากจากสมาชิกและสมาชิกถอนเงินฝาก
สหกรณออมทรัพย เปนกิจการที่เกี่ยวของกับเงินสดและเช็คอยูตลอดเวลา ไดแก จะตองมีการนํา
เงินฝากและถอนเงินฝากธนาคารอยูทุกวัน บางสหกรณจะมีธุรกรรมเกี่ยวกับการรับเงินฝากและสมาชิกถอน
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เงินฝากจากสหกรณเปนจํานวนมาก ทั้งนี้การกํากับดูแลดานการเงินของสหกรณใหถูกตองเรียบรอย เปน
หนาที่ของคณะกรรมการอํานวยการตามที่ไดมีการกําหนดไวในขอบังคับ
1) กระบวนการรับเงินสด
(1) ในขณะรับเงิน เจาหนาที่รับเงินตองตรวจนับและดูธนบัตร และเหรียญกษาปณวาไมปลอม
แปลงหรือชํารุดจนใชไมได และตองมีจํานวนครบถวนตามจํานวนที่เขียนไวในเอกสาร แลวลงชื่อผูรับเงิน
ในเอกสารการรั บเงิ นกรณี ที่ต องออกใบรั บเงิ นให จัดทํ าใบรั บเงิ นและบั นทึ กรายการรั บเงิ นในใบประจํ า
เคานเตอร
(2) เมื่อเรียบรอยแลว สงใหหัวหนางานการเงินหรือเจาหนาที่ที่ไดรับมอบอํานาจเพื่อตรวจสอบและ
ลงชื่อผูตรวจสอบในเอกสารหรือใบรับเงิน
(3) เมื่อรับเงินแลวใหสงเอกสารหรือใบรับเงินใหเจาหนาที่บันทึกสมุดเงินสดรับทันที
2) กระบวนการจายเงินสด
(1) เจาหนาที่การเงินตองตรวจสอบเอกสารการจายเงินหรือใบสําคัญจาย เมื่อเห็นวาเรียบรอยแลว
สงใหหัวหนางานการเงินหรือผูรับมอบอํานาจพิจาณาอนุมัติการจาย
(2) ใหหัวหนางานการเงินหรือเจาหนาที่ที่ไดรับมอบอํานาจตรวจสอบความเรียบรอยอีกชั้นหนึ่งแลว
ลงชื่ออนุมัติในเอกสารหรือใบสําคัญจาย
(3) เมื่อไดรับอนุมัติแลวจึงจายเงินใหผูรับ โดยใหผูรับตรวจสอบจํานวนเงินและลงชื่อรับเงินใน
ใบสําคัญจาย ประทับตรา “จายแลว” ลงในใบสําคัญจาย ในการจายเงินอาจขอดูหลักฐานแสดงตัว เชน บัตร
ประจําตัวประกอบ และบันทึกการจายเงินในใบประจําเคานเตอร
(4) เมื่อจายเงินแลวใหสงใบสําคัญจายใหเจาหนาที่บันทึกสมุดเงินสดจายทันที เจาหนาที่การเงิน
บันทึกรายการจายเงินในสมุดเงินสดจายทันที
การตรวจสอบเอกสารการจายเงิน
ในการจายเงินจะตองตรวจสอบเอกสารการจายใหถูกตอง ครบถวนสมบูรณดังนี้
(1) เอกสารการจายหรือใบสําคัญจาย จะตองมีลายมือชื่อผูจัดทํา ผูตรวจสอบ และผูอนุมัติ และ
ตองมีเอกสารการจายแนบกับสลิป หรือใบสําคัญจายดวย เชน
ก. ใบสําคัญจายที่ไดรับอนุมัติแลว
ข. ใบเสร็จรับเงินที่ไดรับอนุมัติแลว
ค. หลักฐานการอนุมัติจายที่เปนบันทึกหรือหนังสือ
ง. หลักฐานอื่นที่ไดรับอนุมัติแลว
(2) ในกรณีการจายเงินกู ตองมีคําขอกูที่ไดรับอนุมัติแลว หรือบัญชีรายละเอียดการอนุมัติเงินกู
ลายมือชื่อผูตรวจสอบการหักหนี้เกาและคํานวณยอดเงินจายสุทธิ ประกอบเอกสารการจาย
(3) กรณีใบถอนเงินฝาก ตองมีลายมือชื่อเจาหนาที่ตรวจสอบ และผูอนุมัติการจาย
3) วิธีปฏิบัติในการรับเช็ค
(1) ตรวจดูจํานวนเงินในเช็คแตละฉบับใหตรงกับจํานวนเงินที่เขียนในสลิป
(2) ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของเช็ค คือ
ก. วันที่ระบุในเช็ค ถาเปนวันกอนรับเช็คตองดูวามีอายุไมพน 6 เดือน นับแตวันที่ระบุในเช็ค
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ข. ชื่อผูรับเงินในเช็ค ถาเปนเช็คระบุวาจาย “เงินสด” และขีดฆาคําวา “ผูถือ” ออกจะรับฝากไมได
เพราะธนาคารจะจายเงินใหเฉพาะกับผูสั่งจายเทานั้น
ค. ถาเช็คนั้นไมไดระบุชื่อของสมาชิกผูฝากเอง ตองมีการสลักหลังโดยผูมีชื่อตามเช็ค และเมื่อรับ
ฝากเช็คนั้นตองใหสมาชิกผูฝากสลักหลังเช็คดวย
ง. มีลายมือชื่อผูสั่งจายในเช็คถูกตอง จํานวนเงินทั้งตัวเลขตัวอักษรถูกตองตรงกัน ถามีการแกไข
รายการที่สําคัญตองมีลายมือชื่อเต็มของผูสั่งจายกํากับ
(3) บันทึกการรับเช็คในใบประจําเคานเตอร สงเช็คใหเจาหนาที่ลงทะเบียนรับเช็คและนําเช็คไปขึ้น
เงินที่ธนาคาร
4) วิธีปฏิบัติในการออกเช็คสั่งจาย
(1) การสั่งจายเช็คจะกระทําเมื่อมีหลักฐาน ดังนี้
ก. หนังสือ หรือใบสําคัญคูจายที่ไดรับอนุมัติโดยผูมีอํานาจสั่งจายเงิน
ข. ใบถอนเงินที่มีการตรวจสอบ และไดรับอนุมัติแลว
ค. เงินใหกูที่ไดผานการอนุมัติ และตรวจสอบยอดเงินสุทธิที่ตองจายเรียบรอยแลว
(2) การทําเช็คควรปฏิบัติ ดังนี้
ก. สั่งจายโดยระบุชื่อผูรับเงินเทานั้น และขีดฆา “หรือผูถือ”
ข. ใหมีการขีดครอม “เขาบัญชีผูรับเทานั้น” เวนแตผูรับเงินที่ไมมีบัญชีเงินฝากของตนเอง หรือ
ผูรับแสดงความจํานงไมใหขีดครอม
ค. เมื่อจัดทําเช็คเสร็จแลวใหบันทึกทะเบียนคุมเช็ค แลวสงเช็คพรอมดวยเอกสารการจายและ
ทะเบียนคุมเช็คใหผูมีอํานาจลงนาม
ง. เมื่อจายเช็คไปแลว ใหผูรับลงชื่อรับเช็ค ประทับตรา “จายแลว” ในใบสําคัญจายบันทึกการจายใน
ใบประจําเคานเตอร (จาย) และสงตนขั้วเช็คและใบสําคัญจายใหเจาหนาที่บันทึกบัญชี
5) วิธีปฏิบัติในการนําเงินฝากธนาคารและถอนเงินฝากธนาคาร
(1) การนําเงินฝากธนาคาร
ก. สหกรณควรมีคําสั่งกําหนดตัวบุคคลผูรับผิดชอบนําเงิน (รวมทั้งเช็คและตราสารการเงินอื่น) ไป
ฝากธนาคารโดยชัดเจน
ข. เช็ค หรือตราสารการเงินอื่น เชน ดราฟทที่สหกรณไดรับ รวมทั้งเงินสดที่เกินวงเงินเก็บรักษา
ประจําวัน ตองนําฝากธนาคารในแตละวัน
ค. ควรมีรายละเอียดเงินนําฝากเสนอผูมีอํานาจอนุมัติกอนนําเงินไปฝากธนาคารแตละครั้ง
ง. การนําเงินไปธนาคาร ถาไมมียานพาหนะของตนเอง ควรเลือกยานพาหนะที่ปลอดภัย กรณี
เปนจํานวนเงินมากควรมีเจาหนาที่ตํารวจรักษาความปลอดภัยรวมเดินทางไปดวย
จ. มอบหลักฐานการฝากเงินใหเจาหนาที่ลงบัญชีทันที
(2) การถอนเงินจากธนาคาร
ก. เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย จัดทําใบถอนหรือเช็ค พรอมกับบันทึกเหตุผลการถอนเงิน เสนอ
ผูมีอํานาจอนุมัติและลงนามในเช็ค หรือใบถอนเงิน
ข. ควรกําหนดวิธีการรักษาความปลอดภัยในการเดินทางนําเงินมาจากธนาคารเชนเดียวกับการนํา
เงินไปฝากธนาคาร
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ค. เงินสดที่ถอนจะตองมอบใหผูมีหนาที่เก็บรักษาเงิน
ง. มอบหลักฐานการถอนเงินใหเจาหนาที่บันทึกบัญชีทันที
(3) สหกรณที่มีเงินนําฝากธนาคาร หรือถอนเงินจากธนาคารเปนจํานวนมากในแตละครั้งควรทํา
ประกันการขนยายเงินดวย
6) วิธีปฏิบัติในการรับเงินฝากจากสมาชิก และสมาชิกถอนเงินฝาก
(1) การรับเงินฝากจากสมาชิก
ก. เจาหนาที่เงินฝากรับใบฝากเงินและสมุดคูฝาก ตรวจสอบชื่อ เลขที่บัญชีในใบรับเงินฝากให
ตรงกัน รับเงินฝาก ตรวจนับจํานวนเงินฝากใหตรงกับใบรับเงินฝาก
ข. เมื่อรับเงินฝากถูกตองแลว ใหลงชื่อรับเงินในใบฝากเงินลงรายการฝากในสมุดคูฝากลงชื่อกํากับ
คืนสมุดคูฝากใหสมาชิก บันทึกการรับเงินในใบประจําเคานเตอรหรือสมุดเงินสดรับทันที
ค. มอบเอกสารการรับใหเจาหนาที่ลงทะเบียนเงินฝาก และเจาหนาที่ลงบัญชี
ง. ควรมีประกาศชื่อผูมีอํานาจรับฝากใหชัดเจน
(2) สมาชิกถอนเงินสด
ก. เมื่อเจาหนาที่รับใบถอนเงินฝากพรอมดวยสมุดคูฝาก จะตองตรวจสอบความสมบูรณของใบถอน
ตรวจสอบจํานวนเงินถอนกับจํานวนเงินฝากที่มีอยูตามทะเบียนเงินฝาก ใหผูมีอํานาจลงชื่ออนุมัติจาย
ข. เมื่อเอกสารการถอนถูกตองสมบูรณ จึงจายเงินใหผูถอนและใหผูถอนลงชื่อรับเงิน เจาหนาที่
ลงชื่อจายเงิน และลงชื่อกํากับรายการในสมุดคูฝากแลวมอบสมุดคูฝากคืนสมาชิก บันทึกรายการจายใน
สมุดเงินสดจายทันที
ค. สงเอกสารใบสําคัญจายใหเจาหนาที่บันทึกแผนทะเบียนเงินฝากรายตัว และใหเจาหนาที่บัญชี
บันทึกบัญชี
ง. ควรมีการขอยืนยันยอดเงินฝากอยางนอยปละ 2 ครั้ง
จ. ขอที่ควรระวังคือ ผูถอนเงินตองเปนเจาของบัญชีเงินฝาก กรณีไมแนใจตองขอดูเอกสารแสดง
ตัว เชน บัตรประจําตัวที่ทางราชการออกให การมอบฉันทะใหผูอื่นรับแทนตองตรวจสอบหนังสือมอบฉันทะ
ใหละเอียดถี่ถวน ไมควรจายเงินถอนในกรณีที่ไมไดนําสมุดคูฝากมาดวย เจาหนาที่จายถอนคืนเงินฝาก ไม
ควรเปนบุคคลคนเดียวกันกับผูอนุมัติ และผูลงทะเบียนเงินฝากรายตัว นอกจากนี้ตองมีขอกําหนดไมให
สมาชิกฝากสมุดเงินฝากไวกับเจาหนาที่สหกรณ กรณีสมาชิกลืมสมุดเงินฝากไวที่สํานักงานสหกรณ ตอง
มอบใหเจาหนาที่ระดับบริหารเปนผูเก็บรักษา
7) แนวทางควบคุมดูแลการปฏิบัติงานดานการเงินของคณะกรรมการอํานวยการ
(1) วางระเบี ยบ กํ าหนดหน าที่ ความรั บผิ ดชอบและการปฏิ บั ติ งานแต ละขั้ นตอนโดยละเอียด
ชัดเจน เพื่อปองกันการปดความรับผิดชอบและอาศัยชองโหวของระเบียบที่ไมชัดเจนกระทําการทุจริต
(2) กําหนดตัวเจาหนาที่ที่มีหนาที่รับเงิน จายเงิน และเก็บรักษาเงินชัดเจน สามารถสอบยันกันได
โดยแยกหนาที่ของผูมีหนาที่รับเงิน จายเงิน และเก็บรักษาเงิน กับผูมีหนาที่ทําบัญชีมิใหเปนบุคคลคน
เดียวกัน
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(3) การเก็บรักษาเงินสดและเอกสารสําคัญใหเก็บในตูนิรภัย (ถามีหองมั่นคงดวยใหเก็บตูนิรภัยใน
หองมั่นคง) กุญแจหรือรหัสตูนิรภัยหรือหองมั่นคง ควรมีเจาหนาที่ระดับบริหารอยางนอย 2 คน เปน
ผูรักษากุญแจหรือรหัสเปนการควบคุมรวมกัน (Joint Custody) หามมิใหฝากกันโดยเด็ดขาด กรณีที่ตอง
มอบใหผูอื่นปฏิบัติหนาที่แทน เชน ลาหยุด เมื่อมอบรหัสใหผูปฏิบัติหนาที่แทนแลว จะตองเปลี่ยนรหัส
ใหมทันทีเมื่อกลับมารับหนาที่ เพื่อปองกันมิใหลวงรูรหัสเกินกวาหนึ่งคน
(4) สถานที่ทํางานของเจาหนาที่เงินสดควรใหเปนสัดสวนตางหากจากเจาหนาที่อื่น เชน มีลูกกรง
กั้น หรือถาสถานที่คับแคบอยางนอยควรมีที่กั้นเพื่อปองกันมิใหคนเดินเขาถึงตัวเจาหนาที่เงินสดไดงาย
และตองหามเจาหนาที่ที่ไมมีหนาที่เขาไปเกี่ยวของ
(5) เพื่อความปลอดภัย ควรนําเงินสดออกจากหองมั่นคงเทาที่จําเปนตองใชประจําวัน และมีตู
นิรภัยขนาดเล็กไวเก็บรักษา นอกจากนี้จะตองมีการกําหนดวงเงินขั้นสูงที่จะเก็บรักษาไวในสํานักงาน เงิน
สดที่เกินจากกําหนดใหนําฝากธนาคารไว
(6) ห ามมิให เจ าหนาที่ อื่ นที่ ไมมีหนาที่เขาออกหองมั่นคงโดยมิไดรับอนุญาตจากเจาหนาที่ชั้น
บริหาร และมีเจาหนาที่หองมั่นคงดูแลอยู
(7) มีการกําหนดเขตหวงหามบุคคลภายนอกหรือเจาหนาที่ที่ไมไดรับอนุญาตเขาไป เชน บริเวณ
รับ - จายเงินสดและหองมั่นคง จัดใหมียามตรวจตราตลอดเวลา ติดตั้งสัญญาณอันตราย เครื่องถายวีดิโอ
หรืออุปกรณปองกันภัยอื่นๆ รวมทั้งมีการซักซอมการปองกันภัยเปนครั้งคราว
(8) ควรจัดใหมีการประกันภัยเกี่ยวกับเงินสดใหเพียงพอคุมกับความเสียหาย เชน ประกันการขน
ยายเงินสด และประกันเงินสดในหองมั่นคง เปนตน
(9) ไมควรอนุญาตใหเจาหนาที่รักษาเงินถือเอกสารไวแทนตัวเงินสด เชน เช็ค ใบยืม ถามีการยืม
ตองมีใบยืมและไดรับอนุญาตโดยถูกตอง และมีการบันทึกบัญชีเปนเงินยืมทดรอง
(10) ควรจัดใหมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนหนาที่การงานของเจาหนาที่โดยไมแจงใหทราบลวงหนา
และควรจัดใหเจาหนาที่มีวันหยุดพักผอนประจําประยะหนึ่งโดยใหเจาหนาที่อื่นเขาไปทําหนาที่แทน
(11) ควรหมั่นสอดสองดูแลความประพฤติและการใชจายเงินของเจาหนาที่การเงิน และไมควร
มอบหมายหนาที่การเงินใหแกเจาหนาที่ใชจายสุรุยสุราย
(12) การตรวจสอบความถูกตองประจําวัน วิธีปฏิบัติในการควบคุมดูแลการเงินที่สําคัญประการ
หนึ่ง คือ การตรวจสอบความถูกตองประจําวัน โดยเจาหนาที่ที่เกี่ยวของปฏิบัติดังนี้
หัวหนาฝายการเงินหรือหัวหนางานการเงิน ตองตรวจพิสูจนความถูกตองของเงินสดประจําวันโดย
1) ตรวจนับเงินสดคงเหลือ ที่รวบรวมจากเจาหนาที่ประจําเคานเตอร ซึ่งตรวจสอบใหตรงกับใบ
ประจําเคานเตอร หรือใบบันทึกอื่น เพื่อเปรียบเทียบกับยอดเงินในสมุดเงินสดรับ และสมุดเงินสดจาย
2) ปดยอดสมุดเงินสดรับ และสมุดเงินสดจาย ซึ่งจะทําใหทราบยอดรับเงินสดและยอดจายเงิน
สดรวมทั้งยอดเงินสดคงเหลือประจําวัน แลวเทียบกับยอดเงินคงเหลือ ถาถูกตองตรงกันก็มั่นใจไดขั้นหนึ่ง
วาการรับจายเงินสดประจําวันถูกตอง
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3) ปดยอดสมุดสรุปประจําวัน สมุดสรุปประจําวันเปนสมุดบันทึกรายการจาก สลิปสรุป (Master
Slip) ซึ่งสรุปยอดเงินแตละประเภทโดยเจาหนาที่ฝายบัญชีเปนผูจัดทํายอดในสมุดสรุปประจําวันแสดง
ยอดเงินรับ ยอดเงินจาย และยอดเงินคงเหลือประจําวันดวย
ดั ง นั้ น การตรวจสอบพิ สู จ น ค วามถู ก ต อ งของการรั บ จ า ยและเงิ น สดคงเหลื อ ประจํ า วั น จึ ง
ประกอบดวย การเทียบยอดเงินสดคงเหลือกับยอดคงเหลือตามสมุดเงินสดรับ สมุดเงินสดจาย และยอด
คงเหลือตามสมุดสรุปประจําวันใหตรงกันตามแผนผังขางทายนี้
เปรียบเทียบยอดเงินสดในมือกับบัญชี
เงินสดคงเหลือ
ในมือ

สมุดสรุป
ประจํ า วั น

สมุดเงินสดรับ
สมุดเงินสดจาย
ตัวอยางรายงานเงินสดประจําวัน

เสนอ ผูจัดการ
ฝายการเงินของรายงานเงินสดประจําวันที่..................................................................................................... ดังนี้
1. เงินสดในมือ
เงินสดคงเหลือยกมา
.......................... บาท
เงินสดรับประจําวัน
.......................... บาท
รวม
.......................... บาท
เงินสดจายประจําวัน
.......................... บาท
เงินสดคงเหลือ
.......................... บาท
2. เงินในธนาคาร
ธนาคาร................................ ธนาคาร................................ ธนาคาร...............................
บัญชีออมทรัพย
..............................................
บัญชีกระแสรายวัน
............................................. ............................................ ............................................
รวม
สําเนาฝายบัญชี 1 ชุด
ลงนาม........................................................ฝายการเงิน
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3. วิธีการควบคุมทางบัญชี
1) การจัดทําบัญชีของสหกรณ
สหกรณเปนองคการที่ตองจัดทําบัญชีตามความในมาตรา 65 และ 66 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ
พ.ศ. 2542 คือ
(1) ใหสหกรณจัดทําบัญชีตามแบบและรายการที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด ใหถูกตองตามความ
เปนจริง
(2) ใหเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไวที่สํานักงานสหกรณภายในระยะเวลาที่
นายทะเบียนสหกรณกําหนด
(3) รายการบัญชีที่เกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณ ใหบันทึกรายการในวันที่เกิดเหตุนั้น สําหรับ
เหตุอื่นที่ไมเกี่ยวกับกระแสเงินสด ใหบันทึกรายการในสมุดบัญชีภายใน 3 วัน นับแตวันที่มีเหตุอันจะตอง
บันทึกรายการนั้น
(4) การลงรายการบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณโดยครบถวน
(5) ใหสหกรณจัดทํางบดุลอยางนอยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดวาเปนรอบปทางบัญชีของ
สหกรณ
(6) งบดุลนั้นตองมีรายการแสดงสินทรัพย หนี้สิน และทุนของสหกรณ กับทั้งบัญชีกําไรขาดทุน
ตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
(7) งบดุลนั้นตองทําใหแลวเสร็จและใหผูสอบบัญชีตรวจสอบแลวนําเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุม
ใหญของสหกรณภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชี
นายทะเบียนสหกรณไดกําหนดระเบียบวาดวยการบัญชีของสหกรณ พ.ศ. 2542 วางหลักเกณฑและ
วิธีการทางบัญชีของสหกรณ และใหอํานาจกรมตรวจบัญชีสหกรณเปนผูวินิจฉัยปญหาทางบัญชี กําหนด
หลักเกณฑหรือวิธีการ หรือคําแนะนําวิธีปฏิบัติทางบัญชี
กรมตรวจบัญชีสหกรณไดออกระเบียบและคําแนะนําวิธีปฏิบัติทางบัญชีในเรื่องตางๆ ตอเนื่องมา
โดยลําดับ เพื่อใหการปฏิบัติทางบัญชีของสหกรณเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
2) ระบบบัญชีของสหกรณออมทรัพย
สหกรณออมทรัพยใชระบบบัญชีคู และบันทึกบัญชีในระบบสลิป (Slip System) ซึ่งเปนใบสรุป
รายการรับ จาย แยกตามประเภท ตามเอกสารใบสําคัญที่เกิดขึ้นแตละวัน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ
บันทึกสมุดสรุปประจําวัน สลิปแบงเปน 2 ชนิด คือ
สลิปเจาหนี้ (Credit Slip) สำหรับสรุปจํานวนเงินตามเอกสารหลักฐานการรับเงินแตละวันโดย
จําแนกตามประเภทบัญชี ลงบัญชีดานเจาหนี้ตามยอดสรุปที่บันทึกในสลิป
สลิปลูกหนี้ (Debit Slip) สำหรับสรุปจํานวนเงินตามเอกสารหลักฐานการจายแตละวัน โดย
จําแนกตามประเภทบัญชี ลงบัญชีดานลูกหนี้ ตามยอดสรุปที่บันทึกในสลิป
เอกสารประกอบการลงบัญชี หมายถึง เอกสารหลักฐานตางๆ ที่แสดงวารายการนั้นเกิดขึ้นจริง
อาจเปนเอกสารภายนอกเชน ใบรับเงินจากบุคคลภายนอก หนังสือรับรอง เปนตน หรือเอกสารที่เปนแบบ
พิมพของสหกรณ เชน ใบเสร็จรับเงิน ใบฝากเงิน ใบถอนเงิน ใบสําคัญจาย เปนตน โดยมีที่ลงนามแสดง
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วาไดมีการตรวจสอบและอนุมัติใหบันทึกบัญชีได เอกสารหลักฐานที่นํามาประกอบการลงบัญชีทุกฉบับตอง
สมบูรณเปนเอกสารตัวจริง ไดมีการตรวจสอบและอนุมัติแลว
สมุดบัญชี สมุดบัญชีในระบบบัญชีสหกรณออมทรัพยประกอบดวย
(1) สมุดสรุปประจําวัน (Day Book) เปนสมุดรายวัน สําหรับบันทึกรายการจากเอกสารหลักฐาน ซึ่ง
สรุปเปนสลิปเจาหนี้ และสลิปลูกหนี้ รวมทั้งบันทึกรายการโอนบัญชีประจําวันดวย
(2) สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger) เปนสมุดที่รวมบัญชีประเภททุกบัญชีในระบบ
ตามผังบัญชีของสหกรณ บัญชีแยกประเภทแตละบัญชีจะบันทึกรายการโดยผานรายการมาจากสมุดสรุป
ประจําวัน
(3) บัญชียอย และทะเบียน
ก. บัญชียอย (Subsidiary Account) เปนบัญชีที่ลงรายละเอียดรายการที่เกิดขึ้นแตละบัญชี
เช น บั ญชี ยอยลูกหนี้ รายตั ว บั ญชียอยเจาหนี้ เงินฝากรายตัว เปนตน เปนบัญชีรายละเอียดที่ชวย
สนับสนุนบัญชีคุมยอดในบัญชีแยกประเภททั่วไป
ข. ทะเบียน (Register) ใชบันทึกรายการที่เกิดขึ้นแตละรายการของแตละบัญชี เพื่อคุม
จํานวนเงินและการเคลื่อนไหวของแตละบัญชีโดยละเอียด สมุดทะเบียนที่สําคัญ ไดแก ทะเบียนครุภัณฑ
ทะเบียนเครื่องเขียนแบบพิมพ ทะเบียนหุน เปนตน
การจัดทําบัญชีที่ถูกตอง ครบถวน ทันตอเวลาทําใหไดขอมูลอันเปนประโยชนในการควบคุมดูแล
สินทรัพยตางๆ ของสหกรณ เชน เงินสด ลูกหนี้ ทรัพยสิน หนี้สิน รายได คาใชจายตางๆ ใหเปนไปโดย
ถูกตองเรียบรอย ทั้งสามารถจัดทํารายงานทางบัญชี เชน งบดุล งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด เพื่อใช
ประโยชนในการบริหารไดกวางขวางยิ่งขึ้นตอไปดวย
3) งบการเงิน งบการเงินที่ใชในสหกรณออมทรัพยประกอบดวย งบดุล งบกําไรขาดทุน และงบ
กระแสเงินสด
(1) งบดุล คือ งบการเงินที่แสดงฐานะการเงินใหทราบวาสหกรณมีสินทรัพย หนี้สิน และทุน ณ
วันที่ปรากฏในงบการเงินเปนจํานวนเทาใด ที่เรียกวา “งบดุล” เนื่องจากการแสดงรายการในงบการเงินที่
แยกสินทรัพยไวดานหนึ่ง และแสดงหนี้สินบวกกับทุนซึ่งมีจํานวนเทากันไวอีกดานหนึ่ง ดังเชนงบดุลตาม
ตัวอยางที่แนบทายแสดงสินทรัพย หนี้สิน และทุน ดังนี้
สินทรัพย
=
หนี้สิน + ทุน
128.6
=
14.8 + 113.8 (ลานบาท)
คําที่ใชในงบดุล ซึ่งปรากฏอยูเสมอ ไดแก
สินทรัพย (Assets) หมายถึง ทรัพยสิ่งของทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน มีตัวตนหรือไมมี
ตัวตนที่สหกรณเปนเจาของ สินทรัพยตางๆ อาจจําแนกดังนี้
ก. สินทรัพยหมุนเวียน (Current Assets) ไดแก สินทรัพยที่เปนเงินสดหรือเปลี่ยนเปนเงินสดได
ภายในรอบปบัญชีตอไป
ข. เงินลงทุน (Investment) ไดแก เงินลงทุนในกิจการอื่น เชน ซื้อหุนหรือลงทุนในทรัพยสินถาวร
เชน ที่ดินหรืออาคารที่ไมไดใชในการประกอบการ
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ค. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (Property Plant and Equipment) ไดแก สินทรัพยที่คงทนถาวร
มีอายุการใชเกินกวาหนึ่งปและมีไวเพื่อใชในการดําเนินงาน
ง. สินทรัพยอื่น (Other Assets) ไดแก สินทรัพยที่มิใชสินทรัพยหมุนเวียนและมิใชสินทรัพยถาวร
หนี้สิน (Liabilities) หมายถึง พันธะที่สหกรณตองชําระภายในกําหนด หรือสิทธิเรียกรองเหนือ
สินทรัพยของสหกรณ หนี้สินอาจจําแนกเปนประเภทตางๆ เชนเดียวกับสินทรัพย คือ
ก. หนี้สินหมุนเวียน (Current Liabilities) ไดแก หนี้สินที่ตองชําระภายในรอบปบัญชีถัดไป
ข. หนี้สินระยะยาว (Long-term Liabilities) หมายถึง หนี้สินที่ถึงกําหนดชําระเกินกวาหนึ่งป
ค. หนี้สินอื่น (Other Liabilities) หมายถึง หนี้สินที่ไมอาจจําแนกเปนหนี้สิน หมุนเวียนหรือหนี้สิน
ระยะยาว
ทุนของสหกรณ หมายถึง สวนของเจาของกิจการ (Owner’s Equity) ซึ่งเทากับสวนตางของ
สินทรัพยกับหนี้สิน ในสหกรณมีสวนของเจาของ (สมาชิก) ประกอบดวย ทุนเรือนหุน ทุนสํารอง ทุนสะสม
ตางๆ และกําไรสุทธิ (รอการจัดสรร)
การใชงบดุลใหไดประโยชนมากขึ้น งบดุลเปนรายงานการเงินที่แสดงรายการสินทรัพย หนี้สิน
และทุน ณ วันใดวันหนึ่ง ถาจะใชใหไดประโยชนมากขึ้นควรมีการวิเคราะห เปรียบเทียบกับปกอนหรือ
สหกรณที่มีขนาดและตั้งอยูในสิ่งแวดลอมใกลเคียงกัน การวิเคราะหอาจทําไดดังนี้
ก. วิเคราะหแนวโนม คือ เปรียบเทียบรายการตางๆ ในแนวนอน ควรใชงบดุลอยางนอย 5 ป จะ
ชวยใหทราบแนวโนมที่จะเกิดขึ้นในปตอไป
ข. วิเคราะหแนวดิ่ง คือ คิดรอยละของรายการตางๆ กับสินทรัพยทั้งสิ้น โดยเปรียบเทียบอยาง
นอย 5 ป จะทําใหทราบโครงสรางการเงินที่เปลี่ยนไปแตละปพรอมทั้งผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
เหลานั้น
ค. วิเคราะหโดยใชอัตราสวนทางการเงิน เชน
สินทรัพยหมุนเวียน
อัตราสวนทุนหมุนเวียน
=
หนี้สินหมุนเวียน
ป 2547
ป 2546
33.0
จากขอมูลในงบดุลตัวอยาง
=
32.5
14.8
12.4
=
2.20 เทา
2.67 เทา
แสดงวาป 2547 สภาพคลองลดลงจากปกอน
หนี้สินทั้งสิ้น
อัตราสวนหนี้สินตอทุน
=
ทุนของสหกรณ
1.4
จากขอมูลในงบดุลตัวอยาง
=
14.8
113.8
105.4
=
0.13 เทา
0.12 เทา
แสดงวาหนี้สินเพิ่มสูงขึ้นกวาปกอน แตสหกรณก็มีทุนที่จะคุมครองหนี้ไดอีกถึง 0.87 เทาในป 2547
จะเห็นวาโดยการวิเคราะหจะชวยใหทราบขอเท็จจริงจากงบการเงินมากขึ้น
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(2) งบกําไรขาดทุน เปนงบการเงินที่แสดงผลการดําเนินงานในชวงเวลาหนึ่ง เชน หนึ่งเดือน
สามเดือน หกเดือน หนึ่งป เปนตน เพื่อใหทราบวาในชวงเวลานั้น สหกรณมีรายไดจากแหลงใด เทาใด
และมีคาใชจายอยางไร เทาใด เมื่อเปรียบเทียบรายไดกับคาใชจายในชวงเดียวกันแลว สหกรณมีผลกําไร
หรือขาดทุน เทาใด
ความสัมพันธระหวางรายได คาใชจาย และกําไรสุทธิ ในงบกําไรขาดทุน อาจเขียนเปนสมการดังนี้
รายได - คาใชจาย = กําไรสุทธิ (ขาดทุนสุทธิ)
จากขอมูลในงบกําไรขาดทุน
8.62 - 1.23
= 7.39
ตัวอยาง
รายได (Revenues) หมายถึง สินทรัพยที่เพิ่มขึ้น หรือหนี้สินที่ลดลงอันเนื่องจากการใหบริการ
(เงินกู) หรือการลงทุน
คาใชจาย (Expenses) ไดแก สินทรัพยที่ลดลง หรือหนี้สินที่เพิ่มขึ้น อันเปนผลมาจากคาใชจาย
ตางๆ และดอกเบี้ยจาย
กําไรสุทธิ (ขาดทุนสุทธิ) หมายถึง สวนเกินที่รายไดสูงกวาคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่ง
อันเปนผลใหส วนของเจาของเพิ่ มขึ้ น ตรงกันขามถารายไดนอยกว าค าใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีก็
หมายถึง ขาดทุนสุทธิ
การใช งบกํ าไรขาดทุ นให ได ประโยชน มากขึ้ น เช น เดี ย วกั บ งบดุ ล อาจวิ เ คราะห แ ละใช
อัตราสวนทางการเงินบางอัตราสวน โดยใชขอมูลในงบกําไรขาดทุนเพื่อใหไดขอเท็จจริงมากขึ้น เชน
ก. วิเคราะหแนวโนม คือ เปรียบเทียบรายการตางๆ ในงบกําไรขาดทุนตามแนวนอน อยางนอย
5 ป จะชวยใหทราบแนวโนมที่จะเกิดขึ้นในปตอไป
ข. วิเคราะหแนวดิ่ง คือ คิดรอยละรายการที่สําคัญในงบกําไรขาดทุนเทียบกับรายไดอยางนอย 5
ป จะชวยใหทราบสัดสวนของรายไดที่สําคัญและคาใชจายที่สําคัญรวมทั้งผลกําไรที่เปลี่ยนแปลงไปแตละป
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
อัตรากําไรสุทธิ
=
กําไรสุทธิ x 100
รายได
6.85 x 100
จากขอมูลในงบการเงินตัวอยาง =
7.39 x100
8.62
7.77
=
85.72%
88.13%
แสดงวาประสิทธิภาพในการทํากําไรลดลงจากปกอน อันเปนผลจากอัตราคาใชจายที่เพิ่มขึ้น
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(3) งบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flows) เปนงบการเงินที่จัดทําขึ้นเพื่อใหขอมูล
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเงินสดและรายการเทียบเงินสดในรอบระยะเวลาบัญชี โดยแยกเปนกระแสเงินสด
จากกิจกรรมดําเนินงาน จากกิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน งบกระแสเงินสดนี้เมื่อนําไปใชประกอบ
กับงบการเงินอื่น เชน งบดุล งบกําไรขาดทุน ตลอดจนหมายเหตุประกอบงบการเงิน จะเปนประโยชนตอ
ผูใชงบการเงิน ดังนี้
ก. ทราบสภาพคลองทางการเงิน จากการพิจารณาวาเงินสดที่ไดรับมาในระหวางงวดบัญชีหนึ่งๆ
เพียงพอที่จะใชจายในกิจกรรมตางๆ ของสหกรณหรือไม
ข. ประเมินความสามารถในการหาเงิน โดยพิจารณาจากเงินที่ไดรับเขามา และจายไปในกิจกรรม
ดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน
ค. ประเมินความสามารถของกิจการในการจัดหาเงินสด เพื่อจายชําระหนี้ จายเงินปนผล และจาย
ลงทุน
ง. ทําใหทราบความสัมพันธของกําไรสุทธิกับเงินสดสุทธิที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
จ. ขอมูลเงินสดปปจจุบันอาจนําไปใชเปนแนวทางในการจัดทําประมาณการเงินสดในงวดตอไป
จากงบกระแสเงินสดตัวอยาง มีขอควรสังเกตดังนี้
(1) สหกรณมีเงินสดสุทธิ ในงวดบัญชีเพิ่มขึ้น 2,134,357 บาท แสดงวาเงินสดที่หาไดในรอบป
สามารถนํามาใชในกิจกรรมทุกกิจกรรมอยางเพียงพอ เงินสดที่เพิ่มขึ้นมากไดแก ทุนเรือนหุนและเงินรับฝาก
จากสมาชิก ซึ่งเปนเงินจากภายในสหกรณเอง
(2) สหกรณมีกําไรสุทธิป 2547 จํานวน 7,392,333 บาท แตเมื่อปรับปรุงคาใชจายสวนที่ไมไดจาย
เปนเงินสดแลว สหกรณมีเงินสดจากกําไร 7,428,384 บาท ซึ่งมากกวากําไรที่แสดงในงบการเงิน
4) แนวทางควบคุมดูแลการปฏิบัติงานดานบัญชีของคณะกรรมการอํานวยการ
(1) ควรหมั่นสังเกตสอบถามเกี่ยวกับการบันทึกรายการประจําวันวาไดมีการบันทึกเสร็จภายในแต
ละวัน และมีการตรวจสอบโดยเจาหนาที่เหนือขึ้นไปหรือไม
(2) ควรวางข อกํ าหนดให มีการรายงานเงินสดรับ - จาย เงินสดคงเหลือในมือ และเงินนําฝาก
ธนาคารแตละวัน
(3) ควรใหมีการเสนองบดุลและงบกําไรขาดทุนตอคณะกรรมการอํานวยการเปนประจําทุกเดือน
นอกเหนือจากงบทดลองที่เคยเสนอ
(4) ในการพิจารณางบดุล งบกําไรขาดทุนประจําเดือนควรมีการวิเคราะหเปรียบเทียบอัตราสวน
ทางการเงินตางๆ และตนทุนการเงินในแตละเดือนเพื่อทราบจุดที่ควรแกไขเสนอตอคณะกรรมการ
(5) ประสานงานกับผูตรวจสอบกิจการเพื่อทราบผลการจัดทําบัญชียอยรายตัว ลูกหนี้ หุน เงิน
ฝาก วาไดจัดทําเปนปจจุบัน มีการเปรียบเทียบยอดรวมกับบัญชีคุมยอดทุกเดือนหรือไม
(6) จัดใหมีที่เก็บรักษาเอกสารหลักฐานทางการเงินในที่ปลอดภัย
(7) สอบถามปญหาอุปสรรคในการลงบัญชี การรวบรวมเอกสารหลักฐาน รวมทั้งการจัดทํางบ
การเงินเปนครั้งคราว และชวยหาทางแกไข
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(ตัวอยาง)
สหกรณออมทรัพยเพือ่ นชวยเพื่อน จํากัด
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
ป 2547
หมายเหตุ บาท

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้ระยะสั้น
ดอกเบี้ยเงินใหกคู างรับ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
ลูกหนี้เงินกูระยะยาว
เครื่องใชสํานักงานสุทธิ
รวมสินทรัพย
หนี้สินและทุนของสหกรณ
หนี้สินหมุนเวียน
เงินรับฝาก
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ทุนของสหกรณ
ทุนเรือนหุน(มูลคาหุนละ 10.00 บาท)
หุนทีช่ ําระเต็มมูลคาแลว
ทุนสํารอง
ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอื่นๆ
กําไรสุทธิประจําป
รวมทุนของสหกรณ
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ

2
3
4
5
6

7
8

9

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของการเงินนี้

ป 2546
บาท

3,616,250.74
28,897,269.86
11,436.68
900.00
32,525,857.28
593,500.00
95,295,444.00
133,827.81
128,548,629.09

1,481,893.24
31,495,396.00
0.00
900.00
32,978,189.24
71,500.00
84,567,512.00
140,525.08
117,757,726.32

14,641,494.00
146,429.24
14,787,923.24
14,787,923.24

12,223,229.67
128,695.69
12,351,925.36
12,351,925.36

100,725,960.00
5,389,245.92
253,166.04
7,392,333.89
113,760,705.85
128,548,629.09

93,584,300.00
4,704,082.20
265,781.51
6,851,637.25
105,405,800.96
117,757,726.32

รองประธานกรรมการ
เลขานุการ
วันที่
มกราคม 2548
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สหกรณออมทรัพยเพื่อนชวยเพื่อน จํากัด
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
ป 2547
ป 2546
บาท
%
บาท

รายได
ดอกเบี้ยรับ
รายไดอื่นๆ (รายละเอียด 1)
รวมรายได
คาใชจาย
ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก
เงินเดือนและคาจาง
คาตอบแทน
คาเบี้ยประชุมกรรมการ
คารับรอง
คาเครื่องเขียนแบบพิมพ
คาใชจา ยทั่วไป
คายานพาหนะ
คาลวงเวลา
คาอุปกรณคอมพิวเตอร
คาซอมคอมพิวเตอร
เงินสมทบประกันสังคม
คาซอมแซมทรัพยสิน
คาโทรศัพท
คาเสื่อมราคาเครือ่ งใชสํานักงาน
สินทรัพยตดั จําหนาย
คาใชจา ยประชุมใหญ
คาธรรมเนียมโอนเงิน
คาถายเอกสาร
คาวัสดุสํานักงาน
กองทุนทดแทน
คาอบรม
คาตรวจสอบบัญชี
คาสาธารณูปโภค
คาติดตัง้ มิเตอร
คาสวัสดิการ
หนี้สงสัยจะสูญ
รวมคาใชจาย
กําไรสุทธิ

%

8,608,380.94
15,785.69
8,624,166.63

99.82
0.18
100.00

7,762,993.00
11,683.25
7,774,676.25

99.85
0.15
100.00

382,916.90
255,600.00
298,000.00
74,100.00
19,043.75
27,226.60
465.00
17,000.00
6,120.00
3,472.00
0.00
12,407.00
3,730.00
6,041.22
42,487.27
0.00
6,014.00
149.00
5,284.00
3,520.00
489.00
0.00
60,000.00
3,267.00
0.00
4,500.00
0.00
1,231,832.74
7,392,333.89

4.44
2.96
3.46
0.86
0.22
0.32
0.00
0.20
0.07
0.04
0.00
0.14
0.04
0.07
0.49
0.00
0.07
0.00
0.06
0.04
0.01
0.00
0.70
0.04
0.00
0.05
0.00
14.28
85.72

271,054.05
237,600.00
272,500.00
76,200.00
24,847.25
32,291.66
1,205.50
15,700.00
3,600.00
8,514.30
2,090.00
9,504.00
1,052.00
5,161.68
36,924.66
6.00
6,655.00
0.00
4,886.40
6,073.00
276.00
9,600.00
50,000.00
460.00
1,932.00
0.00
(155,094.50)
923,039.00
6,851,637.25

3.49
3.06
3.50
0.98
0.32
0.42
0.02
0.20
0.05
0.11
0.03
0.12
0.01
0.07
0.47
0.00
0.09
0.00
0.06
0.08
0.00
0.12
0.64
0.00
0.02
0.00
1.99
11.87
88.13
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รายละเอียดประกอบงบการเงิน 1
รายละเอียดรายไดอื่นๆ
ป 2547
บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
คาธรรมเนียมแรกเขา
ผลตอบแทนการลงทุน
สวนลดน้ํามันบางจาก
รายไดเบ็ดเตล็ด
รวม

10,545.76
1,720.00
3,217.50
0.00
302.43
15,785.69

%

ป 2546
บาท

%

0.12
0.02
0.04
0.00
0.00
0.18

6,540.35
1,480.00
3,184.63
432.82
45.45
11,683.25

0.08
0.02
0.04
0.01
0.00
0.15
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สหกรณออมทรัพยเพื่อนชวยเพื่อน จํากัด
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
หมายเหตุ
ป 2547
บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิ
7,392,333.89
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกําไรสุทธิ
เปนเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
คาเสื่อมราคาสินทรัพย
หนีส้ งสัยจะสูญ
ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
คาสอบบัญชีคางจายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้เงินกูสามัญ
ลูกหนี้เงินกูฉุกเฉิน
ลูกหนี้ตัวแทน
เงินปนผลน้ํามันบางจาก
ลูกหนี้อื่น
เงินรอเรียกคืน
คาธรรมเนียมแรกเขาคางรับลดลง
ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับลดลง
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ถือหุนชุมนุมฯ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ซื้อสลากออมสิน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ซื้อเครื่องใชสํานักงาน
เงินประกันการใชโทรศัพท
สินทรัพยตัดจําหนาย
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมลงทุน

ป 2546
บาท
6,851,637.25

42,487.68
0.00
(11,436.68)
5,000.00

36,924.66
(155,094.50)
0.00
25,000.00

7,428,384.48

6,758,467.41

(7,882,695.00)
68,467.00
(315,577.86)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(701,421.38)

(19,127,815.00)
0.00
2,672,504.00
(1,027.80)
20,804.00
3,008.00
60.00
9,310.00
(9,664,689,.39

(22,000.00)
(500,000.00)
(35,790.00)
0.00
0.00
(557,790.00)

(17,000.00)
(107,750.00)
2,918.18
6.00
(121,825.82)
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินรับฝากออมทรัพย - สมาชิกเพิ่มขึ้น
เงินรับฝากออมทรัพย - สหกรณอื่นเพิ่มขึ้น
เงินรอจายคืนเพิ่มขึ้น
ทุนเรือนหุนเพิ่มขึ้น
เงินสดจายเฉลี่ยคืน
เงินสดจายโบนัสกรรมการและเจาหนาที่
เงินสดจายคาบํารุงสันนิบาตฯ
เงินสดจายเงินปนผล
เงินสดจายทุนสาธารณประโยชน
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสด ณ วันตนป
เงินสด ณ วันสิ้นป

2,357,194.11
61,070.22
12,733.55
7,141,660.00
(415,156.00)
(130,800.00)
(10,000.00)
(5,432,633.00)
(190,500.00)
3,393,568.88
2,134,357.50
1,481,893.23
3,616,250.74

1,210,911.45
2,014,958.90
67,257.00
10,945,140.00
(447,342.00)
(130,000.00)
(10,000.00)
(4,897,006.00)
(198,200.00)
8,555,719.35
(1,230,795.86)
2,712,689.10
1,481,893.24
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สหกรณออมทรัพยเพื่อนชวยเพื่อน จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
1 สรุปนโยบายบัญชีที่สําคัญ
- สหกรณบันทึกบัญชีโดยใชเกณฑพึงรับพึงจาย
- คาเสื่อมราคาเครื่องใชสํานักงาน คํานวณโดยวิธีเสนตรง ในอัตราที่กําหนดไวในระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ วาดวยการบัญชีของสหกรณ พ.ศ. 2542
- เงินลงทุนระยะยาวที่เปนเงินลงทุนในหลักทรัพยที่ไมอยูในความตองการของตลาดแสดงดวย
ราคาทุน
- คาซอมบํารุง คาซอมแซมรวมทั้งซื้อมาเปลี่ยนแทนสําหรับสินทรัพยรายการยอยๆ 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 ลูกหนี้ระยะสั้น
ประกอบดวย
ป 2547
ป 2546
บาท
บาท
ตัวแทนหักเงินสง
323,433.86
7,856.00
ลูกหนี้เงินกู - ปกติ
28,573,836.00
31,487,540.00
รวมลูกหนี้ระยะสั้น
28,897,269.86
31,495,396.00
4 ดอกเบีย้ เงินใหกูคางรับ ประกอบดวย
ป 2547
ป 2546
บาท
บาท
ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ
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
บาท
ราคาทุน
เงินลงทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด
- สลากออมสิน
- หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยฯ

500,000.00
93,500.00
593,500.00

ป 2546
บาท
ราคาทุน
0.00
71,500.00
71,500.00

สหกรณซื้อสลากออมสินพิเศษงวดที่ 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 อัตราดอกเบี้ยรอยละ
3.00 ตอป
8 หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย
ป 2547
ป 2546
บาท
บาท
เงินรอจายคืน
115,303.44
102,569.89
เงินปนผลน้ํามันบางจาก
1,125.80
1,125.80
คาสอบบัญชีคางจาย
30,000.00
25,000.00
146,429.24
128,695.69
9 ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอืน่ ๆ ประกอบดวย
ป 2547
ป 2546
บาท
บาท
ทุนสาธารณประโยชน
253,166.04
265,781.51
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บทที่ 5
ระเบียบ ดําสั่ง ขอบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับหนาที่ของ
คณะกรรมการอํานวยการ
ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการอํานวยการ ตามบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการอํานวยการนั้น จะตอ งเป นไปตามกรอบของกฎหมาย ขอ บั งคั บ ระเบี ยบ และคําสั่งที่
เกี่ ย วข อ งกั บ เรื่ อ งนั้ น ๆ ซึ่ ง ระเบี ย บและคํ า สั่ ง ในส ว นที่ เ กี่ ย วข อ งนั้ น มี อ ยู จํ า นวนมากและจะมี ก าร
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
ไป ระเบียบที่นาจะเกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการอํานวยการนั้นอาจมีดังนี้
1) ระเบียบวาดวยการรับจายและการเก็บรักษาเงิน
2) ระเบียบวาดวยการรับฝากเงิน
3) ระเบียบวาดวยการจัดชั้นลูกหนี้และการตั้งคาเผื่อหนี้สูญ
4) ระเบียบวาดวยการพัสดุ
5) ระเบียบวาดวยการเก็บรักษาและการทําลายเอกสาร
ฯลฯ
ระเบียบเหลานี้เปนเพียงสวนหนึ่งที่นํามากลาวไว แตในทางปฏิบัติตองดูเปนเรื่องๆ ไป เพราะ
แตละสหกรณมีการกําหนดระเบียบขึ้นใชไดตามความจําเปนจึงยากที่จะกําหนดไวในการฝกอบรมโดย
ชั ด เจนว า ระเบี ย บใดบ า งที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องคณะกรรมการอํ า นวยการ แต โ ดยที่
คณะกรรมการอํานวยการมีหนาที่เกี่ยวกับงานทางดานเอกสารของสหกรณอยูดวย จึงจะนําเสนอเรื่อง
ของความรูทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องของระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับ และกฎหมายสหกรณเพื่อใหคณะกรรมการ
อํานวยการไดนําไปใชประโยชนใ นการปฏิบัติห นาที่ไดอยางเหมาะสม โดยถือ หลัก วาจะกระทําการ
เกี่ยวกับเรื่องใดใหตรวจสอบระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวของกอนดําเนินการในเรื่อง
นั้นๆ
1. ระเบียบของสหกรณและระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ
สหกรณเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสหกรณการดําเนินงานของสหกรณบางสวน
เปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ บางสวนตองเปนไปตามกฎหมายอื่น เพราะพระราชบัญญัติสหกรณ
มิไดบัญญัติเรื่องการดําเนินงานของสหกรณไวทั้งหมด ประกอบกับกฎหมายไมสามารถกําหนดรายละเอียด
ในการดําเนินงานตลอดจนวิธีการบริหารและการจัดการสหกรณไดทั้งหมด ในพระราชบัญญัติสหกรณจึง
กําหนดใหสหกรณตองจัดทําขอบังคับขึ้นเพื่อกําหนดรายละเอียดตาง ๆ ในการดําเนินงานของสหกรณ ซึ่ง
ขอบังคับของสหกรณนั้นตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญของสมาชิกแลวสงไปใหนายทะเบียน
สหกรณรับจดทะเบียนเสียกอนจึงจะใชได ขอบังคับของสหกรณที่จดทะเบียนแลวเมื่อใชไปในชวงระยะเวลา
หนึ่ง อาจต องมี การแก ไขข อบั งคั บใหสอดคลองกั บสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
กระบวนการในการแกไขขอบังคับของสหกรณนั้นตองเปนไปตามที่กฎหมายสหกรณกําหนดและขอบังคับที่
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แกไขตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญของสมาชิกแลวนําไปใหนายทะเบียนสหกรณพิจารณารับจด
ทะเบียนการแกไขขอบังคับดวยจึงจะใชได
แมพระราชบัญญัติสหกรณไดใหสหกรณกําหนดวัตถุประสงคและวิธีการดําเนินการในเรื่องตางๆ
ของสหกรณไวในขอบังคับแลวก็ตาม ในการดําเนินการบางเรื่องมีรายละเอียดที่ตองพิจารณาหรือกําหนด
วิธีการไวเปนการเฉพาะเรื่อง หากเขียนหรือกําหนดไวในขอบังคับของสหกรณอาจไมเหมาะสม และยาก
แกการปรับปรุงแกไขหรือตองใชเวลาในการแกไขมาก เพราะตองมีกระบวนการในการขอความเห็นชอบ
จากที่ประชุมใหญของสมาชิกและการรับจดทะเบียนแกไขขอบังคับจากนายทะเบียนสหกรณอาจทําให
เกิดความลาชาหรือความเสียหายแกการดําเนินงานของสหกรณได ประกอบกับกิจการของสหกรณนั้นมี
สมาชิกเปนเจาของ บริหารงานโดยสมาชิกหรือคณะกรรมการดําเนินการซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจาก
สมาชิก และสหกรณทําธุรกิจโดยการใหบริการแกสมาชิก สมาชิกจึงควรกําหนดรายละเอียดตางๆ ในการ
ดํ า เนิ น งานของสหกรณ ไ ด เ องตามความเหมาะสมในบางเรื่ อ งภายใต บ ทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมายและ
ขอบังคับของสหกรณ และบางครั้ง นายทะเบียนสหกรณผูมีหนาที่กํากับดูแลในการดําเนินงานของ
สหกรณอาจมีความจําเปนตองกําหนดมาตรการตางๆ ใหสหกรณปฏิบัติเพื่อความมั่นคงถูกตองและเปน
ประโยชนแกสมาชิกโดยสวนรวม พระราชบัญญัติสหกรณจึงใหนายทะเบียนสหกรณสามารถออกระเบียบ
ของนายทะเบียนสหกรณเพื่อใหสหกรณถือปฏิบัติ และในขอบังคับของสหกรณไดกําหนดใหสหกรณ
สามารถกําหนดระเบียบของสหกรณขึ้นใชในการดําเนินงานของสหกรณไดเชนเดียวกัน
1) ประเภทของระเบียบ
การกลาวถึงประเภทของระเบียบ ก็เพื่อใหทราบวาระเบียบตางๆ ที่ใชในการดําเนินการของ
สหกรณนั้นมีที่มาอยางไร ใครเปนผูออกระเบียบนั้นๆ ซึ่งอาจตองเปนประเด็นสําคัญในขั้นการดําเนินคดี
ของสหกรณดวยก็ได โดยเราอาจแยกประเภทของระเบียบไดดังนี้
(1) ระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ (ระเบียบภายนอก)
(2) ระเบียบของสหกรณ (ระเบียบภายใน)
1. ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ (ระเบียบภายนอก) ที่กลาววาระเบียบของนายทะเบียน
สหกรณเปนระเบียบภายนอกนั้น เพื่อใหเกิดการแยกประเภทของระเบียบใหชัดเจนวา ระเบียบของนาย
ทะเบียนสหกรณนั้นเปนการที่ นายทะเบียนสหกรณใชอํานาจตามพระราชบัญ ญัติสหกรณกําหนดขึ้น
เพื่อใหสหกรณตองถือปฏิบัติตามระเบียบนั้นๆ โดยสหกรณไมมีอํานาจหรือโอกาสจะปรับปรุงหรือแกไข
ระเบียบนั้นๆ ได เพราะมิใชระเบียบที่สหกรณกําหนดขึ้น
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ในพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 ซึ่งใชอยูในปจจุบันนี้ไดใหอํานาจนายทะเบียนสหกรณออก
ระเบียบไดตามที่บัญญัติไวในมาตราตางๆ ดังนี้ 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 ใหปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
มาตรา 121 ใหนายทะเบียนสหกรณเปนนายทะเบียนกลุมเกษตรกรและมีอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ และ
มีรองนายทะเบียนสหกรณเปนผูชวย มีอํานาจหนาที่ตามที่นายทะเบียนสหกรณมอบหมาย
ใหเกษตรและสหกรณจังหวัด เปนนายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจําจังหวัดที่กลุมเกษตรกรตั้งอยูและมีอํานาจหนาที่ตาม
ระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา สําหรับกรุงเทพมหานครใหนายทะเบียนสหกรณเปนนายทะเบียน
กลุมเกษตรกรกรุงเทพมหานคร
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ระเบียบของนายทะเบียนสหกรณตามมาตรา 121 นั้นไมเกี่ยวของกับสหกรณ เปนเรื่องของกลุม
เกษตรกร
สวนใหญนายทะเบียนสหกรณจะใชอํานาจตามมาตรา 16 (8) ในการออกระเบียบซึ่งจะศึกษาได
จากระเบียบนายทะเบียนสหกรณในภาคผนวก
2. ระเบียบของสหกรณ (ระเบียบภายใน) ระเบียบประเภทนี้เปนระเบียบที่สหกรณโดย
คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณเปนผูกําหนดขึ้นโดยแบงยอยได 3 ประเภท คือ
1. ระเบียบของสหกรณที่ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณกอน ระเบียบของ
สหกรณประเภทนี้เปนระเบียบที่พระราชบัญญัติสหกรณ หรือขอบังคับของสหกรณ กําหนดให สหกรณ
สงระเบียบที่สหกรณกําหนดขึ้นใหนายทะเบียนสหกรณเห็นชอบกอนจึงจะใชได เชนระเบียบที่กําหนดไว
ในมาตรา 46 (5),(8) (2) คือระเบียบของสหกรณที่วาดวยการรับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณอื่น และ
ระเบียบของสหกรณวาการใหสหกรณอื่นกูยืมเงิน
การสงระเบียบใหนายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบนั้นบางครั้งมีปญหาเรื่องความลาชาและไม
สะดวกแกสหกรณ ปจจุบันนายทะเบียนสหกรณไดจัดทํารางระเบียบขึ้นแลวสงใหสหกรณนําไปพิจารณา
หากสหกรณไดกําหนดระเบียบขึ้นตามรางตัวอยางระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณจัดทําไว ใหถือวาระเบียบ
ของสหกรณฉบับนั้นไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณแลว ไมตองสงไปขอความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนสหกรณอีก สหกรณสามารถถือใชไดเลย

(2)

มาตรา 46 เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามวัตถุประสงค ใหสหกรณมีอํานาจกระทําการดังตอไปนี้ได
(1) ดําเนินธุรกิจ การผลิต การคา การบริการ และอุตสาหกรรมเพื่อประโยชนของสมาชิก
(2) ใหสวัสดิการหรือการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว
(3) ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก
(4) ขอหรือรับความชวยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หนวยงานของตางประเทศหรือบุคคลอื่นใด
(5) รับฝากเงิ นประเภทออมทรั พ ยห รือ ประเภทประจํ าจากสมาชิ กหรื อสหกรณอื่ นได ตามระเบี ยบของสหกรณ ที่ไ ด รับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
(6) ใหกู ใหสินเชื่อ ใหยืม ใหเชา ใหเชาซื้อ โอน รับจํานองหรือรับจํานํา ซึ่งทรัพยสินแกสมาชิกหรือของสมาชิก
(7) จัดใหไดมา ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิ ครอบครอง กู ยืม เชา เชาซื้อ รับโอนสิทธิ การเชาหรือสิทธิการเชาซื้อ จํานอง
หรือจํานํา ขายหรือจําหนายดวยวิธีอื่นใดซึ่งทรัพยสิน
(8) ใหสหกรณอื่นกูยืมเงินไดตามระเบียบของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
(9) ดําเนินกิจการอยางอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับ หรือเนื่องในการจัดใหสําเร็จตามวัตถุประสงคของสหกรณ
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2. ระเบียบของสหกรณที่ตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญกอนนําออกใช ระเบียบของ
สหกรณประเภทนี้มักเปนระเบียบที่เกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งตางๆ เชน การเลือกตั้งกรรมการ
ดําเนินการ การเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ ซึ่งการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการหรือการเลือกตั้งผูตรวจ
สอบกิจการ พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 50 และมาตรา 53 ไดกําหนดใหมีการเลือกตั้งใน
ที่ประชุมใหญ เพื่อใหกระบวนการเลือกตั้งเปนไปดวยความเรียบรอย ขอบังคับของสหกรณบางสหกรณ
จึงกําหนดกระบวนการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการและผูตรวจสอบกิจการไวในระเบียบที่ไดรับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมใหญ เหตุที่ระเบียบวาดวยการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการและผูตรวจสอบกิจการ
ตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญกอน เพราะเปนการกําหนดระเบียบใหสมาชิกซึ่งใชอํานาจโดย
การประชุมใหญปฏิบัติ ในขอบังคับของสหกรณจะกําหนดไววาตามระเบียบของสหกรณที่ไดรับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมใหญ ระเบียบประเภทนี้จะมีไมมากนัก บางสหกรณอาจไมมีเลยก็ได
3. ระเบียบของสหกรณที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณกําหนดขึ้นแลวมีผลใชไดเลย สวน
ใหญเปนระเบียบที่สหกรณกําหนดขึ้นตามที่ขอบังคับกําหนดไว หรือคณะกรรมการดําเนินการอาจ
พิจารณากําหนดขึ้นเองเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได เชน ระเบียบวาดวยการใช
เงินทุนเพื่อการศึกษาทางสหกรณ ระเบียบวาดวยการใชเงินทุนสาธารณประโยชน ระเบียบวาดวยการ
ใหสวัสดิการแกสมาชิก ระเบียบวาดวยการรับโอนสมาชิกจากสหกรณอื่น ระเบียบวาดวยการรับจายและ
การเก็บรักษาเงิน เปนตน
ระเบียบที่สหกรณไดจัดทําขึ้นใชเองนั้น สหกรณตองสงใหกรมสงเสริมสหกรณรับทราบเพื่อจะได
แจงใหหนวยงานหรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของทราบดวย ทั้งนี้เพื่อใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของไดทราบวาสหกรณ
ไดกําหนดระเบียบเกี่ยวกับเรื่องใดไวอยางไรบาง
2) การกําหนดระเบียบ
ผูที่มีอํานาจในการกําหนดระเบียบขึ้นใชในสหกรณนั้นไดแก
(1) นายทะเบียนสหกรณ
(2) คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
นายทะเบียนสหกรณ การกําหนดระเบียบของนายทะเบียนสหกรณนั้น สามารถกระทําไดโดย
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติสหกรณในมาตราตางๆ ตามที่กลาวมาแลวในประเภทของระเบียบ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ การกําหนดระเบียบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
นั้น สามารถกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติสหกรณตามที่กลาวไวแลวในประเภทของ
ระเบียบ และอํานาจตามขอบังคับของสหกรณ ในขอที่วาดวยอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ และขอที่วาดวยระเบียบของสหกรณ และขออื่นที่กําหนดใหคณะกรรมการดําเนินการตอง
กําหนดระเบียบขึ้น
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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
เมื่อใดก็ยอมทําได โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ แตจํานวนหุนทั้งหมดตองไมเกินหนึ่งในหาของหุนที่ชําระ
แลวทั้งหมด
สมาชิกจะโอนหรือถอนหุนในระหวางที่ตนเปนสมาชิกอยูไมได
ขอ 10 การรับฝากเงิน สหกรณอาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย หรือประเภทประจําจากสมาชิกหรือสหกรณอื่นไดตาม
ระเบียบของสหกรณ
ขอกําหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและอื่นๆ ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณที่ไดรับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
ใหสหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
ขอ 11 การใหเงินกู เงินกูนั้นอาจใหไดแก
(1) สมาชิกของสหกรณ
(2) สหกรณอื่น
การใหเงินกูแกสมาชิกนั้น ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูไดตามขอบังคับนี้และตามระเบียบของ
สหกรณ
ขอกําหนดตางๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑการพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกู ประเภทและจํากัดแหงเงินกูหลักประกันสําหรับเงินกู ลําดับ
แหงการใหเงินกู การกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู การสงเงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกู การควบคุมหลักประกัน การเรียกคืนเงินกูและอื่นๆ
ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
การใหเงินกูแกสหกรณอื่นนั้น คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาใหกูไดตอเมื่อสหกรณมีเงินทุนเหลือจากการใหเงินกูแก
สมาชิกแลว ตามระเบียบของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
ขอ 14 ดอกเบี้ยเงินกู ใหสหกรณเรียกดอกเบี้ยเงินกูทุกประเภทที่ใหแกสมาชิก ในอัตราตามที่กําหนดไวในระเบียบของ
สหกรณ
ขอ 28 การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป เมื่อสิ้นปทางบัญชีและไดปดบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปแลว
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
ชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยในปใด มิใหรับเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปนั้น
(3) เปนเงินโบนัสแกกรรมการและเจาหนาที่ของสหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ
(4) เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล ไมเกินรอยละสองแหงทุนเรือนหุนของสหกรณตามที่มีอยูในวันสิ้นปนั้น ทุนรักษาระดับ
อัตราเงินปนผลนี้จะถอนไดโดยมติแหงที่ประชุมใหญ เพื่อจายเปนเงินปนผลตามหุน ตาม (1)
(5) เปนทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ
(6) เปนทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ
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(7) เปนทุนสวัสดิการ หรือการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว ไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิตามระเบียบของ
สหกรณ
(8) เปนทุนเพื่อจัดตั้งสํานักงานหรือทุนอื่น ๆ เพื่อเสริมสรางความมั่นคงใหแกสหกรณ
(9) กําไรสุทธิสวนที่เหลือ (ถามี) ใหจัดสรรเปนทุนสํารองทั้งสิ้น
ขอ 36 สมาชิกยายสังกัด สมาชิกที่ยาย หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น และประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกของสหกรณ
ออมทรัพยซึ่งตั้งขึ้นในสังกัดนั้น หากสหกรณนั้นมีขอบังคับใหรับเขาเปนสมาชิกไดและคณะกรรมการดําเนินการไดมีมติใหรับเขาเปนสมาชิก
แลว ถาสมาชิกนั้นมีความประสงคจะใหโอนเงินคาหุน และเงินกูที่ตนมีอยูในสหกรณนี้ไปยังสหกรณที่ตนไดไปเขาเปนสมาชิกใหม สหกรณก็
จะจัดโอนเงินคาหุน เงินกูและเงินฝาก (ถามี) ที่สมาชิกนั้นมีอยูตอสหกรณใหตามวิธีการที่ไดกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
ขอ 37 การรับโอนสมาชิกสหกรณอื่น สมาชิกสหกรณออมทรัพยอื่นซึ่งยาย หรือโอนมารับราชการในสังกัดตามขอ 32 (3)
หากประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิก ก็ใหยื่นใบสมัครถึงสหกรณเมื่อไดปฏิบัติตามขอกําหนดใน ขอ 33 ครบถวนแลว ก็จะไดสิทธิในฐานะ
สมาชิกตามขอ 35 ทั้งนี้เมื่อสหกรณที่ตนเปนสมาชิกอยูเดิมไดโอนเงินคาหุนใหสหกรณนี้เสร็จสิ้นแลว
การรับโอนคาหุนและการปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สินที่มีอยูในสหกรณเดิมนั้น ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
ขอ 65 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการทั้งปวงของ
สหกรณ ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ กับทั้งในทางอันจะทําใหเกิดความจําเริญแกสหกรณ ซึ่ง
รวมทั้งในขอตอไปนี้
(1) พิจารณาในเรื่ องการรั บสมาชิก และสมาชิ กออกจากสหกรณต ลอดจนดูแ ลให ส มาชิ กปฏิ บัติการตางๆ 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) กําหนดคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาเบี้ยประชุมของกรรมการดําเนินการ กรรมการอื่น ผูตรวจสอบ
กิจการ ผูแทนประจําหนวยเพื่อบริการสมาชิก ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
(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) พิจารณามอบหมายอํานาจหนาที่ในการดําเนินงาน 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) ระเบียบวาดวยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
(10) ระเบียบอื่นๆ ที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรกําหนดไวใหมี เพื่อสะดวกและเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
สหกรณ
เฉพาะระเบียบใน (1),(2),(4) ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณกอนจึงจะใชบังคับได สวนระเบียบอื่นเมื่อ
คณะกรรมการดําเนินการกําหนดใชแลวใหสงสําเนาใหนายทะเบียนสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ
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จากตัวอยางตามขอบังคับของสหกรณบางขอที่นํามาใหศึกษาเปนตัวอยางนี้ เปนเรื่องของการที่
ขอบังคับกําหนดใหสหกรณจัดทําระเบียบขึ้นเพื่อกําหนดแนวทางหรือรายละเอียดในการดําเนินงานของ
สหกรณในเรื่องนั้นๆ
นอกจากคณะกรรมการดําเนินการกําหนดระเบียบตางๆ ของสหกรณตามขอบังคับแลว ในบาง
เรื่องหากคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาควรกําหนดระเบียบขึ้นไวเพื่อใหไดแนวทางหรือรายละเอียดใน
การดําเนินงานเรื่องใดๆ ขึ้น คณะกรรมการดําเนินการก็สามารถกําหนดระเบียบนั้นขึ้นเองได ทั้งนี้โดย
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับ ขอที่วาดวยอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินการ จะมีอยูวงเล็บ
หนึ่งที่ใหอํานาจเรื่องการออกระเบียบไว
ในการกํ า หนดระเบี ย บของสหกรณ นั้ น
คณะกรรมการดํ า เนิ น การอาจมอบอํ า นาจให
คณะกรรมการอํานวยการ หรือคณะทํางานรางระเบียบ หรือคณะอนุกรรมการรางระเบียบ หรือฝาย
จัดการยกรางระเบียบขึ้นตามที่คณะกรรมการดําเนินการไดใหขอบเขตหรือโครงสรางไว แลวนําเขาเสนอ
ในที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการใหความเห็นชอบ
และมีมติใหกําหนดระเบียบนั้นขึ้นใช ฝายจัดการจึงจัดการพิมพระเบียบนั้นขึ้นทั้งฉบับโดยอาศัยรูปแบบ
ตามระเบียบงานสารบรรณของสํานักนายกรัฐมนตรีตรวจสอบความถูกตองของขอความแลวจึงนําเสนอ
ใหประธานกรรมการของสหกรณลงนามในระเบียบนั้น ซึ่งหากระเบียบที่กําหนดขึ้นนั้นไมตองขอความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณกอน สหกรณสามารถถือใชระเบียบนั้นไดเลยตั้งแตวันที่กําหนดใช
ระเบียบนั้น หากเปนระเบียบที่ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณกอน สหกรณตอง
ดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อขอความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณตอไป เมื่อไดรับความเห็นชอบ
แลวจึงจะใชได
สําหรับบางระเบียบที่คณะกรรมการดําเนินการตองการใหที่ประชุมใหญใหความเห็นชอบกอน
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณพิจารณารางระเบียบเสร็จแลว จึงจะนํารางระเบียบนั้นเสนอให
ที่ประชุมใหญพิจารณาใหความเห็นชอบ ซึ่งอาจเปนที่ประชุมใหญสามัญ หรือประชุมใหญวิสามัญก็ได
เมื่อที่ประชุมใหญพิจารณาใหความเห็นชอบแลวจึงจัดทําระเบียบใหประธานกรรมการสหกรณลงนาม
ประกาศใชตอไป
ระเบียบที่สหกรณกําหนดขึ้นทั้งหมดตองสงใหกรมสงเสริมสหกรณรับทราบดวย ทั้งนี้เพื่อกรม
สงเสริมสหกรณจะไดแจงไปยังผูเกี่ยวของที่มีหนาที่ในการสงเสริมและกํากับควบคุมการดําเนินงานของ
สหกรณไดทราบ
สําหรับรูปแบบของระเบียบนั้น ไมมีการกําหนดรูปแบบระเบียบของสหกรณไวเปนการเฉพาะ
ในการจัดทําระเบียบของสหกรณจึงอนุโลมตามรูปแบบระเบียบของทางราชการโดยทั่วไป ที่ถือใชตาม
รูปแบบที่กําหนดไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 (ดูภาคผนวก 1)
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3) การนําระเบียบไปใช
เมื่อสหกรณไดกําหนดขึ้นไว การดําเนินงานของสหกรณในเรื่องใด ๆ ที่มีระเบียบกําหนดไว
คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณหรือผูจัดการ หรือเจาหนาที่ของสหกรณ ที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานในเรื่องนั้น ตองทําใหถูกตองตามที่ระเบียบกําหนดการกระทําการใดๆ ที่ฝาฝนหรือไมเปนไป
ตามระเบียบ อาจถูกนายทะเบียนสหกรณหรือรองนายทะเบียนสหกรณยับยั้งหรือเพิกถอนไดตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 20 ซึ่งบัญญัติไวดังนี้
"มาตรา 20 ถาที่ประชุมใหญหรือที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณลงมติอัน
เปนการฝาฝนกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบของสหกรณ ระเบียบหรือคําสั่งของนายทะเบียน
สหกรณ ใหนายทะเบียนสหกรณหรือรองนายทะเบียนสหกรณมีอํานาจยับยั้งหรือเพิกถอนมติ
นั้นได"
หากเรื่ อ งที่ ก ระทํ า ไปโดยฝ า ฝ น ระเบี ย บนั้ น
ได ทํ า ให เ กิ ด ความเสี ย หายขึ้ น กั บ สหกรณ
คณะกรรมการดําเนินการ หรือกรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือผูจัดการ หรือเจาหนาที่ของสหกรณอาจตอง
รับผิดตอความเสียหายนั้นๆ ที่เกิดขึ้นสหกรณก็ได
ปญหาจึงมีอยูวาระเบียบที่กําหนดไวนั้นอาจใชมานานแลวไมเหมาะสมกับสภาพการดําเนินงานของ
สหกรณในปจจุบัน หรืออาจมีเงื่อนไขกําหนดไวจนยากแกการปฏิบัติ จนเปนเหตุใหการบริหารงานของ
สหกรณเปนไปดวยความลาชาไมเกิดผลดีแกสมาชิกและกิจการของสหกรณ คณะกรรมการดําเนินการของ
สหกรณควรทําอยางไร ดังไดกลาวมาแลวในคาบวิชาที่ผานมาวาการกําหนดระเบียบของสหกรณเปนอํานาจ
ของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ดังนั้นหากคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณเห็นวาระเบียบที่มีอยู
มีปญหาในทางปฏิบัติ คณะกรรมการดําเนินการก็ควรที่จะพิจารณาแกไขหรือปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลง
ระเบียบนั้นเสียใหมได ในขอบเขตที่ไมขัดกับกฎหมายหรือขอบังคับของสหกรณ เมื่อแกไขระเบียบแลวจึง
ดําเนินการไปตามระเบียบที่แกไขใหม ไมควรกระทําการใดๆ ที่เปนการฝาฝนระเบียบกอนที่จะมีการแกไข
เปนอันขาด
จากการที่กฎหมายกําหนดใหสหกรณจัดทําขอบังคับขึ้นภายใตเงื่อนไขของกฎหมายสหกรณ
และขอ บังคับของสหกรณกําหนดใหอํานาจแกคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณกําหนดระเบียบ
ตางๆ ขึ้นใชได ถาดูในหลักการที่วาสหกรณเปนของสมาชิก บริหารโดยสมาชิก และใหบริการแกสมาชิก
ถือไดวาเปนหลักการที่ดี แตในประสบการณที่ผานมาพบวามีเหตุเกิดขึ้นที่มีผลกระทบตอสมาชิกและ
ความมั่นคงของสหกรณอยูหลายครั้ง แตก็ไมสามารถเอาผิดกับใครได เพราะเปนการทําตามระเบียบของ
สหกรณ เพราะทุกอยางยอมขึ้นอยูกับจิตสํานึก คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ของคณะกรรมการ
ดําเนินการของสหกรณ ตลอดจนของสมาชิกผูเปนเจาของสหกรณนั้นๆ เปนสําคัญ
2. คําสั่ง และประกาศของนายทะเบียนสหกรณ
เนื่องจากนายทะเบียนสหกรณเปนผูที่มีหนาที่ในการกํากับดูแลการดําเนินงานของสหกรณให
เปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบในพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 จึงกําหนดอํานาจ
หนาที่ของนายทะเบียนสหกรณไวในมาตรา 16 และอีกหลายมาตรา ซึ่งสามารถศึกษาไดในเรื่องของ
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กฎหมายสหกรณในสวนตอไป ในที่นี้จะไดกลาวถึงการออกคําสั่งและการออกประกาศของนายทะเบียน
สหกรณตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ในมาตราตางๆ ดังนี้
คําสั่งนายทะเบียนสหกรณที่สั่งใหสหกรณปฏิบัติ
1. คําสั่งนายทะเบียนสหกรณตามมาตรา 16 (8)
มาตรา 16 ใหนายทะเบียนสหกรณมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) …………………………………….
(8) ออกระเบียบหรือคําสั่ง เพื่อใหมีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้และ เพื่อประโยชน
ในการดําเนินกิจการของสหกรณ
การออกคําสั่ง ตามมาตรา 16 (8) เป นการออกคําสั่ ง โดยทั่ว ไปตามที่นายทะเบียนสหกรณ
พิจารณาวามีความจําเปนเกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณ ซึ่งเปนการใชอํานาจที่กวางขวางมาก ซึ่ง
บางครั้งอาจทําใหเกิดปญหาในเรื่องการใชอํานาจของนายทะเบียนสหกรณกับสหกรณ
2. คําสั่งของนายทะเบียนสหกรณตามมาตรา 20
ในมาตรา 20 ใหอํานาจแกนายทะเบียนสหกรณและรองนายทะเบียนสหกรณในการที่จะยับยั้ง
หรือเพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ หรือที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณที่ลงมติอันเปนการฝาฝน
กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบของสหกรณ ระเบียบหรือคําสั่งของนายทะเบียนสหกรณ
ขอสังเกตของมาตรานี้มิไดกลาวถึงเรื่องของประกาศของนายทะเบียนสหกรณไว เพราะฉะนั้น
การลงมติอันเปนการฝาฝนประกาศหรือคําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณ นายทะเบียนสหกรณหรือ
รองนายทะเบียนสหกรณจะสั่งยับยั้งหรือเพิกถอนไมได
3. คําสั่งของนายทะเบียนสหกรณตามมาตรา 22 เปนคําสั่งที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
บริหารงานสหกรณจนทําใหเกิดขอบกพรองเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรือกิจการหรือฐานะการเงิน
นายทะเบียนสหกรณมีอํานาจออกคําสั่งดังนี้
ก. ใหค ณะกรรมการดําเนิ นการแก ไ ขข อ บกพร อ งตามวิ ธี ก ารและระยะเวลาที่ นายทะเบีย น
สหกรณกําหนด
ข. ใหคณะกรรมการดําเนินการระงับการปฏิบัติบางสวนที่เปนเหตุใหเกิดความเสียหาย
ค. ใหคณะกรรมการดําเนินการหยุดปฏิบัติหนาที่ชั่วคราว
ง. ใหกรรมการดําเนินการพนจากตําแหนงเปนรายบุคคลหรือทั้งคณะ
4. คําสั่งนายทะเบียนสหกรณตามมาตรา 23 เปนการสั่งใหผูตรวจการสหกรณหรือเจาหนาที่ที่
นายทะเบียนสหกรณมอบหมาย เขาไปดําเนินการในสหกรณที่ตั้งใหมแลวเกิดขาดทุนติดตอกันสองป
5. คําสั่งนายทะเบียนสหกรณตามมาตรา 24 เปนการสั่งแตงตั้งคณะกรรมการชั่วคราว ใหเขา
บริหารงานของสหกรณไดไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน
6. คําสั่งนายทะเบียนสหกรณตามมาตรา 25 เปนการสั่งตั้งสมาชิกเปนกรรมการดําเนินการ
ชั่วคราวแทนกรรมการที่นายทะเบียนสหกรณสั่งใหพนจากตําแหนงเปนรายบุคคล
7. คําสั่งนายทะเบียนสหกรณตามมาตรา 71 เปนการสั่งเลิกสหกรณในกรณีที่

106
ก. ไมเริ่มดําเนินการภายในหนึ่งป
ข. ไมสงงบดุลและรายงานประจําปสามปติดตอกัน
ค. สหกรณไมสามารถดําเนินการใหเปนผลดีตอไปได
คําสั่งนายทะเบียนสหกรณที่กลาวมาทั้ง 7 เรื่องนี้เปนการสั่งใหสหกรณปฏิบัติ
คําสั่งนายทะเบียนสหกรณที่เกี่ยวกับการไมรับจดทะเบียนสหกรณหรือขอบังคับ
1. คําสั่งตามมาตรา 38 เปนคําสั่งนายทะเบียนสหกรณในกรณีไมรับจดทะเบียนการจัดตั้ง
สหกรณขึ้นใหม
2. คําสั่งตามมาตรา 44 เปนคําสั่งนายทะเบียนสหกรณใ นกรณีไมรับจดทะเบียนการแกไ ข
ขอบังคับ
3. คําสั่งตามมาตรา 99 เป นคําสั่ งนายทะเบี ยนสหกรณ ในกรณีไ มรับจดทะเบียนการแยก
สหกรณ
4. คําสั่งตามมาตรา 103 เปนคําสั่งนายทะเบียนสหกรณในกรณีไมรับจดทะเบียนการจัดตั้ง
ชุมนุมสหกรณ
คําสั่งในสวนนี้เปนการใชอํานาจของนายทะเบียนสหกรณในทางการบริหารวาจะรับจดทะเบียน
สหกรณหรือไม จะรับจดทะเบียนการแกไขขอบังคับของสหกรณหรือไม
การอุทธรณคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ
การอุทธรณคําสั่งนายทะเบียนสหกรณตามมาตรา 20 มาตรา 22 มาตรา 24 มาตรา 25 และ
มาตรา 71 ตองอุทธรณตอคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ได
รับทราบคําสั่ง
การอุทธรณคําสั่งนายทะเบียนสหกรณตามมาตรา 38 มาตรา 44 มาตรา 99 และมาตรา 103
ตองอุทธรณตอคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ไดรับทราบคําสั่ง
สําหรับคําสั่งนายทะเบียนสหกรณตามมาตรา 23 ในพระราชบัญญัติสหกรณฉบับนี้ไมไดให
สิทธิแกสหกรณที่จะอุทธรณคําสั่งของนายทะเบียนสหกรณที่สั่งการตามมาตรา 23 ไว
ประกาศของนายทะเบี ย นสหกรณ แ ละประกาศคณะกรรมการพั ฒ นาการสหกรณ
แหงชาติ
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ ประกาศของนายทะเบียนสหกรณนั้นแยกไดเปนสองประเภทคือ
ก. ประกาศใหทราบ
ข. ประกาศเพื่อการปฏิบัติ
ประกาศใหทราบ เปนเรื่องที่พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 กําหนดไวดังนี้
1. ประกาศเรื่อง การเลิกสหกรณตามมาตรา 70 วรรค 3
2. ประกาศชื่อผูชําระบัญชีสหกรณตามมาตรา 75 วรรค 4
ประกาศเพื่ อการปฏิบัติ เปนเรื่องที่พ ระราชบัญ ญัติส หกรณ พ.ศ. 2542 กําหนดไวใหนาย
ทะเบียนสหกรณประกาศหรือในบางมาตราใชถอยคําวาใหเปนไปตามที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
นายทะเบียนสหกรณจะกําหนดออกมาในรูปของประกาศซึ่งมีอยูในมาตราตางๆ ดังนี้
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1.
2.
3.
4.

ประกาศเรื่องแผนดําเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณตามมาตรา 34 (2)
ประกาศประเภทสหกรณที่สามารถรับสมาชิกสมทบไดตามมาตรา 41
ประกาศจํานวนผูตรวจสอบกิจการสหกรณตามมาตรา 53 วรรค 2
ประกาศเรื่องการจัดทําบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีของสหกรณตามมาตรา 65

วรรค 1

5. ประกาศเรื่องคาตอบแทนผูสอบบัญชีตามมาตรา 75 วรรค 5
6. ประกาศแบบของรายงานการชํ าระบัญ ชีที่ผู ชําระบั ญชี ตองเสนอรายงานตอนายทะเบียน
สหกรณตามมาตรา 85 วรรค 1
7. ประกาศแบบคําขอจดทะเบียนสหกรณที่แยกจากสหกรณเดิมตามมาตรา 93 วรรค 1
8. ประกาศนายทะเบียนสหกรณเ รื่อ งการแบงแยกทรัพยสินและทุนของสหกรณใ นการแยก
สหกรณตามมาตรา 96 วรรค 3
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ ในพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542
ไดใหคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติออกประกาศโดยใชคําวา คณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณแหงชาติกําหนด ซึ่งมีอยูดังนี้
1. ประกาศเรื่องอัตราคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยตามมาตรา 60 วรรค 1
2. ประกาศเรื่องการฝากหรือการลงทุนอยางอื่นของสหกรณตามมาตรา 62 (7)
นอกจากคําสั่งประกาศของนายทะเบียนสหกรณ และประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณแหงชาติแลว ในการดําเนินงานของสหกรณ คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณยังมีอํานาจ
ในการออกคําสั่ง หรือประกาศของสหกรณไดอีกดวย ตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินการที่
กําหนดไวในขอบังคับของสหกรณ
คณะกรรมการอํานวยการจึงมีหนาที่ในการตรวจสอบและทําความเขาใจในสวนที่เกี่ยวของทุก
เรื่องตามที่ไดกลาวมาแลว การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการอํานวยการจึงจะเปนไปดวยความถูกตอง
3. ขอบังคับของสหกรณ
เนื่องจากสหกรณมีหลายประเภทตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ตามความในมาตรา 33 วรรค
ทายของพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 สหกรณแตละประเภทยอมมีวัตถุประสงคในการดําเนินการ
แตกต า งกั น ไป ประกอบกั บ การดํ า เนิ น การของสหกรณ นั้ น จะต อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาให
สอดคลองกับสภาพของสังคมและสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป จึงยากที่จะกําหนดรายละเอียดการ
ดํ า เนิ น การของสหกรณ ไ ว ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ส หกรณ ไ ด ทั้ ง หมด หากกํ า หนดรายละเอี ย ดในการ
ดําเนินการของสหกรณไ วทั้ง หมดในกฎหมาย หากมี ความจําเปนต อ งมี ก ารปรั บปรุ งแก ไ ข จะตอ ง
ดําเนินการตามกระบวนการในการแกไขกฎหมาย ซึ่งทําไดคอนขางยากและใชเวลาคอนขางมาก อาจ
ทําใหเกิดความเสียหายแกการดําเนินการของสหกรณได ในพระราชบัญญัติสหกรณจึงไดกําหนดให
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สหกรณจัดทําขอบังคับของสหกรณขึ้นดังเชนในพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ไดบัญญัติเรื่องของ
ขอบังคับของสหกรณไว ดังนี้
มาตรา 43 “ ขอบังคับของสหกรณอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้
1. ชื่อสหกรณ ซึ่งตองมีคําวา “จํากัด” อยูทายชื่อ
2. ประเภทของสหกรณ
3. วัตถุประสงค
4. ที่ตั้งสํานักงานใหญและที่ตั้งสํานักงานสาขา
5. ทุน ซึ่งแบงปนหุน มูลคาของหุน การชําระคาหุนดวยเงินหรือทรัพยสินอื่น การขายและ
การโอนหุน ตลอดจนการจายคืนคาหุน
6. ขอกําหนดเกี่ยวกับการดําเนินงาน การบัญชี และการเงินของสหกรณ
7. คุณสมบัติของสมาชิก วิธีรับสมาชิก การขาดจากสมาชิกภาพ ตลอดจนสิทธิและหนาที่ของ
สมาชิก
8. ขอกําหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ
9. การเลือ กตั้ง การดํ ารงตําแหนง การพนจากตําแหนงและการประชุมของคณะกรมการ
ดําเนินการสหกรณ
10. การแตงตั้ง การดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง การกําหนดอํานาจหนาที่ และความ
รับผิดชอบของผูจัดการ”
ในมาตรา 43 เปนการกําหนดโครงสรางของขอบังคับของสหกรณวาอยางนอยตองมีเรื่องตางๆ
ตามที่ กํ า หนดไว ใ นมาตรานี้ ส ว นสหกรณ จ ะกํ า หนดสิ่ ง ใดเพิ่ ม เติ ม ลงไปอี ก เพื่ อ ประโยชน ใ นการ
ดําเนินการของสหกรณ โดยที่ไมขัดกับกฎหมาย ไมขัดกับความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน ก็ยอมกําหนดไวในขอบังคับได
ขอบังคับของสหกรณนั้นตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
สองในสามของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกซึ่งมาประชุม และนําไปจดทะเบียนสหกรณ เมื่อนาย
ทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนแลวขอบังคับนั้นจึงจะใชได
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
ขอบังคับของสหกรณนั้น เมื่อใชไปไดระยะเวลาหนึ่ง สหกรณอาจเห็นวาบางเรื่องไมเหมาะสม
กั บสภาพการดํ าเนิ น งานของสหกรณ สหกรณ ส ามารถที่จะขอแกไ ขขอ บั งคับ โดยขอแกไ ข หรื อ
ปรับปรุงเพิ่มเติมขอบังคับได ตามความในมาตรา 44 ของพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ซึ่ง
กําหนดไวดังนี้
มาตรา 44 “การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ จะกระทําไดก็โดยมติของที่ประชุมใหญ และตองนํา
ข อ บั ง คั บที่ ไ ด แ ก ไ ขเพิ่ มเติ มไปจดทะเบียนตอ นายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบ วัน นับแตวันที่ ที่
ประชุมใหญลงมติ เมื่อนายทะเบียนสหกรณไดจดทะเบียนแลวใหมีผลใชบังคับได
ในกรณีที่มีการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ โดยการเปลี่ยนชื่อสหกรณใหสหกรณคืนใบสําคัญรับจด
ทะเบียน และใหนายทะเบียนสหกรณออกใบสําคัญรับจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงชื่อใหแกสหกรณดวย
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การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับและการเปลี่ยนชื่อสหกรณนั้น ยอมไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิหรือ
ความรับผิดใดๆ ของสหกรณ
ใหนํา ความในมาตรา 36 มาตรา 37 และมาตรา 38 มาบั ง คั บใช แ ก ก ารแก ไ ขเพิ่ มเติ ม
ขอบังคับโดยอนุโลม”
ในการแกไขเพิ่มเติม ขอบังคับตามที่บัญญัติไวในมาตรา 44 นี้ ในทางปฏิบัติจะตองดูเรื่องของ
การประชุมใหญของสหกรณและการลงคะแนนเสียงตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 59
ประกอบดวย อีกทั้งตองปฏิบัติใหเปนไปตามขอบังคับของสหกรณที่วาดวยการแจงนัดประชุมและการ
จั ดส ง เอกสารที่ จะใช ใ นการแก ไ ขเพิ่ มเติมขอ บังคับใหส มาชิก ทราบลว งหนาดว ย มิฉ ะนั้นการแก ไ ข
เพิ่มเติมขอบังคับอาจไมถูกตองตามที่พระราชบัญญัติสหกรณและขอบังคับกําหนดไวก็ได
โครงสรางของขอบังคับ
ขอบังคับของสหกรณออมทรัพยที่ใชกันอยูโดยทั่วไปในขณะนี้ กําหนดไวทั้งหมด 10 หมวดดังนี้
หมวดที่ 1 ชื่อ ประเภท และที่ตั้งสํานักงาน
หมวดที่ 2 วัตถุประสงค
หมวดที่ 3 ทุน
หมวดที่ 4 การดําเนินงาน
หมวดที่ 5 สมาชิก
หมวดที่ 6 การประชุมใหญ
หมวดที่ 7 คณะกรรมการดําเนินการ
หมวดที่ 8 ผูจัดการและเจาหนาที่ของสหกรณ
หมวดที่ 9 การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
หมวดที่ 10 ขอเบ็ดเสร็จ
เมื่อทราบโครงสรางขอ บังคับแลว ยอมสะดวกแกการนําขอบังคับไปใช โดยเมื่อตองการใช
ขอบังคับเกี่ยวกับเรื่องใด ตองพิจารณาวาเรื่องนั้นควรอยูในหมวดใด แลวจึงดูรายละเอียดจากขอตางๆ
ที่อยูในหมวดนั้น จะทําใหการคนหาเปนไปไดอยางรวดเร็ว เชน อยากดูเรื่องการพนจากสมาชิกภาพ
ของสมาชิกสหกรณ ตองดูที่หมวด 5 เพราะเปนหมวดที่วาดวยสมาชิก หรืออยากดูเรื่องการจัดสรร
กําไรสุทธิ การใหเงินกูตองดูที่หมวด 4 การดําเนินงาน
งานของคณะกรรมการอํานวยการที่เกี่ยวกับขอบังคับ อาจแบงไดเปนสองสวนคือ
1) งานที่เกี่ยวกับขอบังคับโดยตรง
2) งานที่เกี่ยวกับการนําขอบังคับไปใช
งานที่เกี่ยวกับขอบังคับโดยตรง เปนงานทางดานการจัดทําขอบังคับ การแกไขขอบังคับ
การนําขอบังคับที่จัดทําหรือแกไขไปจดทะเบียนตอนายทะเบียนสหกรณ ในทางปฏิบัติมีขั้นตอนในการ
ดําเนินการหลายอยาง และเกี่ยวของกับเรื่องตางๆ ดังนี้
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1) พระราชบัญญัติสหกรณ
2) การจัดทํารางขอบังคับหรือรางแกไขขอบังคับ
3) การประชุมใหญ
4) รายงานการประชุมใหญ
5) การจัดทําเอกสารประกอบตามที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
6) การจัดสงเอกสารไปใหนายทะเบียนสหกรณเพื่อจดทะเบียนขอบังคับหรือการแกไขขอบังคับ
ใหทันตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
ในเรื่องของการจัดทําขอบังคับคงมีเพียงครั้งเดียวเมื่อมีการจัดตั้งสหกรณเทานั้น งานสวนใหญที่
มีเกิดขึ้นในสหกรณคือ การขอแกไขขอบังคับของสหกรณเปนครั้งคราวตามความจําเปน ในทางปฏิบัติ
เจาหนาที่ธุรการจะเปนผูตั้งเรื่องและจะตองรวบรวมเอกสารดังตอไปนี้ไวเพื่อใชในการปฏิบัติหนาที่คือ
1) พระราชบัญญัติสหกรณ
2) ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ ของนายทะเบียนสหกรณในเรื่องของการจัดทําและการแกไ ข
ขอบังคับของสหกรณ
3) หนังสือเวียนของกรมสงเสริมสหกรณที่กําหนดวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารตางๆ ที่ตองใช
ในการจัดทําหรือการขอแกไขขอบังคับ
ซึ่งคณะกรรมการอํานวยการ ตองพิจารณากอนเสนอคณะกรรมการดําเนินการ และที่ประชุม
ใหญ
งานที่ เ กี่ ย วกั บ การนํ า ข อ บั ง คั บ ไปใช คณะกรรมการอํ า นวยการ ต อ งศึ ก ษาข อ บั ง คั บ
โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับหนาที่ที่กําหนดไว เชน
1) การเขาเปนสมาชิก
2) การเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล คํานําหนาชื่อ ที่อยูของสมาชิก
3) การขาดจากสมาชิกภาพ
4) การใหออกจากสหกรณ
5) การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก
6) การตั้งผูรับโอนประโยชน
เรื่อ งทั้งหมดนี้คณะกรรมการอํานวยการ ตอ งพิจารณาเรื่องที่เ สนอจากเจาหนาที่ธุรการ ซึ่ง
ในทางปฏิบัตินั้นมีดังนี้
1) พิจารณาคํารอง คําขอ สําหรับเรื่องตางๆ ไว
2) ซึ่งทายคํารอง คําขอ หรือดานหลังของคําขอ ใหดูขอความของขอบังคับที่ใชอางอิงไวดวย
3) พิจารณาในคํารอง หรือคําขอ เรื่องใดที่ตองใชเอกสารประกอบในการพิจารณา รายการ
ตางๆ เกี่ยวกับเอกสารประกอบไวหรือไม
4) พิจารณาในการนําเสนอ หรือจัดเรื่องตางๆ เขาในระเบียบวาระการประชุมโดยตรวจสอบกอนวา
เรื่องที่จะนําเสนอนั้นเกี่ยวของกับระเบียบหรือขอบังคับ ขอใด
5) ในการนําเสนอทุกครัง้ ตองอางขอบังคับที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ไวดวย
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4. พระราชบัญญัติสหกรณ
พระราชบัญญัติสหกรณที่ใชอยูในขณะนี้คือ พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 แตกอนจะได
กล า วถึ ง รายละเอี ย ดในพระราชบั ญ ญั ติ ส หกรณ จ ะต อ งทํ า ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งการแก ไ ข
พระราชบัญญั ติสหกรณ อันเนื่องจากการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 โดยไดมีการตราพระราช
กฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545
ในมาตรา 122 ของพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ไดกําหนดไวดังนี้
“มาตรา 122 ในพระราชบั ญ ญั ติ ส หกรณ พ.ศ. 2542 ให แ กไ ขคํา ว า “ปลั ด กระทรวง
เกษตรและสหกรณ” เป น “อธิ บ ดี กรมส ง เสริ ม สหกรณ ” และคํ า ว า “กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ” เปน “กรมสงเสริมสหกรณ”
ซึ่งในการแกไขตามมาตรา 122 ของพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้มีผลกับพระราชบัญญัติสหกรณ
พ.ศ. 2542 มาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 15 มาตรา 27 และมาตรา 30 ที่สําคัญที่ สุดคือในมาตรา 15
เพราะทําใหมีการเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนสหกรณจาก “ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ” เปน “อธิบดี
กรมสงเสริมสหกรณ” ซึ่งเปนผลให
1) อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณเปนนายทะเบียนสหกรณ
2) งานของสหกรณทั้งระบบเสร็จสิ้นในระดับอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
3) งานของสหกรณซึ่งผูกพันกับนโยบายระดับกรมมากกวานโยบายของกระทรวง
ที่เปนกรรมการอํานวยการควรศึกษาพระราชบัญญัติสหกรณใหเขาใจทั้งฉบับ เพื่อจะไดปฏิบัติ
หนาที่ไดถูกตองตามกฎหมาย สําหรับในที่นี้จะนําเสนอเฉพาะมาตราสําคัญๆ ที่มักใชในการดําเนินงาน
ของสหกรณอยูเสมอดังตอไปนี้
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 นี้ ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2542
ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 24 เมษายน 2542 เปนตนไป
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 มีโครงสรางโดยสรุปดังนี้
พระราชบัญ ญัติ สหกรณ พ.ศ.2542 แบงออกเปน 10 หมวด กับบทเฉพาะกาล มีทั้งหมด138
มาตรา โดยแบงรายละเอียดเปนดังนี้
ในสวนแรกเปนคําปรารภชื่อพระราชบัญญัติและคําจํากัดความตั้งแตมาตรา 1-6
หมวด 1 บททั่วไป มาตรา 6-8
หมวด 2 การกํากับและการสงเสริมสหกรณ มาตรา 9-32 แบงเปน 4 สวน
สวนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาสหกรณแหงชาติ มาตรา 9-14
สวนที่ 2 นายทะเบียนสหกรณ มาตรา 15-16
สวนที่ 3 การกํากับดูแลสหกรณ มาตรา 17-26
สวนที่ 4 กองทุนพัฒนาสหกรณ มาตรา 27-32
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หมวด 3 สหกรณ มาตรา 33-73 แบงออกเปน 5 สวน
สวนที่ 1 การตั้งและการจดทะเบียน มาตรา 33-42
สวนที่ 2 ขอบังคับและการแกไขเพิ่มเติม มาตรา 43-45
สวนที่ 3 การดําเนินงานของสหกรณ มาตรา 46-68
สวนที่ 4 การสอบบัญชี มาตรา 69
สวนที่ 5 การเลิกสหกรณ 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
เนื่องจากมีขอจํากัดในเรื่องของเวลา ไมอาจที่จะนําเสนอรายละเอียด ในพระราชบัญญัติไดทุก
บทมาตรา จะขอนําเอามาตราตางๆ ที่เห็นวามีค วามสําคัญ หรือมีห ลักการใหมๆ ที่แตกตางไปจาก
พระราชบัญญัติฉบับเดิม หรือที่มีความจําเปนและเกี่ยวของกับการดําเนินกิจการของสหกรณมากลาวไว
ดังนี้
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
"สหกรณ " หมายความว า คณะบุ ค คลซึ่ ง ร ว มกั น ดํ า เนิ น กิ จ การเพื่ อ ประโยชน ท าง
เศรษฐกิ จ และสั ง คม โดยช ว ยตนเองและช ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น และได จ ดทะเบี ย นตาม
พระราชบัญญัตินี้
ที่ยกเอามาตรานี้ขึ้นมากลาวถึงนั้น เห็นวาเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่ง ที่กรรมการและสมาชิกของ
สหกรณจะตองทําความเขาใจ เพื่อจะไดเปนสมาชิกที่ดีและชวยกันบริหารใหกิจการบรรลุผลตามหลัก
และอุ ดมการณของสหกรณ หลัก สําคัญ คือ การชว ยตนเองเปนลําดับแรกแลว จึงชว ยซึ่งกันและกัน
เพราะโดยทั่วไปแลวสมาชิกมักจะเรียกรองความชวยเหลือจากสหกรณโดยไมคิดจะชวยตนเอง ทําให
เกิดปญหาในการบริหารกิจการของสหกรณ ดังเปนที่ทราบกันดีในขณะนี้
มาตรา 9 ใหมีค ณะกรรมการพัฒ นาการสหกรณ แห ง ชาติ ประกอบดวย รัฐมนตรีเปน
ประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ปลัดกระทรวงพาณิชย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
การคลั ง ผู จั ด การใหญ ธ นาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ ก ารเกษตร ประธานกรรมการ
ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย ผูแทนสันนิบาตสหกรณแหง ประเทศไทย ซึ่ งเปนกรรมการ
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ดํ า เนิ น การ ประธานกรรมการดํ า เนิ น การชุ ม นุ ม สหกรณ ร ะดั บ ประเทศประเภทละหนึ่ ง คน
ประธานคณะกรรมการกลางกลุมเกษตรกรระดับประเทศหนึ่งคน เปนกรรมการโดยตําแหนง
และผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งไมเกินหาคน เปนกรรมการ
เรื่ อ งคณะกรรมการพั ฒ นาการสหกรณ แ หง ชาติ นี้ เป น หลั ก การใหม ทั้ง นี้ เ พื่ อ ใหข บวนการ
สหกรณ จะได มีค ณะผูรับผิ ดชอบโดยตรง ซึ่งนาจะเปนแนวทางที่ดีในเรื่องของการพัฒนากิจการของ
สหกรณ ใ ห มี ค วามเจริ ญ ก า วหน า พร อ มทั้ ง มี ก ารแก ไ ขป ญ หาต า งๆ ได อ ย า งรวดเร็ ว และเหมาะสม
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาตินั้น มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนประธาน
ปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ เ ป น รองประธาน อธิ บ ดี ก รมส ง เสริ ม สหกรณ เ ป น กรรมการและ
เลขานุการ หากแยกจํานวนคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติออกตามที่กําหนดไวในมาตรา 9
จะไดจํานวนคณะกรรมการจากสวนราชการขบวนการสหกรณและผูทรงคุณวุฒิไดดังนี้
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
จํานวนเทาใดตองขึ้นอยูกับจํานวนผูทรงคุณวุฒิที่รัฐมนตรีแตงตั้งดวย เพราะใชคําวาไมเกินหา
คน ถาตั้งครบหาคน ก็จะมีกรรมการทั้งหมด 26 คน
สวนเรื่องของอํานาจหนาที่และการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ
นั้น จะไมนํามากลาวไวในที่นี้ เพราะมีอยูในกฎหมายชัดเจนแลว
มาตรา 16 ใหนายทะเบียนสหกรณมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) รับจดทะเบียน สงเสริม ชวยเหลือ แนะนํา และกํากับดูแลสหกรณใหเปนไปตาม
บทแหงพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น
(2) กําหนดระบบบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชีตลอดจนสมุดและแบบรายงานตางๆ
ที่ส หกรณตองยื่นตอนายทะเบีย นสหกรณ รวมทั้ง แบบพิมพอื่นๆ ที่ตองใชในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้
(3) แตงตั้งผูสอบบัญชี ผูตรวจการสหกรณ และผูชําระบัญชี
(4) ออกคําสั่ง ใหมีการตรวจสอบ หรื อไต สวนเกี่ ย วกั บการจั ด ตั้ง การดําเนินงาน หรือ
ฐานะการเงินของสหกรณ
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(5) สั่งใหระงับการดําเนินงานทั้งหมดหรือบางสวนของสหกรณหรือใหเลิกสหกรณ ถา
เห็นวาสหกรณกระทําการ หรืองดเวนกระทําการอันอาจจะกอใหเกิดความเสียหายแกสหกรณ
หรือสมาชิก
(6) ถอนชื่อสหกรณออกจากทะเบียนสหกรณ
(7) จัดทํารายงานประจําปแยกตามประเภทสหกรณเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณแหงชาติ
(8) ออกระเบี ย บ หรื อ คํ า สั่ ง เพื่ อ ให มี ก ารปฏิ บั ติ ก ารตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ แ ละเพื่ อ
ประโยชนในการดําเนินกิจการของสหกรณ
(9) กระทํ า การอื่ น ใดตามที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ กํ า หนดให เ ป น อํ า นาจหน า ที่ ข องนาย
ทะเบียนสหกรณ หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
บรรดาอํานาจของนายทะเบี ยนสหกรณ ในการสั่ง การอนุ ญาต การอนุมัติ หรื อการ
ดํ า เนิ น การอื่ น ใดตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ นายทะเบี ย นสหกรณ อ าจมอบอํ า นาจให ร องนาย
ทะเบียนสหกรณ ผูตรวจการสหกรณ หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย
ใหปฏิบัติการแทนได
การมอบอํานาจตามวรรคสองใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในสวนของมาตรา 16 เปนเรื่องอํานาจและหนาที่ของนายทะเบียนสหกรณ ซึ่งผูบริหารสหกรณ
ทุกระดับจะตองทราบ เพราะนายทะเบียนเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการกํากับควบคุมการดําเนินการ
ของสหกรณใหอยูในกรอบของกฎหมายรวมทั้งการปองกันมิใหคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ
สรางความเสียหายใหแกสหกรณดวย
มาตรา 20 ถาที่ประชุมใหญหรือที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณลงมติอันเปน
การฝาฝนกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบของสหกรณ ระเบียบหรือคําสั่งของนายทะเบียนสหกรณ
ใหนายทะเบียนสหกรณหรือรองนายทะเบียนสหกรณมีอํานาจสั่งยับยั้งหรือเพิกถอนมตินั้นได
มาตรา 21 ในกรณีที่กรรมการ ผูจัดการ หรือเจาหนาที่ของสหกรณทําใหสหกรณเสียหาย
ถาสหกรณไมรองทุกขหรือฟองคดี ใหนายทะเบียนสหกรณหรือรองนายทะเบียนสหกรณรอง
ทุกขหรือฟองคดีแทนสหกรณได และใหพนักงานอัยการรับวาตางใหสหกรณ โดยใหสหกรณ
เปนผูออกคาใชจายที่เกี่ยวกับการรองทุกข ฟองคดี หรือการวาตางแกนายทะเบียนสหกรณ
รองนายทะเบียนสหกรณ หรือพนักงานอัยการแลวแตกรณี
มาตรา 22 ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณกระทําการ หรืองดเวนกระทํา
การในการปฏิบัติหนาที่ของตน จนทําใหเสื่อมเสียผลประโยชนของสหกรณหรือสมาชิก หรือ
สหกรณมีขอบกพรองเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรือกิจการหรือฐานะการเงิน ตามรายงาน
การสอบบัญชีหรือตามรายงานการตรวจสอบ ใหนายทะเบียนสหกรณมีอํานาจออกคําสั่งเปน
หนังสือใหปฏิบัติการ ดังตอไปนี้
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(1) ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณแกไขขอบกพรองตามวิธีการและระยะเวลาที่
นายทะเบียนสหกรณกําหนด
(2) ให ค ณะกรรมการดํ า เนิ น การสหกรณ ร ะงั บ การปฏิ บั ติ บ างส ว นที่ เ ป น เหตุ ใ ห เ กิ ด
ขอบกพรองหรือเสื่อมเสียผลประโยชนของสหกรณหรือสมาชิก
(3) ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณหยุดปฏิบัติหนาที่เปนการชั่วคราว เพื่อแกไข
ขอบกพรองนั้นใหแลวเสร็จตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
(4) ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณพนจากตําแหนงทั้งคณะ หรือใหกรรมการซึ่ง
เกี่ยวของกับการนั้นพนจากตําแหนงกรรมการ
ทั้ง 3 มาตรานี้เปนเรื่องการใชอํานาจของนายทะเบียนในกรณีที่คณะกรรมการ หรือผูจัดการของ
สหกรณดําเนินการไมถูกตอง และเกิดหรืออาจเกิดความเสียหายแกสหกรณ
มาตรา 23 สหกรณ ใ ดจดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง ขึ้ นยั ง ไม เ กิ นสามป ห รื อมี ผ ลการดํา เนิน งาน
ขาดทุนติดตอกันเกินสองป เมื่อสหกรณรองขอ หรือนายทะเบียนสหกรณหรือคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณแหงชาติเห็นวาจําเปนตองแกไข นายทะเบียนสหกรณจะสั่งใหผูตรวจการ
สหกรณหรือพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมายเขาชวยเหลือดําเนินกิจการ
ของสหกรณนั้นทั้งหมดหรือบางสวนก็ได
การชวยเหลือดําเนินกิจการของสหกรณใหเปนไปตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ
กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ
บทบั ญ ญั ติ ข องมาตรา 23 นี้ เป น เรื่ อ งที่ เ ป ด โอกาสให น ายทะเบี ย นหรื อ คณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณแหง ชาติ เห็นความจํ าเปนที่ จะให เ จาหน าที่ของรัฐเข าไปช ว ยบริ ห ารกิ จการของ
สหกรณ เพื่อแกไขปญหาตางๆ ใหแกสหกรณ นายทะเบียนสหกรณมีอํานาจสั่งใหผูตรวจการสหกรณ
หรื อ เจ าหนา ที่ที่ นายทะเบีย นสหกรณ มอบหมายเข าไปช ว ยเหลื อ ดํ า เนิ นกิ จการของสหกรณ ไ ด ต าม
ระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนดและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ
แหงชาติ
มาตรา 27 ใหจัดตั้งกองทุนพัฒนาสหกรณขึ้นในกระทรวงเกษตรและสหกรณเรียกโดยยอ
วา กพส. เพื่อเปนทุนสงเสริมกิจการของสหกรณ ประกอบดวยเงินและทรัพยสินตามมาตรา 28
มาตรา 27 นี้ เปนเรื่องใหมที่พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อใหการ
สนับสนุนดานการเงินแกสหกรณที่ประสบปญหา แตจะชวยเหลืออยางไรนั้นตองเปนไปตามรเบียบที่
กําหนดไวในระเบียบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
มาตรา 30 ใหมีคณะกรรมการบริหาร กพส. ประกอบดวย อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณเปน
ประธานกรรมการ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมปศุสัตว อธิบดี
กรมส ง เสริ ม การเกษตร ผู แ ทนกรมบั ญ ชี ก ลาง ผู แ ทนสํ า นั ก งบประมาณ เป น กรรมการโดย
ตําแหนง กรรมการอื่นซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูแทนของสหกรณประเภทละหนึ่งคน และผูแทน
กลุมเกษตรกรหนึ่งคน เปนกรรมการ
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ใหรองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ ซึ่งอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณมอบหมายเปนกรรมการและ
เลขานุการ
องคประกอบของกรรมการกองทุนพัฒนาการสหกรณหรือ กพส. นั้นมีทั้งหมดจํานวน 16 คน
โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนประธาน รองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณซึ่งอธิบดีกรมสงเสริม
สหกรณมอบหมายเปนกรรมการและเลขานุการ จํานวนกรรมการมีดังนี้
จากภาคราชการ
7
คน
ผูแทนสหกรณประเภทละหนึ่งคนรวมทุกประเภท
7
คน
ผูแทนกลุมเกษตรกร
1
คน
รวม 15
คน
มาตรา 41 ใหนายทะเบียนสหกรณประกาศกําหนดประเภทของสหกรณที่สามารถรับ
สมาชิกสมทบได
คุ ณ สมบั ติ วิ ธี รับสมั ค ร และการขาดจากสมาชิกภาพ ตลอดจนสิท ธิและหนาที่ข อง
สมาชิกสมทบ ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในขอบังคับ
หามมิ ใหสหกรณใหสิท ธิแกส มาชิกสมทบในการนับชื่อของสมาชิกสมทบเขาเปนองค
ประชุมในการประชุมใหญการออกเสียงในเรื่องใดๆ หรือเปนกรรมการดําเนินการ
ในมาตรา 41 เปนหลักการใหมที่กําหนดใหสหกรณมีสมาชิกสมทบได แตสหกรณประเภทใด
จะมีสมาชิกสมทบไดนั้นตองเปนตามที่นายทะเบียนสหกรณประกาศกําหนด
มาตรา 42 ในการชําระคาหุน สมาชิกจะนําคาหุนหักกลบลบหนี้กับสหกรณไมได และ
สมาชิกมีความรับผิดเพียงไมเกินจํานวนเงินคาหุนที่ยังสงใชไมครบมูลคาหุนที่ตนถือ
ในระหวางที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไมสิ้นสุดลง หามมิใหเจาหนี้ของสมาชิกใชสิทธิ
เรียกรองหรืออายัดคาหุนของสมาชิกผูนั้น และเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง สหกรณมี
สิทธินําเงินตามมูลคาหุนที่สมาชิกมีอยูมาหักกลบลบหนี้ที่สมาชิกผูกพันตองชําระหนี้แกสหกรณ
ไดและใหสหกรณมีฐานะเปนเจาหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินคาหุนนั้น
ในมาตรา 42 เปนหลักการใหม ในเรื่องของการคุมครองคาหุนใหสหกรณสามารถใชคาหุนของ
สมาชิก เปนทุนดําเนินการของสหกรณอยูตอ ไปไดตลอดเวลาที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังคงอยู แม
สมาชิกผูนั้นจะตกเปนลูก หนี้ตามคําพิพ ากษาของเจาหนี้ภายนอก เจาหนี้ภายนอกยังไมอาจใชสิทธิ
เรียกรองได หากสมาชิกภาพของสมาชิกผูเปนลูกหนี้นั้นยังไมสิ้นสุดลง เปนการนําเอาหลักของประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยมาใชคุมครองคาหุนของสหกรณออมทรัพย เชนเดียวกับหางหุนสวนสามัญ
สวนที่เปนเรื่องใหมของมาตรา 42 คือ วรรคสอง ที่หามเจาหนี้ของสมาชิกใชสิทธิเรียกรองใน
ค าหุ น ในขณะที่ส มาชิ ก ภาพของสมาชิ ก ผู เ ป นลู ก หนี้ ยั ง ไม สิ้ นสุ ด ลง เป นการถื อ ตามหลั ก การของ
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 1072 ที่ใหความคุมครองแกผูถือหุนของหางหุนสวนสามัญ
ทั้งนี้เพราะหุนเปนทุนดําเนินการของสหกรณ หากยอมใหเจาหนี้ของสมาชิกมาเรียกรองเอาไดยอมทําให
เกิดผลกระทบแกการดําเนินกิจการของสหกรณ แตเมื่อสมาชิกผูนั้นสิ้นสุดการเปนสมาชิกลง สหกรณ
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สามารถนําคาหุนไปหักกลบลบหนี้ที่สมาชิกมีอยูกับสหกรณไดในฐานะเจาหนี้บุริมสิทธิพิเศษ เวนแต
สหกรณจะใหเงินกูแกสมาชิกภายหลังจากที่ไดรับหมายอายัดคาหุนไวแลว จะไมสามารถนําคาหุนไปหัก
กลบลบหนี้ได เพราะประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 347 หามไว
มาตรา 42/1 เมื่อสมาชิกไดทําความยินยอมเปนหนังสือไวกับสหกรณ ใหผูบังคับบัญชาใน
หนวยงานของรัฐ หรือนายจางในสถานประกอบการ หรือหนวยงานอื่นใดที่สมาชิกปฏิบัติหนาที่
อยูหักเงินเดือนหรือคาจาง หรือเงินอื่นใด ที่ถึงกําหนดจายแกสมาชิกนั้น เพื่อชําระหนี้หรือภาระ
ผูกพันอื่นที่มีตอสหกรณ ใหแกสหกรณตามจํานวนที่สหกรณแจงไป จนกวาหนี้หรือภาระผูกพัน
นั้นจะระงับสิ้นไป ใหหนวยงานนั้นหักเงินดังกลาวและสงเงินที่หักไวนั้นใหแกสหกรณโดยพลัน
การแสดงเจตนายิ นยอมตามวรรคหนึ่ ง มิ อาจจะถอนคื นได เวน แตส หกรณใ หค วาม
ยินยอม
การหักเงินตามวรรคหนึ่ง ตองหักใหสหกรณเปนลําดับแรก ถัดจากหนี้ภาษีอากรและการ
หักเงินเขากองทุนที่สมาชิกตองถูกหักตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
กฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน และกฎหมายวา
ดวยการประกันสังคม
หลักสําคัญของมาตรา 42/1 คือ การจะหักเงิน ณ ที่จายใหกับสหกรณภายใตหลักการ ดังนี้
- ตองมีหนังสือยินยอมของสมาชิก
- หนวยงานหรือนายจางตองหักเงินใหสหกรณ
- การหักเงินใหสหกรณเปนลําดับแรกตามที่กําหนดในมาตรา 42/1 วรรคสาม
สหกรณจึงตองดําเนินการใหถูกตองตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด โดยเฉพาะตองจัดใหสมาชิก
ทําหนังสือยินยอม ใหผูบังคับบัญชาหรือหัวหนาหนวยงาน หรือนายจางหักเงิน ณ ที่จาย ถาไมมีหนังสือ
ยินยอมของสมาชิก หนวยงานหรือนายจางอาจไมหักเงิน ณ ที่จายใหสหกรณก็ได
มาตรา 43 ขอบังคับของสหกรณอยางนอยตองมีรายการ ดังตอไปนี้
(1) ชื่อสหกรณ ซึ่งตองมีคําวา "จํากัด" อยูทายชื่อ
(2) ประเภทของสหกรณ
(3) วัตถุประสงค
(4) ที่ตั้งสํานักงานใหญและที่ตั้งสํางานสาขา
(5) ทุนซึ่งแบงเปนหุน มูลคาของหุน การชําระคาหุนดวยเงินหรือทรัพยสินอื่น การขายและ
การโอนหุน ตลอดจนการจายคืนคาหุน
(6) ขอกําหนดเกี่ยวกับการดําเนินงาน การบัญชี และการเงินของสหกรณ
(7) คุณสมบัติของสมาชิก วิธีรับสมาชิก การขาดจากสมาชิกภาพ ตลอดจนสิทธิหนาที่
ของสมาชิก
(8) ขอกําหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ
(9) การเลื อ กตั้ ง การดํ า รงตํ า แหน ง การพ น จากตํ า แหน ง และการประชุ ม ของ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
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(10) การแตงตั้ง การดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง การกําหนดอํานาจหนาที่ และ
ความรับผิดชอบของผูจัดการ
มาตรา 43 เปนขอกําหนดเกี่ยวกับเงื่อนไขตางๆ ที่จะตองมีในขอบังคับของสหกรณ
โดยข อ บัง คับของสหกรณนั้น อยางน อยต องมี รายการตาม มาตรา 43 แตล ะสหกรณอาจ
กําหนดรายละเอีย ดในขอบังคับมากกวาใน มาตรา 43 ก็ได แตทั้ง นี้ตองไมขัด หรือแยงกั บ
บทบัญญัติของ พ.ร.บ.สหกรณ
มาตรา 45 ในกรณีมีปญหาเกี่ยวกับการตีความในขอบังคับ ใหสหกรณขอคําวินิจฉัย
จากนายทะเบียนสหกรณ และใหสหกรณถือปฏิบัติตามคําวินิจฉัยนั้น
มาตรานี้เปนเรื่องใหมที่กําหนดใหนายทะเบียนในการวินิจฉัยตีความขอบังคับของสหกรณ และ
เมื่อนายทะเบียนวินิจฉัยประการใดแลวสหกรณตองปฏิบัติตามเรื่องนี้มิไดมีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติ
สหกรณ พ.ศ. 2511
มาตรา 46 เพื่ อ ปฏิ บั ติ ใ ห เ ป น ตามวั ต ถุ ป ระสงค ให ส หกรณ มี อํ า นาจกระทํ า การ
ดังตอไปนี้ได
(1) ดํ าเนิ นธุ รกิ จ การผลิ ต การค า การบริ การ และอุ ตสาหกรรม เพื่ อประโยชนของ
สมาชิก
(2) ใหสวัสดิการหรือการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว
(3) ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก
(4) ขอหรือรับความชวยเหลือทางวิชาการจากทางราชการหนวยงานของตางประเทศ
หรือบุคคลอื่นใด
(5) รับฝากเงิ นประเภทออมทรั พย หรื อประเภทประจํ าจากสมาชิ กหรื อสหกรณ อื่น หรื อ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไมนอยกวากึ่งหนึ่งเปนสมาชิกของสหกรณ
ผูรับฝากเงิน ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
(6) ใหกู ใหสินเชื่อ ใหยืม ใหเชา ใหเชาซื้อ โอน รับจํานองหรือรับจํานํา ซึ่งทรัพยสินแก
สมาชิกหรือของสมาชิก
(7) จัดใหไดมา ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิ ครอบครอง กู ยืม เชา เชาซื้อ รับโอน
สิทธิการเชาหรือสิทธิการเชาซื้อ จํานองหรือจํานํา ขายหรือจําหนายดวยวิธีอื่นใดซึ่งทรัพยสิน
(8) ให สหกรณ อื่ นกู ยื มเงิ นได ตามระเบี ยบของสหกรณ ที่ ได รั บความเห็ นชอบจากนาย
ทะเบียนสหกรณ
(9) ดําเนินกิจการอยางอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับ หรือเนื่องในการจัดใหสําเร็จตามวัตถุประสงค
ของสหกรณ
ในมาตรา 46 เปนเรื่องอํานาจกระทําการของสหกรณวาสามารถกระทําการอะไรไดบาง แตทั้งนี้
ตองคํานึงถึงความเหมาะสมและถูกตองตามประเภทของสหกรณดวย เพราะพระราชบัญญัติสหกรณนี้ใช
บังคับกับสหกรณทุกประเภท ไมใชเฉพาะกับสหกรณประเภทออมทรัพยเทานั้น
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มาตรา 48 ใหสหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
ดังไดกลาวมาแลววาสหกรณอ อมทรัพยนั้นเปนสหกรณการเงิน มีการดําเนินธุรกิจทางดาน
การเงินเยี่ยงธนาคารพาณิชย อีกทั้งประกาศของกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 4 ซึ่งออกตามความใน
พระราชบัญญัติดอกเบี้ยของสถาบันการเงินไดประกาศใหสหกรณออมทรัพยเปนสถาบันการเงินเมื่อวันที่
21 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2526 อั นมี ผ ลใหส หกรณอ อมทรั พ ยส ามารถคิด อั ต ราดอกเบี้ย เงิ น กูไ ดต าม
ประกาศกระทรวงการคลั ง วาด ว ยอัต ราดอกเบี้ยเงินใหกูของสถาบันการเงิน ไมผูก พันอยูกับการคิด
ดอกเบี้ยเงินกูตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 653 ซึ่งคิดดอกเบี้ยเงินกูไดสูงสุดเพียงไม
เกินรอยละ 15 ตอป เมื่อสหกรณออมทรัพยเปนสหกรณการเงินและดําเนินธุรกิจเยี่ยงสถาบันการเงิน
ซึ่งจํ าเปนจะตองคํานึง ถึงเรื่อ งของการดํารงสินทรัพ ยส ภาพคลอง ซึ่ง ไดกําหนดเป นกฎกระทรวงให
สหกรณไดถือปฏิบัติตอไป
มาตรา 50 ให ส หกรณ มี ค ณะกรรมการดํ า เนิ น การสหกรณ ประกอบด ว ย ประธาน
กรรมการหนึ่งคนและกรรมการอื่นอีกไมเกินสิบสี่คนซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปนับแตวันเลือกตั้ง
ในวาระเริ่ ม แรกเมื่ อ ครบหนึ่ ง ป นั บ แต วั นเลื อ กตั้ ง ให ก รรมการดํ า เนิ นการสหกรณ อ อกจาก
ตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสองของกรรมการดําเนินการสหกรณทั้งหมดโดยวิธีจับฉลากและให
ถือวาเปนการพนจากตําแหนงตามวาระ
กรรมการดําเนินการสหกรณ ซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งอีกไดแตตองไมเกิน
สองวาระติดตอกัน
ในกรณีที่มีการเลือ กตั้งกรรมการดํ าเนินการสหกรณ แทนตํ าแหน ง ที่วางให กรรมการ
ดําเนินการสหกรณที่ไดรับเลือกตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูที่ตนแทน
มาตรานี้ ไดรับความสนใจจากบรรดาผู บริ ห ารสหกรณ โ ดยเฉพาะอย างยิ่ งคื อ คณะกรรมการ
ดํ า เนิ น การของสหกรณ เพราะมี ผ ลกระทบโดยตรงต อ สหกรณ อ อมทรั พ ย เ ป น จํ า นวนมากที่ มี
คณะกรรมการดําเนินการเกินกวา 15 คน รวมทั้งการกําหนดวาระของกรรมการดําเนินการดวย และการ
ปฏิบัติตามมาตรา 50 นี้ ตองดูประกอบกับบทเฉพาะกาลมาตรา 136 ดวย
หลักการสําคัญของมาตรา 50 คือ
คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณนั้น ประกอบดวยประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการ
ดําเนินการอีกไมเกิน 14 คน ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก
ปญหาสําคัญของมาตรา 50 ไดแกเรื่อง การเลือกตั้งประธานกรรมการ โดยเมื่อมีการประกาศใช
พระราชบัญญัติฉบับนี้ใหมๆ เจาหนาที่ที่เกี่ยวของของกรมสงเสริมสหกรณไดใหคําชี้แจงวา การเลือกตั้ง
ประธานกรรมการนั้นจะตองใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งประธานกรรมการโดยตรง โดยแยกเลือกระหวาง
ประธานกรรมการกับกรรมการอื่น จะเลือกกรรมการดําเนินการทั้งหมดแลวใหกรรมการดําเนินการเลือก
กรรมการดําเนินการคนใดคนหนึ่งเปนประธานกรรมการไมได ตอมาไดมีการเผยแพรพระราชบัญญัติ
สหกรณ พ.ศ.2542 ออกไปมากขึ้น มีผูสนใจหลายฝายไดทําการศึกษาถึงบทบัญญัติของมาตรา 50 และ
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แนวทางในการนําไปปฏิบัติตามคําชี้แจงของเจาหนาที่ของกรมสงเสริมสหกรณ ปรากฏวามีปญหาหลาย
ประการที่ยังไมอาจตอบใหชัดเจนได ดังเชน
หากในวาระแรกเมื่อครบปแลว ประธานกรรมการจับฉลากออกไปกรรมการดําเนินการที่ยังอยูใน
วาระอยากจะสมัครเปนประธานกรรมการบาง จะตองลาออกจากการเปนกรรมการดําเนินการกอนหรือไม
หากไมตองลาออกจากกรรมการดําเนินการ หากกรรมการดําเนินการคนนั้นไดรับเลือกตั้งเปนประธาน
กรรมการ ตําแหนงกรรมการดําเนินการของบุคคลนั้นยอมวางลงจะทําการเลือกตั้งอีกเมื่อไรและจะนับ
วาระกรรมการดําเนินการที่ไดรับเลือกตั้งเปนประธานกรรมการและผูที่ไดรับเลือกเขามาเปนกรรมการ
ดําเนินการแทนอยางไร
เมื่อเกิดปญหาในทางปฏิบัติ และไมมีการชี้ขาดวาการเลือกตั้งประธานกรรมการตามบทบัญญัติ
ของมาตรา 50 ตองดําเนินการอยางไร จึงไดมีความเห็นจากผูที่เกี่ยวของซึ่งตองปฏิบัติตามกฎหมายนี้
เปน 3 แนวทางคือ
แนวทางที่ 1 ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งประธานกรรมการโดยตรงโดยแยกเลือกระหวางประธาน
กรรมการกับกรรมการดําเนินการ
แนวทางที่ 2 ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งกรรมการดําเนินการทั้งหมดกอน และใหที่ประชุมใหญ
เลือกตั้งจากผูที่ไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการคนใดคนหนึ่งเปนประธานกรรมการโดยอาจตองมี
การเลือกตั้ง 2 ครั้ง คือเลือกตั้งกรรมการดําเนินการและเลือกตั้งประธานกรรมการ หรืออาจเลือกตั้งครั้ง
เดียวโดยใหสมาชิกลงคะแนนการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการและประธานกรรมการไวในบัตรเลือกตั้งใบ
เดี่ยวกัน
แนวทางที่ 3 ใหที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการดําเนินการแลวใหกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกันเอง
เปนประธานกรรมการ เพราะถือวากรรมการดําเนินการทุกคนไดผานการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ
มาแลวเมื่อกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการดําเนินการคนใดคนหนึ่งขึ้นเปนประธานกรรมการ ยอมถือ
วามาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมใหญ เพราะไมไดตั้งประธานกรรมการจากผูที่ไมไดผานการเลือกตั้ง
ของที่ประชุมใหญ
การที่จะใหชี้ชัดไปวาเลือกตั้งประธานกรรมการตามมาตรา 50 นั้น จะตองดําเนินการอยางไรคง
เปนเรื่องยาก ผูเกี่ยวของหลายทานบอกวาจะเลือกกันอยางไร ควรกําหนดไวใหชัดเจนในขอบังคับของ
สหกรณ แตเรื่องนี้อยูที่วานายทะเบียนสหกรณจะรับจดทะเบียนขอบังคับหรือไม เพราะหากนายทะเบียน
สหกรณมองวาเขียนขอบังคับขัดกับกฎหมาย นายทะเบียนสหกรณอาจไมรับจดทะเบียนขอบังคับนั้นก็ได
เมื่อไดตรวจดูบทมาตราตางๆ ในพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 ที่เกี่ยวของกับเรื่องของ
กรรมการและการเลือกตั้งกรรมการไวในมาตราตางๆ ดังนี้ มาตรา 9 มาตรา 30 มาตรา 107 มาตรา 112
ซึ่งเมื่อนํามาเปรียบเทียบดูแลวจะเห็นความแตกตางกันในสาระสําคัญหลายประการควรแกการศึกษาถึง
เจตนารมณของบทบัญญัติของแตละมาตราอยางยิ่ง
สําหรับเงื่อนไขตามมาตรา 50 ที่ควรทราบนอกจากเรื่องการเลือกตั้งประธานและกรรมการคือ
- กรรมการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 2 ป นับแตวันเลือกตั้ง
- กรรมการเปนไปไดไมเกิน 2 วาระติดตอกัน
- ผูที่ไดรับเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วางอยูในวาระเทากับวาระที่เหลือของผูที่ตนแทน
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- ในวาระเริ่มแรกใหกรรมการจับฉลากออกหนึ่งในสอง และถือเปนการพนจากตําแหนงตาม
วาระ
มาตรา 52 ห า มมิ ใ ห บุ ค คลซึ่ ง มี ลั ก ษณะดั ง ต อ ไปนี้ เ ป น หรื อ ทํ า หน า ที่ ก รรมการหรื อ
ผูจัดการ
(1) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการหรือหนวยงานของรัฐหรือ
เอกชน ฐานทุจริตตอหนาที่
(3) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือมีคําวินิ จฉัยเปนที่สุด ใหพนจากตําแหนง
กรรมการ ตามมาตรา 22 (4)
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนจากตําแหนง กรรมการเพราะเหตุ ทุจริตตอ
หนาที่
มาตรานี้ เปนลักษณะตองหามของบุคคลหรือสมาชิกมิใหเปนกรรมการหรือทําหนาที่กรรมการ
มาตรา 53 ใหส หกรณมีผูตรวจสอบกิ จการ ซึ่ ง ที่ ประชุ มใหญ เลื อกตั้ ง จากสมาชิ กหรื อ
บุคคลภายนอก เพื่อดําเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณแลวทํารายงานเสนอตอที่ประชุม
ใหญ
จํานวนผูตรวจสอบกิจการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
มาตรานี้ เปนหลักการใหมที่นายทะเบียนสหกรณจะเปนผูกําหนดจํานวนผูตรวจสอบกิจการ ซึ่งที่
ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ซึ่งสหกรณจะกําหนดเอาเองเหมือนเคยผานมาแลว
ไมได
มาตรา 60 การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ ใหจัดสรรเปนทุนสํารองไมนอยกวา
รอยละสิบของกําไรสุทธิ และเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยตามอัตราที่กําหนด
ในกฎกระทรวงแตตองไมเกินรอยละหาของกําไรสิทธิ
มาตรานี้ มีการเปลี่ยนแปลงหลักการในการกําหนดคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
ของเดิ ม กํ า หนดให เ สี ย ค า บํ า รุ ง ร อ ยละ 5 ของกํ า ไรสุ ท ธิ แ ต ไ ม เ กิ น หนึ่ ง หมื่ น บาท ซึ่ ง กํ า หนดโดย
กฎกระทรวง
มาตรา 62 เงินของสหกรณนั้น สหกรณอาจฝากหรือลงทุนไดดังตอไปนี้
(1) ฝากในชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอื่น
(2) ฝากในธนาคาร หรือฝากในสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือ
ทางการเงินแกสหกรณ
(3) ซื้อหลักทรัพยของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
(4) ซื้อหุนของธนาคารที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ
(5) ซื้อหุนของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอื่น
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(6) ซื้ อ หุ น ของสถาบั น ที่ ประกอบธุ ร กิจ อัน ทํ าให เกิ ด ความสะดวกหรือ ส ง เสริ ม ความ
เจริญแกกิจการของสหกรณโดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
(7) ฝากหรือลงทุนอยางอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด
มาตรานี้ เปนเรื่องการนําเงินของสหกรณไปฝากหรือลงทุน เพื่อผลประโยชนของสหกรณซึ่งจะ
เห็นวามาตรา 62 ของพระราชบัญญัติสหกรณฉบับใหมนี้ กําหนดแนวทางการนําเงินของสหกรณไปฝาก
หรือลงทุนไวกวางขวางกวา มาตรา 33 ของพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2511 สิ่งที่ควรใหความสนใจ
เปนพิเศษคือความใน (7) ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติยังสามารถกําหนดใหสหกรณนํา
เงินไปฝากหรือลงทุนไดอีกนอกเหนือจาก (1) - (6)
มาตรา 65 ใหสหกรณจัดใหมีการทําบัญชีตามแบบและรายการที่นายทะเบียนสหกรณ
กําหนดใหถูกตองตามความเปนจริง และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไวที่
สํานักงานสหกรณภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
เมื่อมีเหตุตองบันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณใหบันทึกรายการ
ในวันที่เกิดเหตุนั้น สําหรับเหตุอื่นที่ไมเกี่ยวกับกระแสเงินสด ใหบันทึกรายการในสมุดบัญชี
ภายในสามวันนับแตวันที่มีเหตุอันจะตองบันทึกรายการนั้น
การลงรายการบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณโดยครบถวน
มาตรานี้ เปนหลัก การใหมที่กํ าหนดระยะเวลาในการลงบั ญ ชี ใ หเ รี ยบร อ ย และเป นป จจุบัน
พระราชบัญญัติฉบับเดิมมิไดมีการกําหนดไว
มาตรา 89 ในคดีฟองเรียกหนี้สินที่สหกรณ สมาชิก หรือผูชําระบัญชีเปนลูกหนี้อยูใน
ฐานะเช น นั้ น ห า มมิ ใ ห ฟ อ งเมื่ อ พ น กํ า หนดสองป นั บ แต วั น ที่ น ายทะเบี ย นสหกรณ ถ อนชื่ อ
สหกรณออกจากทะเบียน
มาตรานี้ เปนการกําหนดอายุความในการที่เจาหนี้หรือผูมีสวนไดเสียจะฟองเรียกเอาหนี้สินจาก
สหกรณ หรือสมาชิก หรือผูชําระบัญชี หามมิใหฟองเมื่อพนกําหนดสองป
มาตรา 96 การแยกสหกรณ จะกระทํ ามิ ไ ด แต ถามี การเปลี่ ย นแปลงเขตการปกครอง
ทองที่หรือแบงหนวยงาน หรือสถานประกอบการ จะแยกสหกรณก็ไดหากมีความจําเปนหรือมี
เหตุใหไมสะดวกแกการดําเนินงาน
การแยกสหกรณตามวรรคหนึ่งจะกระทําไดโดยสมาชิกของสหกรณนั้นจํานวนไมนอย
กวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาหารอยคนลงลายมือชื่อทําหนังสือรอง
ขอแยกสหกรณตอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเรียกประชุมใหญภายในสามสิบวันนับแตวันที่ได
รับคํารองขอตามวรรคสอง เพื่อพิจารณาเรื่องการแยกสหกรณ ถาที่ประชุมใหญไดมีมติเห็นชอบ
ใหแยกสหกรณ ใหพิจารณาแบงแยกทรัพยสิน ทุน ทุนสํารอง หนี้สิน สิทธิและความรับผิดของ
สหกรณตามวิธีการที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
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การวินิจฉัยชี้ขาดในเรื่องตางๆ ของที่ประชุมใหญตามวรรคสาม ใหถือเสียงไมนอยกวา
สองในสามของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกที่มาประชุม
ถาคณะกรรมการดําเนินการสหกรณไมเรียกประชุมใหญภายในกําหนดเวลาตามวรรค
สาม ใหนายทะเบียนสหกรณมีอํานาจเรียกประชุมใหญภายในระยะเวลาตามที่เห็นสมควร
มาตรานี้ กําหนดขึ้นเปนหลักการใหม เกี่ยวกับเรื่องของการแยกสหกรณ โดยมีหลักสําคัญคือ
การแยกสหกรณจะกระทําไดตอเมื่อ
- มีการเปลี่ยนแปลงเขตการปกครองทองที่ หรือ
- มีการแบงหนวยงานหรือสถานประกอบการ และ
- มีความจําเปน หรือ
- ไมสะดวดแกการดําเนินงาน
- โดยเสียงของมติที่ประชุมใหญ 2 ใน 3
มาตรา 101 สหกรณ ตั้ ง แต ห า สหกรณขึ้ น ไปที่ ป ระสงค จ ะร ว มกั น ดํา เนิ นกิ จ การเพื่ อ ให เ กิ ด
ประโยชนตามวัตถุประสงคของสหกรณที่เขารวมกันนั้น อาจรวมกันจัดตั้งเปนชุมนุมสหกรณได
ชุมนุมสหกรณใดจะมีฐานะเปนชุมนุมสหกรณระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศจะตองตั้งขึ้นโดย
มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ อํ า นวยประโยชน แ ก บ รรดาสหกรณ ใ นภู มิ ภ าคหรื อ ทั่ ว ประเทศที่ เ ป น สหกรณ
ประเภทเดียวกัน หรือประกอบธุรกิจการผลิต การคาอุตสาหกรรม หรือบริการอยางเดียวกัน ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด
มาตรานี้ มีการเพิ่มจํานวนสหกรณที่จะจดทะเบียนตั้งเปนชุมนุมสหกรณจากเดิม 3 สหกรณ เปน 5
สหกรณขึ้นไป และมีการกลาวถึงชุมนุมในระดับภูมิภาคและระดับประเทศไวดวย
มาตรา 105 ใหชุมนุมสหกรณที่ไดจดทะเบียนแลวเปนนิติบุคคลและเปนสหกรณตามรพะราช
บัญญัตินี้
เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค ใหชุมนุมสหกรณมีอํานาจกระทําการไดตามมาตรา 46 และ
ตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง
ใหนําบทบัญญัติในหมวด 3 หมวด 4 หมวด 5 และหมวด 6 มาบังคับใชกับชุมนุมสหกรณโดย
อนุโลม
สาระสําคัญของมาตรา 105 คือ
- ชุมนุมสหกรณที่จดทะเบียนแลวเปนนิติบุคคล
- ชุมนุมสหกรณที่จดทะเบียนแลวเปนสหกรณ
- ชุมนุมสหกรณมีอํานาจกระทําการตามมาตรา 46
- ชุมนุมสหกรณมีอํานาจกระทําการตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
- ใหนําความในหมวด 3 หมวด 4 หมวด 5 และหมวด 6 มาบังคับใชแกชุมนุมสหกรณโดย
อนุโลม
จะเห็นไดวาพระราชบัญญัติสหกรณฉบับนี้ ยังคงหลักการเดิมเรื่องของชุมนุมสหกรณไวเหมือนกับ
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2511 สวนที่นับวาใหมและมีความสําคัญคือ ในวรรคสองตอนทายคือ การให
ชุมนุมสหกรณมีอํานาจกระทําการตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งเปนการขยายขอบอํานาจการกระทําการ
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ของชุมนุมสหกรณใหกวางขวางขึ้นกวาสหกรณโดยทั่วไป ทั้งนี้เพื่อเปดโอกาสใหชุมนุมสหกรณไดมีโอกาส
พัฒนาขึ้นไปเปนศูนยกลางของบรรดาสหกรณสมาชิกได ซึ่งนายทะเบียนสหกรณหรือกรมสงเสริมสหกรณ
ตลอดจนรัฐบาลและชุมนุมสหกรณเองควรจะไดรวมกันพิจารณาอํานาจกระทําการของชุมนุมสหกรณที่จะ
กําหนดขึ้นโดยกฎกระทรวงนั้นใหเหมาะสม ซึ่งจะทําใหชวยแกปญหาตางๆ ในการบริหารกิจการของสหกรณ
ทั้งระบบไดอีกระดับหนึ่ง โดยเฉพาะเรื่องการเชื่อมโยงธุรกิจระหวางสหกรณประเภทตางๆ หรือการใชเงินออม
ที่ มี อ ยู เ ป น จํ า นวนมากในขบวนการสหกรณ อ อมทรั พ ย ไปยั ง ภาครั ฐ แทนที่ จ ะต อ งพึ่ ง พาเงิ น กู ยื ม จาก
ตางประเทศในการพัฒนาหรือการลงทุนดานตางๆ ของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะทําใหขบวนการสหกรณมีสวน
รวมในการพัฒนาประเทศโดยสวนรวมไดเปนอยางดี
มาตรา 106 การประชุมใหญชุมนุมสหกรณใหประกอบดวยผูแทนสหกรณที่เปนสมาชิก
ของชุมนุมสหกรณ ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการของแตละสหกรณเลือกตั้งขึ้นสหกรณละหนึ่ง
คน ตามที่กําหนดในขอบังคับของชุมนุมสหกรณ ในการประชุมตองมีผูแทนสหกรณมาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูแทนสหกรณทั้งหมดหรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคนแลวแตกรณี
จึงจะเปนองคประชุม
ผูแทนสหกรณคนหนึ่งใหมีเสียงในการลงคะแนนหนึ่งเสียง หรือจะใหมีเสียงเพิ่มขึ้นตาม
ระบบสัดสวนตามที่กําหนดในขอบังคับของชุมนุมสหกรณนั้นก็ได
มาตรานี้ เปนการ เปลี่ยนแปลงจํานวนผูแทนสหกรณสมาชิกที่จะนับเปนองคประชุมในการประชุม
ใหญของชุมนุมสหกรณ โดยถือหลักการเดียวกับสหกรณขั้นพื้นฐานคือกึ่งหนึ่งของจํานวนผูแทนสมาชิก
หรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน กฎหมายฉบับเดิมกําหนดไวเฉพาะกึ่งหนึ่งของจํานวนสหกรณสมาชิกเพียง
อยางเดียว หลักการใหมนี้จะทําใหการประชุมใหญของชุมนุมสหกรณทําไดสะดวกขึ้น
มาตรา 112 ให มี ค ณะกรรมการดํ า เนิ น การสั น นิ บ าตสหกรณ แ ห ง ประเทศไทย
ประกอบดวย ประธานกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณระดับประเทศประเภทละหนึ่งคน ใน
กรณีที่สหกรณประเภทใดไมมีชุมนุมสหกรณระดับประเทศ ใหมีผูแทนจากสหกรณประเภทนั้น
จํ า นวนหนึ่ง คนเป น กรรมการโดยตํ าแหน ง และกรรมการอื่ น ซึ่ ง ที่ ประชุ มใหญ ข องสัน นิบ าต
สหกรณแหงประเทศไทยเลือกตั้งจากผูแทนสหกรณซึ่งเปนกรรมการดําเนินการ มีจํานวนเทากับ
กรรมการโดยตําแหนงเปนกรรมการ
ใหคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยเลือกตั้งกรรมการเปน
ประธานกรรมการคนหนึ่ง และรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน
ใหค ณะกรรมการดํา เนิน การสั นนิ บ าตสหกรณ แห ง ประเทศไทยแต ง ตั้ ง ผู อํานวยการ
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และใหผูอํานวยการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยเปน
เลขานุการของคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารได ม าซึ่ ง ผู แ ทนสหกรณ ที่ ไ ม มี ชุ ม นุม สหกรณ ร ะดั บ ประเทศให
เปนไปตามระเบียบของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
การกํ า หนดสั ด ส ว นผู แทนสหกรณที่จ ะไดรั บเลือกตั้ง เปน กรรมการอื่น ใหเปน ไปตาม
ระเบียบในมาตรา 113 (3)
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ใหนําบทบัญญัติมาตรา 52 มาใชบังคับแกคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณ
แหงประเทศไทย และผูอํานวยการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย โดยอนุโลม
มาตรา 114 ให ค ณะกรรมการดํ า เนิ น การสั น นิ บ าตสหกรณ แ ห ง ประเทศไทย อยู ใ น
ตําแหนงคราวละสี่ป
เมื่ อ ครบวาระดั ง กล า วตามวรรคหนึ่ง หากยัง มิไดมีก ารเลือกตั้ง กรรมการขึ้นใหม ให
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปจนกวากรรมการ
ซึ่งไดรับเลือกตั้งใหมเขารับหนาที่
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งอีกได แตไมเกินสองวาระติดตอกัน
มาตรานี้ เปนการกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณ
แหงประเทศไทย ใหอยูในวาระ 4 ป แตไมเกิน 2 วาระติดตอกัน
มาตรา 115 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ มาตรา 114 กรรมการดํ าเนินการ
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยพนจากตําแหนง เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เปนบุคคลลมละลาย
(4) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(5) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(6) พนจากการเปนสมาชิกของสหกรณ
ภายใตบังคับตามวรรคหนึ่ง กรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ซึ่งที่
ประชุมใหญเลือกตั้งพนจากตําแหนงเมื่อที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนผูแทนสหกรณซึ่งมาประชุม
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ใหกรรมการเทาที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได
และใหถือวาคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ประกอบดวยกรรมการ
เทาที่มีอยู เวนแตมีกรรมการเหลืออยูไมถึงสองในสาม
ในกรณี ที่ ก รรมการดํ า เนิ น การสั น นิ บ าตสหกรณ แ ห ง ประเทศไทย ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม ใหญ
เลื อกตั้ งพ นจากตํ าแหนง ก อนวาระ ใหที่ประชุมใหญสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยเลือก
ผูแทนสหกรณเปนกรรมการแทน เวนแตวาระของกรรมการที่พนจากตําแหนงเหลืออยูไมถึงเกา
สิบวัน จะไมดําเนินการเลือกตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วางก็ได และใหผูไดรับเลือกตั้งอยูใน
ตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน
ในมาตรา 115 นี้ ไ ด มี ก ารกํ า หนดเงื่ อ นไขเรื่ อ งของการพ น จากตํ า แหน ง ของกรรมการ
ดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย เพิ่มอีกสองเงื่อนไขคือ
- การพนจากตําแหนงเมื่อพนจากการเปนสมาชิกของสหกรณ
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- การพนจากตําแหนงเมื่อถูกที่ประชุมใหญถอดถอนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม
ของจํานวนผูแทนสหกรณที่มาประชุม
นอกจากนั้นในกรณีที่ตําแหนงของกรรมการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยวางลงกอนครบ
วาระ สันนิบาตสหกรณจะตองจัดใหมีการเลือกตั้งกรรมการแทนในตําแหนงที่วาง เวนแตตําแหนงที่วางมี
ระยะเวลาเหลืออยูไมถึงเกาสิบวัน
มาตรา 116 ใหคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย จัดใหมี
การประชุ ม ใหญ ส ามั ญ ประจํ า ป ป ล ะหนึ่ ง ครั้ ง ภายในเก า สิ บ วั น นั บ แต วั น สิ้ น ป ท างบั ญ ชี ข อง
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
เมื่อมีเหตุอันควร คณะกรรมการดําเนินการของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย จะ
เรียกประชุมใหญวิสามัญเมื่อใดก็ได หรือเมื่อสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาติสหกรณแหงประเทศไทย
ใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ ในหนังสือรองขอนั้นตองระบุวาประสงคใหเรียกประชุมใหญเพื่อ
การใด
ในกรณี ที่ ส มาชิ ก เป น ผู ร อ งขอให เ รี ย กประชุ ม ใหญ วิ ส ามั ญ ให ค ณะกรรมการ
ดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ไดรับหนังสือรองขอ
ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ไมเรียกประชุม
ใหญวิสามัญตามวรรคสาม สมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดอาจ
ทําหนังสือรองขอภายในหกสิบวันนับแตวันพนกําหนดเวลาตามวรรคสาม เพื่อใหรัฐมนตรีเรียก
ประชุมใหญวิสามัญได ในกรณีเชนนี้ใหรัฐมนตรีเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวันนับ
แตวันที่ไดรับหนังสือรองขอ
มาตรา 117/1 ในกรณีที่มีปญ หาเกี่ ย วกั บการดํ าเนิ นการของสั นนิ บาตสหกรณแหง
ประเทศไทย ใหประธานกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย หรือกรรมการ
ดํ าเนิ น การสั นนิ บาตสหกรณ แห ง ประเทศไทยจํ า นวนไม น อยกว าหนึ่ ง ในสามของกรรมการ
ดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย หรือสหกรณที่เปนสมาชิกไมนอยกวาหนึ่งรอย
สหกรณ รองขอใหคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติวินิจฉัยได
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติใหเปนที่สุด
เนื่องจากสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยมิใชสหกรณ ตลอดเวลาที่ผานมาเมื่อเกิดปญหา
ขึ้น เกี่ยวกับการบริหารงานของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย หรือเกิดการขัดแยงกันขึ้นระหวาง
กรรมการดําเนินการของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยก็ไมมีใครมีอํานาจสั่งการได แมกระทั่งนาย
ทะเบียนสหกรณ เหตุเพราะสันนิบาตสหกรณมิใชสหกรณตามที่กลาวมาแลว โดยเฉพาะกรณีสมาชิก
เขาชื่อกันรองขอใหมีการเปดประชุมใหญวิสามัญตามมาตรา 116 วรรคสอง คณะกรรมการดําเนินการ
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ไมยอมเปดประชุมใหญวิสามัญตามความในมาตรา 116 วรรคสาม ก็
ไมมีใครทําอะไรได ดังนั้นในการตราพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 จึงไดมีการเพิ่มวรรคสี่
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ของมาตรา 116 ขึ้น เพื่อใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนผูมีอํานาจเรียกประชุมใหญ
วิสามัญได ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยไมยอมเปดประชุมใหญ
วิสามัญ ตามที่สมาชิกรองขอโดยใหสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของสมาชิกทั้งหมดเขาชื่อรองขอ
ต อ รั ฐ มนตรี เมื่ อ พน ระยะเวลาตามมาตรา 1116 วรรคสามแล ว ภายในระยะเวลาหกสิ บวั น และให
รัฐมนตรีเรียกประชุมใหญวิสามัญตามที่สมาชิกรองขอภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือรองขอ
ของสมาชิก
สําหรับมาตรา 117/1 นั้น ไดกําหนดใหคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ มีอํานาจใน
การวินิจฉัยขอหารือของประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย หรือกรรมการสันนิบาต
สหกรณแหงประเทศไทย หรือสมาชิกของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวใน
มาตรา 117/1 ได
พระราชบัญญัติสหกรณนั้นจะตองมีการแกไขเพิ่มเติม ใหทันกับสภาพของสังคม เศรษฐกิจ
และการเมือง ตลอดจนความเจริญเติบโตของสหกรณอยูเสมอ เอกสารนี้เปนขอมูลที่ใชไดในชวงเวลานี้
ในชวงเวลาตอไปขางหนาควรศึกษาเอกสารฉบับนี้ควบคูไปกับพระราชบัญญัติสหกรณทั้งฉบับที่ใชอยูใน
ป จ จุ บั น และฉบั บ ที่ อ าจมี ก ารแก ไ ขปรั บ ปรุ ง ใหม ใ นอนาคตก็ ไ ด เพื่ อ จะได มี ค วามรู แ ละปฏิ บั ติ ต าม
กฎหมายไดอยางถูกตอง ตามควรแกกาลเวลาที่เปลี่ยนไปดวย

บทที่ 6
กา รปร ะชุ มคณ ะกร ร มการ อํา นว ย การ
1. บทนํา
รูปแบบในการบริหารสหกรณออมทรัพยนั้น สหกรณออมทรัพยโดยที่ประชุมใหญเปนผูเลือกตั้ง
สมาชิกเปนกรรมการดําเนินการคณะหนึ่งเพื่อเปนผูดําเนินกิจการและเปนผูแทนสหกรณในกิจการอัน
เกี่ยวกับบุคคลภายนอก คณะกรรมการดําเนินการจึงเปนผูรับผิดชอบในการบริหารงานของสหกรณ
และเพื่อเปนการกระจายอํานาจใหสหกรณมีการบริหารไดรวดเร็วขึ้น เกิดความชํานาญเฉพาะอยางขึ้น
ขอบั งคั บของสหกรณอ อมทรั พย จึงกํ าหนดใหคณะกรรมการดําเนินการแตงตั้งกรรมการดวยกันเปน
คณะกรรมการอํานวยการ มีหนาที่ในการประชุมรวมกัน ตามที่ขอบังคับไดกําหนดไวดังนี้
ขอ……คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการอํานวยการ
จํ านวน…….คน โดยใหประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรั ญ ญิ ก และเลขานุ ก ารของ
คณะกรรมการดํ า เนิ น การเป น กรรมการอํ า นวยการและให ค ณะกรรมการดํ า เนิ น การตั้ ง กรรมการ
ดําเนินการอื่นเปนกรรมการรวมอีกตามสมควร
ใหประธานกรรมการและเลขานุ ก ารคณะกรรมการดํ าเนิ นการ เป นประธานและเลขานุก าร
คณะกรรมการอํานวยการตามลําดับ
คณะกรรมการอํานวยการ ใหอยูในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ
ซึ่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการนั้น
ใหคณะกรรมการอํานวยการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุมกันเดือนละ
ครั้งเปนอยางนอยและใหประธานกรรมการอํานวยการ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได
ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ตองมีกรรมการอํานวยการมาประชุมไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนกรรมการอํานวยการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอํานวยการใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุม
คราวถัดไปทราบ
ขอ……อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการอํานวยการ ใหคณะกรรมการอํานวยการเปนผูดําเนิน
กิจการแทนคณะกรรมการดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมาย และตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ
และคําสั่งของสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้
(1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจายเงิน การสะสมเงิน การฝากหรือการเก็บรักษาเงินให
เปนไปตามขอบังคับและระเบียบของสหกรณ
(2) ควบคุมการจัดทําบัญชี และทะเบียนตางๆ ของสหกรณใหถูกตองครบถวนและเปนปจจุบัน
อยูเสมอ
(3) ควบคุมดูแ ล เก็บรักษาเอกสารหลัก ฐานตางๆ ตลอดจนทรัพ ยสินของสหกรณใหอยูใ น
สภาพอันดีและปลอดภัย และพรอมที่จะใหผูเกี่ยวของตรวจสอบไดทันที
(4) เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการปรับปรุงหรือแกไขการบริหารงานของสหกรณ
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(5) ควบคุมดูแลการจัดทํางบดุล รวมทั้งบัญชีกําไรขาดทุน และรายงานประจําปแสดงผลการ
ดําเนินงานของสหกรณเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพื่อเสนอตอที่ประชุมใหญอนุมัติ
(6) พิจารณาการจัด สรรกําไรสุ ทธิประจํ าปของสหกรณ เสนอต อ คณะกรรมการดํ าเนินการ
พิจารณาเสนอใหที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ
(7) พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ เสนอตอคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณาและเสนอที่ประชุมใหญอนุมัติ
(8) ทํานิติกรรมตางๆ เกี่ยวกั บการดํ าเนิ นงานของสหกรณ ต ามที่ ค ณะกรรมการดํ าเนินการ
มอบหมาย
จากขอบังคับของสหกรณทั้ง 2 ขอตามขางตน จะเห็นไดวาอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
อํานวยการนั้น จะลุลวงไปไดดวยดี จะตองใชวิธีการประชุมรวมกัน ดังนั้นการประชุมที่เปนไปตาม
ขอบังคับและมีประสิทธิภาพจะขึ้นอยูกับการเตรียมการกอนการประชุม และการปฏิบัติหลังการประชุมที่
ถูก ต อ ง รวมทั้ง บทบาทหนาที่ ของกรรมการอํ านวยการผู เ ข าประชุ มที่ ต อ งมี ค วามรั บผิ ด ชอบทั้งต อ
สหกรณและสมาชิกเปนอยางดี จึงขอนํารายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมมารวบรวมและเรียบเรียงไวดังนี้
2. องคประกอบของการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ
คณะกรรมการอํานวยการ จะตองมีการประชุมกันอยางนอยเดือนละครั้ง ตามระเบียบวาระการ
ประชุมที่กําหนดไว
ผูมีอํานาจในการเรียกประชุม คือ ประธานกรรมการอํานวยการ หรือเลขานุการ
องคประชุม ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ตองมีกรรมการอํานวยการมาประชุมไม
นอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการอํานวยการทั้งหมด ตัวอยางเชน คณะกรรมการอํานวยการมีจํานวน
5 คน องคประชุมก็คือ 3 คนเปนอยางนอย
ประธานในที่ประชุม ใหประธานกรรมการอํานวยการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธาน
กรรมการอํานวยการไมอยูในที่ประชุม ก็ใหที่ประชุมเลือกกรรมการอํานวยการคนหนึ่งเปนประธานในที่
ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
การออกเสียงและการวินิจฉัยปญหาในที่ประชุม
การออกเสียง กรรมการอํานวยการคนหนึ่ง ใหมีเ สี ยงหนึ่ งในการลงคะแนนออกเสียงในที่
ประชุม จะมอบใหผูอื่นมาประชุมและออกเสียงแทนตนไมได
การวินิจฉัยปญหา ใหถือคะแนนเสียงขางมากถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
รายงานการประชุม ตองจัดใหผูเขาประชุมลงลายมือชื่อ พรอมทั้งบันทึกเรื่องที่พิจารณาหรือ
เรื่องเพื่อทราบแลวแตกรณีไวในรายงานการประชุม และใหประธานในที่ประชุมกับกรรมการอํานวยการ
อีกคนหนึ่งที่เขาประชุม ลงลายมือชื่อดวย
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อนึ่ ง ในเรื่ องของประธานในที่ประชุม การออกเสียง การวินิจฉัยปญหา และรายงานการ
ประชุ ม ตามที่ ก ล าวไว ต ามข างต นนี้ เป นไปตามที่กํ าหนดไว ใ นขอ บั งคั บซึ่ งใชไ ดกั บการประชุ มทุ ก
คณะกรรมการ และไมไดนํามาอางอิงไว ณ ที่นี้
3. ความหมายของการประชุม
สมชาติ และอรจรีย, 2539 : 10 เทคนิคการจัดฝกอบรมอยางมีประสิทธิภาพ ไดใหความหมาย
ไว วา การประชุ ม (Conference) เปนการชุมนุมกัน รวมกัน หรือ รว มกันปรึก ษาหารือกันในเรื่อ งที่
กําหนดไว
ไพพรรณ เกียรติโชคชัย, หลักการสัมมนา ไดรวบรวมความหมายของการประชุมไวดังนี้
การประชุม หมายถึงการที่บุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป รวมปรึกษาหารือกัน รวมทั้งมีการชี้แจง
อภิปราย เสนอแนะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันซึ่งจะเปนไปโดยลําดับ หรือมีผูอื่นรวมฟง
อยูดวยก็ได ทั้งนี้เพื่อแสวงหาขอตกลงหรือเพื่อการสื่อสารขอความ
การประชุม หมายถึง การที่บุคคลกลุมหนึ่งนัดหมายมาพบปะสนทนากันอยางมีจุดหมาย มี
ระเบียบ มีวิธีการ ตามสถานที่และเวลาที่ไดตกลงกันไว
ทวีศักดิ์ ญาณประทีป, พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2530 การประชุมหมายถึง
การรวมปรึกษาหารือกัน หรือการที่บุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไปรวมหารือพิจารณางานกัน
สุพัฒก ชุมชวย, การดําเนินการประชุมอยางมีประสิทธิภาพ การประชุมหมายถึง บุคคลตั้งแต
2 คนขึ้ นไปรวมกันเพื่อดําเนินงานขององคกรใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนดไว โดยทั่วไปจะ
เกี่ยวกับการสื่อความ การวางแผน การกําหนดนโยบาย การตัดสินใจและการสรางแรงจูงใจ
การประชุมคณะกรรมการอํานวยการจึงมีความสําคัญ เพราะเปนวิธีการบริหารจัดการตามที่
กําหนดไวในขอบังคับ และเปนการประชุมที่เกี่ยวกับการตัดสินใจ และการวางแผนเกี่ยวกับการบริหาร
เงินกูของสหกรณ อยางไรก็ตาม มักจะพบปญหาตางๆ เกี่ยวกับการประชุม ดังตอไปนี้
1. การประชุมใชเวลานานเกินไป
2. การประชุมถูกแทรกแซงจากการประชุมอื่นๆ
3. มีผูเขารวมประชุมมากเกินไป
4. ขาดการวางแผนในการประชุม
5. ผูเขารวมประชุมไมพรอม
6. ผูนําการประชุมพูดคนเดียว
7. บางประเด็นจบลงโดยไมมีการสรุป
8. ไมไดแสดงความคิดเห็นกันอยางทั่วถึง
9. ขอมูลไมครบถวน
10. บรรยากาศเครียด
11. บางคนไมพูดในที่ประชุม กลับพูดนอกหองประชุมเมื่อการประชุมเสร็จสิ้นแลว
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4. ขั้นตอนการดําเนินการประชุม
1) การเตรียมการกอนประชุม
มีประเด็นที่สําคัญไดแก การกําหนดระเบียบวาระการประชุม ขอมูลประกอบในแตละวาระการ
ประชุม และการจัดเตรียมสถานที่ประชุม
1. ระเบียบวาระการประชุม
ดร.อุทัย บุญประเสริฐ, รศ. เทคนิคการนําประชุม ใหความหมายระเบียบวาระการประชุมวาเปน
หัวขอเรื่องสําคัญ สําหรับการประชุมที่ไดกําหนดไวเปนเรื่องตางๆ เรียกวา “วาระ” สําหรับการประชุม
ปรึกษาหารือ หรืออภิปรายกัน เพื่อใหไดผลของการประชุม ซึ่งอาจเปนมติหรือขอตกลง (Resolution)
เป น รายละเอี ย ดเป น ข อ คิ ด เห็ น หรื อ ข อ เสนอแนะ (Recommendation) เป น ข อ กํ า หนดสํ า หรั บ การ
ดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติการ (Procedure หรือ Action Plan) หรือเปนนโยบาย (Policy) หรืออยาง
ใดอยางหนึ่ง
ระเบี ย บวาระการประชุม จึง เปน หั วใจสํ า คัญของการประชุม เปรี ยบไดกั บ “พิ มพ เขีย ว” (Blue
print) ของสิ่งกอสราง หรือเข็มทิศในการเดินทาง ถาปราศจากพิมพเขียวหรือเข็มทิศแลว การกอสราง
หรือการเดินทางก็จะไรรูปแบบและทิศทาง และอาจจะไมไดผลลัพธออกมาตามที่ตองการก็ได
ก. ประโยชนของระเบียบวาระการประชุม มีดังนี้
(1) ทําใหวัตถุประสงคของการประชุมมีความชัดเจน สามารถกําหนดแนวทางปฏิบัติไดอยาง
ถูกตอง
(2) เปนการใหขอมูลกอนการประชุม เพราะระเบียบวาระการประชุมควรสงใหผูเขาประชุม
ทราบกอนกําหนดวันประชุม 2 - 3 วัน เพื่อใหผูเขาประชุมมีเวลาที่จะเตรียมขอมูลเพื่อเสนอขอคิดเห็น
และขอเสนอแนะตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
(3) เปนเครื่องมือสําหรับประธานในที่ประชุมไดตรวจสอบวาการอภิปรายของผูเขาประชุมอยูใน
วาระการประชุมหรือไม หากมีการพูดนอกประเด็นประธานในที่ประชุมสามารถบอกหรือเตือนใหพูดใน
ประเด็นได
ข. การเรียงลําดับหัวขอระเบียบวาระการประชุม มีหลักการดังนี้
(1) เรียงลําดับตามเหตุผล
(2) เรียงตามลําดับของงานประจํากอน แลวจึงคํานึงถึงเรื่องอื่น
(3) เรียงตามเรื่องที่นาสนใจมากที่สุดกอนเรื่องอื่น
(4) เรียงตามลําดับจากเรื่องงายกอนแลวจึงไปเรื่องยาก
(5) เรียงลําดับเรื่องเรงดวนกอนแลวจึงไปเรื่องสําคัญ
ค. ระเบียบวาระการประชุมของคณะกรรมการอํานวยการ
เลขานุการจะเปนผูจัดระเบียบวาระการประชุม โดยมีฝายจัดการเปนผูประสานงานและกอนการ
ประชุมทุกครั้งมีความจําเปนที่ควรจะตองสรุปเรื่องราวการประชุมโดยยอใหประธานในที่ประชุมทราบ
เพราะประธานในที่ประชุมกับเลขานุการ และฝายจัดการ หากมีความเขาใจไปในทิศทางเดียวกันแลว การ
ประชุ ม ก็ จ ะเป น ไปด ว ยความราบรื่ น นอกจากนั้ น ระเบี ย บวาระการประชุ ม จะสะท อ นให เ ห็ น ว า
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คณะกรรมการอํานวยการไดปฏิบัติหนาที่ครบถวนตามที่กําหนดไวในขอบังคับ ระเบียบ และมติของ
คณะกรรมการดําเนินการหรือไม
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ในกรณีปกติโดยทั่วๆ ไปแลวจะเปน
ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องติดตามผลความกาวหนาตามมติที่ประชุมครั้งกอน
หรืออาจจะใชวาเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลวก็ได
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การรับจายเงินของสหกรณในรอบเดือนที่แลว
(ดูตัวอยางหนา 132)
4.2 ฐานะการเงินของสหกรณ (ดูตัวอยางหนา 133)
4.2.1 แหลงเงินทุน และทางใชเงินทุน
4.2.2 ตนทุนการเงินของสหกรณ
4.3 ประมาณการรับจายเงินของสหกรณในเดือน………
(ดูตัวอยางหนา 132)
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่นๆ (ถามี)
2. การจัดขอมูลประกอบระเบียบวาระการประชุม
จุมพล ชละเอม, แนวทางจัดประชุมในสหกรณ ไดกลาวไวโดยสรุปวา เลขานุการเปนผูเตรียม
ขอมูลโดยมีเจาหนาที่ของสหกรณเปนผูคอยชวยเหลือหรือทําหนาที่เปนผูชวยของเลขานุการ ขอมูลที่
เตรียมเปนขอมูลที่ใชประกอบวาระการประชุมแตละวาระ หากเตรียมขอมูลไวดี การประชุมจะดําเนินไป
ดวยความสะดวกรวดเร็ว ขอมูลประกอบในแตละวาระการประชุมจะเปนดังนี้
(1) เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ มักเปนเรื่องทั่วไป ที่ไมเจาะจงเปนขอสําคัญในระเบียบ
วาระ อาจเปนเรื่องบังเอิญที่ประธานทราบมา แตประธานในที่ประชุมมีความประสงคจะนํามาบอกกลาว
ตอที่ประชุมหรืออาจเปนเรื่องการแนะนําบุคคลสําคัญที่มาเขารวมการประชุมในครั้งนั้นๆ ก็เปนหนาที่
ของประธานในที่ประชุมที่จะเปนผูแนะนํา
(2) เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว กอนที่จะมีการประชุมในครั้งตอไปในทุกประเภท
การประชุม เลขานุการตองจัดใหมีการบันทึกรายงานการประชุมครั้งกอนใหเรียบรอย เพื่อใหที่ประชุมใน
ครั้ ง ที่ จ ะประชุ ม ได ต รวจสอบความถู ก ต อ งตลอดจนพิ จ ารณาแก ไ ขรายงานการประชุ ม ให ต รงตาม
ขอเท็จจริงใหเปนที่ยอมรับของกรรมการผูเขาประชุมในทุกประเด็นที่ไดประชุมไปแลว และตองมีการ
รับรองรายงานการประชุมในที่สุด
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(3) เรื่องติดตามผลความกาวหนาตามมติที่ประชุมครั้งกอน เลขานุการตองตรวจสอบวา ในการ
ประชุ ม ครั้ ง ที่ ผ า นมาที่ ป ระชุ ม ได ล งมติ ใ ห ดํ า เนิ น การในเรื่ อ งอะไรไว บ า งเลขานุ ก ารจะต อ งติ ด ตาม
ประสานงาน ตลอดจนเตรี ย มข อ มู ล ความคื บ หน า จากผู เ กี่ ย วข อ งที่ เ ป น เจ า ของเรื่ อ งหรื อ ซั ก ซ อ ม
ผูรับผิดชอบเตรียมชี้แจงตอที่ประชุม
(4) เรื่องเพื่อพิจารณา เมื่อพิจารณาอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการอํานวยการตามที่กําหนดไว
ในขอบังคับแลว อาจแยกไดเปน 2 สวน สวนแรกไดแกหนาที่ในการควบคุมดานการเงินและบัญชีและ
ทรั พ ย สิ น ต า งๆ ของสหกรณ ซึ่ ง ถื อ ว า เป น งานปกติ อี ก ส ว นหนึ่ ง เป น เรื่ อ งการให ข อ เสนอแนะ
คณะกรรมการดําเนินการในการปรับปรุงหรือแกไขการบริหารงานของสหกรณ ดังนั้น วาระการประชุม
เรื่องเพื่อพิจารณาจึงอาจแยกออกไดเปน
ก. การรับ - จายเงินของสหกรณในรอบเดือนที่แลว
ข. ฐานะการเงินของสหกรณ
1. แหลงเงินทุนและการใชเงินทุนของสหกรณ
2. ตนทุนการเงินของสหกรณ
ค. ประมาณการรับ - จายเงินของสหกรณประจําเดือน…………….
ง. วิธีการจายเงินกูแกสมาชิก
ทั้งนี้วาระการประชุมที่ ก. – ค. จะเปนเรื่องปกติซึ่งจะตองมีเปนประจําทุกเดือน โดยมีเอกสาร
ประกอบวาระการประชุมปรากฏตามภาคผนวก สํ าหรั บวาระการประชุม ง. จะมี เ ปนครั้ งคราวตาม
สถานการณของแตละสหกรณ
(5) เรื่ อ งเพื่ อ ทราบ จะเป น หน าที่ ข องฝ ายจั ด การที่ จ ะเสนอความเห็ น ไปยั ง ประธาน กรรมการ
อํานวยการ โดยผานเลขานุการกอนวาจะมีเรื่องใดควรแจงใหคณะกรรมการอํานวยการเพื่อทราบบาง
อาจจะเปนเรื่องภายในสหกรณหรือเรื่องจากภายนอกก็ได เมื่อประธานกรรมการอํานวยการเห็นชอบแลว
ก็ใหบรรจุเปนเรื่องเพื่อทราบในการประชุมคราวตอไป
(6) เรื่องอื่นๆ (ถามี) หมายถึง เปนวาระการประชุมที่เตรียมเผื่อไวในกรณีที่หากมีหัวขอการ
ประชุมที่เพิ่งจะนํามาประชุมเพิ่มเติมก็สามารถบรรจุลงไวในวาระการประชุมเรื่องอื่นๆ นี้ได ถาเรื่องนั้น
จําเปนที่จะตองมีการพิจารณา มติที่ประชุมก็ควรจะเปนวาใหนําไปพิจารณาในการประชุมคราวหนา
เพื่อที่ฝายเลขานุการจะไดเตรียมขอมูลอยางครบถวนใหผูเขาประชุมไดพิจารณาลวงหนากอน
3. การจัดเตรียมสถานที่ประชุม
การประชุ ม คณะกรรมการอํ า นวยการ เป น การประชุ ม เพื่ อ ปรึ ก ษาหารื อ สํ า หรั บ กรรมการ
อํานวยการ ซึ่งตามปกติจะมีไมเกิน 5 คน โตะประชุมอาจเปนโตะกลมตัวเดียวที่มุมหองแตควรจะตอง
มีสภาพแวดลอมดังนี้
1. เก็บเสียงไดดี
2. แสงสวางเพียงพอ
3. ไมมีเสียงรบกวน
4. อากาศถายเทดี
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ตัวอยางการจัดโตะประชุม

2) การดําเนินการระหวางการประชุม
1. ขั้นตอนการประชุม จุมพล ชละเอม , อางถึงแลว ไดกลาวถึงขั้นตอนการประชุมไวดังนี้
(1) เลขานุการหรือกลุมของเจาหนาที่สหกรณที่ไดรับมอบหมายตรวจสอบดูวาผูมาประชุมซึ่ง
เปนองคประชุมครบองคประชุมแลว จากนั้นจึงแจงใหประธานในที่ประชุมทราบ
(2) เมื่อองคประชุมมาครบตามจํานวนที่กําหนดไวแลว ประธานในที่ประชุมจะกลาวเปดการ
ประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
(3) ในแตละระเบียบวาระการประชุม ประธานในที่ประชุมควรเปนผูกลาวนําหัวขอเรื่องทุกครั้ง
หากจะมีผูกลาวแทน ประธานควรมอบหมายกอน
(4) ในการประชุม ผูเขาประชุมตองอยูในความสงบ ไมสงเสียงดังแทรกแซงระหวางมีผูกําลัง
พูดในที่ประชุม หากมีความประสงคขอพูดหรืออภิปราย หรือแสดงความเห็นตองขอและไดรับอนุญาต
จากประธานในที่ประชุมกอน
(5) ประธานในที่ประชุมตองทําหนาที่กํากับการประชุม กลาวคือ
1) กํากับเวลา ตลอดการประชุมใหอยูในระยะเวลาที่เหมาะสมไมใชเวลามากหรือนอยเกินความ
จําเปน
2) กํากับสาระ ควบคุมการเสนอเรื่อง ความคิด คําชี้แจง ตลอดจนความเห็นและการอภิปราย
ของผูเขาประชุม ใหอยูในประเด็นของเรื่องที่ประชุม
3) กํากับความเรียบรอย ควบคุมการประชุมใหอยูในความเรียบรอยไมใหเกิดการกระทบกระทั่ง
โตเถียง ขณะผูประชุมหรือที่ประชุมมีความเห็นไมตรงกันหรือขัดแยงกัน
(5) กรณีเรื่องที่กําลังประชุมเกี่ยวของกับเจาของเรื่องผูใด ประธานในที่ประชุมจะเปนผูบอกให
ผูเกี่ยวของนั้นเปนผูชี้แจงหรือรายงาน หากประธานในที่ประชุมหรือเลขานุการชี้แจงแทนได ประธานใน
ที่ประชุมหรือเลขานุการจะเปนผูชี้แจงก็ได
2. บทบาทหนาที่ของกรรมการอํานวยการผูเขาประชุม
(1) ประธานในที่ประชุม ในการประชุมนั้น ประธานที่ประชุมจะเปนบุคคลที่มีความสําคัญ
มากจนเรียกไดวา “สํ าคั ญมากที่ สุ ด ” ต อ ความสํ าเร็ จหรื อ ล มเหลวของการประชุ ม ประธานในที่
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ประชุมที่ไมดี นําการประชุมไมดี จะทําใหผูเขาประชุมรูสึกเบื่อหนาย ทําใหการประชุมลมเหลว ใน
บางกรณียังไดพบวา ประธานไดกลายเปนตัวการ ยั่วยุใหผูเขาประชุมขัดแยงกัน เปนตน
วีรวุธ มาฆะศิรานนท, เทคนิคการประชุมอยางมีประสิทธิภาพ ไดกลาวไววาความสําเร็จใน
บทบาทของการเปนประธานในที่ประชุมจะมาจากปจจัยสําคัญ 2 ประการคือ บุคลิกภาพสวนตัวและ
เทคนิควิธีการตางๆ ที่ใชนําในการประชุม
1) บุคลิกภาพสวนตัวของประธานในที่ประชุม ที่สําคัญประกอบดวย
1.1) มีค วามยุติธ รรม ในการให โ อกาสแก ผู เ ข าร วมประชุ มทุก คนแสดงความคิด เห็นโดยเสรี
รวมทั้งมีความยุติธรรมในการตัดสินใจมอบหมายงานตางๆ
1.2) มีความมั่นใจในตนเอง โดยศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมเปนอยางดีและมั่นใจวา
จะสามารถบริหารการประชุมไดอยางมีประสิทธิภาพ น้ําเสียง คําพูด และสายตาของประธานที่ประสาน
กับผูเขารวมประชุม จะเปนดัชนีชี้วัดความมั่นใจไดเปนอยางดี
1.3) ความชัดเจนในขั้นตอนการคิด และการตัดสินใจดวยเหตุ-ดวยผลตลอดจนสามารถสรุป
ประเด็นในแตละระเบียบวาระการประชุม พรอมทั้งทําการมอบหมายงานไดอยางถูกตองและชัดเจน
1.4) ตองพยายามควบคุมตนเองใหปราศจากความเอนเอียง ไมมีอารมณโกรธฉุนเฉียว
1.5) มีทักษะในการพูด สรุปประเด็นใหผูอื่นเขาใจไดโดยงาย รวมถึงการสั่งการที่กระชับไมเยิ่นเยอ
2) เทคนิคและวิธีการตางๆ ที่ใชนําในการประชุม
2.1) ชวงเปดการประชุม
ก. เปดการประชุมใหตรงเวลา
ข. กลาวตอนรับการประชุมเพื่อสรางบรรยากาศที่ดีตั้งแตเริ่มแรก
ค. กลาวขอความรว มมื อ ในการออกความเห็ น คิ ด วิ เ คราะห และอภิ ปรายอย างเป น
กันเอง ตรงไปตรงมา
2.2) ชวงนําเขาสูวาระการประชุมตางๆ
ก. เริ่มทําการพิจารณาเรียงตามลําดับวาระการประชุมที่ไดกําหนดไว
ข. คอยดูแลไมใหผูเขาประชุมจับคูแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นกันเองซึ่งจะทําใหเสียวินัยของที่
ประชุม
ค. สรางบรรยากาศแบบผอนคลายและเสริมการประชุมดวยอารมณขันบางตามความ
เหมาะสม
ง. คอยตัดบทสําหรับผูเขาประชุมบางคนที่พูดวกวน เยิ่นเยอโดยทําอยางนุมนวลไมให
เกิดอาการ “เสียหนา” ขึ้น
จ. หากมีงานที่ตองดําเนินการตอไปหลังจากการประชุมนี้ ประธานในที่ประชุมจะตอง
พิจารณามอบหมายสั่งการดวยความชัดเจน
2.3) ชวงปดการประชุม
ก. ปดการประชุมใหตรงตามกําหนดเวลา
ข. หากมีการนัดหมายการประชุมในครั้งตอไป ก็ใหนัดหมายกันในชวงนี้เลย
ค. ขอบคุณผูเขารวมประชุมทุกคน
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อุทัย บุญประเสริฐ, เทคนิคการนําประชุม กลาววา ประธานควรไปถึงที่ประชุมกอนเวลาเริ่ม
ประชุมเล็กนอยเพื่อถือโอกาสทักทายปราศรัย สอบถามสุขทุกข สรางความเปนกันเอง และเปดโอกาส
ใหผูเขาประชุมบางคนไดพูดคุยดวยในลักษณะที่เปนกันเอง
(2) เลขานุการ ศ.น.พ.เกษม วัฒนชัย ไดก ลาวถึง บทบาทและหนาที่ของเลขานุการใน
ระหวางการประชุม มีดังนี้
1) ดูแลความเรียบรอยเกี่ยวกับเรื่องตางๆ ที่ไดจัดเตรียมไวแลว
2) จัดเตรียมเอกสารที่ไดจัดเตรียมไวแลวใหพรอมเพื่อการแจกจายตอที่ประชุม
3) เปนผูชวยผูบริหาร หรือประธานในการแจงระเบียบวาระ และรายละเอียดอื่นประกอบการ
ประชุม
4) เปนผูชวยประธานในการสรุปมติที่ประชุม เพื่อความชัดเจนที่จะบันทึกรายงานการประชุม
และแจงใหผูเกี่ยวของไดรับทราบและถือปฏิบัติ
5) จดบันทึกการประชุม และดูแลการบันทึกเสียง (ถาจําเปน) เพื่อจัดทํารายงานการประชุม
โดยละเอียด
6) ดําเนินการในเรื่องใดๆ เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับการประชุม (ถามี) หรือตามที่ที่ประชุม
มอบหมาย
(3) กรรมการผูเขาประชุม ควรมีบทบาทหนาที่ ไดแก กอนการเขารวมประชุมทุกครั้งจะตอง
เตรียมตัวโดยการศึกษาระเบียบวาระการประชุมพรอมทั้งตองจัดเตรียมรายละเอียดขอมูลเพิ่มเติม หรือ
คิดวิเคราะหตามระเบียบวาระตางๆ เปนการลวงหนา สิ่งที่ผูเขาประชุมทุกคนตองตระหนักไวตลอดเวลา
ก็คือ มารยาทในการประชุม ซึ่งมีประเด็นที่สําคัญๆ ดังนี้
1) ตองมาเขาประชุมใหทันเวลา
2) นํากําหนดการประชุมในครั้งใหม พรอมเอกสารประกอบติดตัวมาเขารวมประชุมดวยทุกครั้ง
3) กรณีมาถึงกอนเวลาก็ควรรอในหองประชุม ไมควรเดินเขา - ออก (ถาไมจําเปน) ซึ่งจะทําให
การประชุมเริ่มไดยาก
4) ควรยกมือขึ้นขออนุญาตตอประธานในที่ประชุม เมือ่ ไดรับอนุญาตแลวจึงจะพูดได
5) อภิปรายหรือชี้แจงดวยวาจาสุภาพ มีใจความกระชับ ชัดเจน และมีเหตุมีผลเสมอ
6) ไมควรจับกลุมคุยกันเอง
7) เก็บรักษาความลับจากที่ประชุมไวเปนอยางดี
8) ปดเครื่องอุปกรณสื่อสารใดๆ เชน โทรศัพทมือถือ เพราะจะสงเสียงรบกวนสมาธิที่ประชุม
และถือไดวาไมเคารพตอที่ประชุมอีกดวย
9) มีความพยายามรวมกันในการคิดวิเคราะหอยางหลากหลาย และหาแนวทางแกไขปญหา
รวมถึงกลาที่จะนําเสนอ และตัดสินใจตอที่ประชุม
10) ยอมเคารพมติในเสียงสวนใหญ แมจะไมเห็นดวย แตก็ควรเต็มใจปฏิบัติเพราะอยูในองคกร
เดียวกัน
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3) การดําเนินการภายหลังการประชุม
เมื่อการประชุมคณะกรรมการอํานวยการไดเสร็จสิ้นลงในแตละครั้งสหกรณจะตองจัดทํารายงาน
การประชุมและอื่นๆ ไดแก การแจงผลการประชุมใหคณะกรรมการดําเนินการไดทราบหรือพิจารณา
แลวแตกรณี ซึ่งจะมีรายละเอียดดังนี้
1. รายงานการประชุม ขอบังคับของสหกรณไดกําหนดไวดังนี้
“ข อ ………รายงานการประชุ ม ในการประชุ ม ใหญ การประชุ ม กลุ ม การประชุ ม
คณะกรรมการดําเนินการหรือการประชุมคณะกรรมการอื่นๆ นั้น ตองจัด ใหผูเขาประชุมลง
ลายมือชื่อพรอมทั้งบันทึกเรื่องที่พิจารณาวินิจฉัยทั้งสิ้นไวในรายงานการประชุม และใหประธาน
ในที่ประชุมกับกรรมการดําเนินการหรื อกรรมการอื่นๆ แล วแตกรณี อีกคนหนึ่ง เขาประชุม
นั้นๆ ลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ”
(1) ความหมายและจุดมุงหมายของรายงานการประชุม
ประวีณ ณ นคร ไดกลาวถึง รายงานการประชุม และจุดมุงหมายในการจดรายงานการประชุมไว
ดังนี้
รายงานการประชุม เปนขอความที่เจาหนาที่จดบันทึกการพิจารณาเรื่องตางๆ ของที่ประชุม
คณะบุคคลที่ไดจัดประชุมขึ้น ซึ่งอาจเปนการประชุมของสภา ของคณะกรรมการ ของอนุกรรมการ หรือ
ของคณะทํ างาน โดยทั่ ว ไปจะบั นทึ กวาเปนการประชุมคณะใด เมื่อ ใด ที่ใ ด มีใครเขาประชุมบาง ที่
ประชุมไดพิจารณาเรื่องใด อยางไร ผลการประชุมเปนประการใด
จุดมุงหมายในการจดรายงานการประชุม มีดังนี้
1. เพื่อเก็บไวเปนหลักฐานอางอิง โดยจดบันทึกเปนหลักฐานไว และเก็บเขาเรื่องหรือเขา
แฟมไว เมื่อใดตองการจะตรวจดูวาที่ประชุมไดพิจารณาเรื่องใด มีมติวาอยางไรก็สามารถคนหาตรวจดูได
2. เพื่ อ ยื น ยั น การปฏิ บั ติ ง าน โดยจดบั น ทึ ก ไว ว า มี ก ารอภิ ป รายกั น ในที่ ป ระชุ ม อย า งไร
คณะกรรมการได ทํ า อะไรบ า ง หรื อ มี ม ติ ใ นเรื่ อ งใดไว อ ย า งไร เพื่ อ ยื น ยั น การปฏิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมการ ยืนยันขอเท็จจริงและเหตุผลในการพิจารณาในที่ประชุม และเพื่อยืนยันวาผูใดจะตอง
ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการตอไปอยางไร
3. เพื่อแสดงกิจการที่ดําเนินมาแลว โดยจดบันทึกไววาไดทําอะไรกันมาแลวบางตามที่มีการ
รายงานใหทราบในที่ประชุม
4. เพื่อแจงผลการประชุมใหบุคคลที่เกี่ยวของทราบและปฏิบัติตอไป โดยจดบันทึกการ
พิจารณาและมติของที่ประชุมไวเปนหลักฐาน ใหผูที่เกี่ยวของไดอานไดทราบและไดปฏิบัติตามมติที่
ประชุมตอไป
(2) รูปแบบของรายงานการประชุม สหกรณออมทรัพยโดยทั่วไปจะยึด
รูปแบบตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว าดว ยงานสารบรรณ โดยนํ ามาปรั บปรุ งให เ หมาะสมกับ
องคการของสหกรณ มีรายละเอียดตามภาคผนวก
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(3) การจดรายงานการประชุม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ไดอธิบายการจดรายงานการ
ประชุมวา อาจทําได 3 วิธี ไดแก
1) จดละเอียดทุกคําพูดของกรรมการหรือผูเขาประชุมทุกคน พรอมดวยมติของที่ประชุม
2) จดยอคําพูดที่เปนประเด็นสําคัญของกรรมการหรือผูเขาประชุม อันเปนเหตุผลนําไปสูมติ
ของที่ประชุม พรอมดวยมติที่ประชุม
3) จดแตเหตุผลกับมติที่ประชุมซึ่งเรียกวาบันทึกการประชุม
ในกรณี ก ารบั น ทึ ก รายงานการประชุ ม ของสหกรณ ไ ม ว า จะเป น การประชุ ม คณะกรรมการ
อํานวยการหรือการประชุมใหญหรือการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ สามารถนําวิธีการทั้ง
3 วิธีขางตนมาใชรวมกันไดโดยจะตองใหสนองตอจุดมุงหมายทั้ง 4 ขอ ตามที่กลาวไวแลวในขอ..........
กลาวคือ ใหสามารถใชเปนหลักฐานอางอิงได ใหสามารถยืนยันการปฏิบัติงานได ใหแสดงกิจการที่
ดําเนินมาแลวได และใหสามารถแจงผลการประชุมใหบุคคลที่เกี่ยวของทราบและปฏิบัติตอไปได ดังนั้น
ในการจดรายงานการประชุมที่ดีจะตองใชคําหรือขอความที่อานแลวเขาใจไดงาย ไมสับสนและตีความ
แตกตางกันออกไป จึงควรเลือกใชคําหรือขอความใหเหมาะสมดังตอไปนี้
1) ไดสาระ ในระหวางการประชุมผูจดบันทึกรายงานการประชุม ควรจับประเด็นที่มีการประชุม
แลวนําไปบันทึกใหครบถวน ทั้งในสวนที่เปนเหตุ ซึ่งนํามาอาง และที่เปนผลซึ่งออกมาเปนมติที่ประชุม
ความเปนสาระของเรื่องจึงควรใหครอบคลุมถึง “ใคร” “ทําอะไร” “ทําที่ไหน” “ทําอยางไร” และ
“ทําทําไม” เปนตน
2) ชัดเจน ขอความที่นําไปบันทึกในรายงานการประชุม ควรใหมีความชัดเจนเขาใจงายไมควร
ใหมีขอความที่กํากวม หรือคลุมเครือหรือมีแงมุมที่ตีความตางกันในบางเรื่องที่ประชุมกัน หากนํามา
บันทึกดวยขอความสั้นๆ อาจไมไดใจความชัดเจน ถาเขียนยาวแลวผูอานอานรูเรื่อง จึงถือวาเปนเรื่องที่
ดีกวาการเขียนแบบสั้นๆ
3) กะทัดรัด นอกเหนือจากการบันทึกรายงานการประชุมใหมีความชัดเจนแลวถาสามารถบันทึกให
กะทัดรัด โดยไมใชถอยคําที่ฟุมเฟอยจนเกินจําเปน ก็จะทําใหบันทึกนั้นดูดียิ่งขึ้น
4) ตรงประเด็น เปนการบันทึกรายงานการประชุมใหไดขอความที่เนนจุดตามเรื่องที่ไดประชุม
กัน เมื่ออานบันทึกแลวสามารถเขาใจเรื่องไดถูกตองตรงกัน หากบันทึกวกไปวนมาไมพยายามเนนจุด
จะทําใหเกิดความไมเขาใจกับผูอานบันทึกนั้น
2. การดําเนินการเกี่ยวกับรายงานการประชุมและมติตางๆ
(1) เสนอผู เ กี่ ย วข อ งลงนามในรายงานการประชุ ม รายงานการประชุ ม ที่ ไ ด จั ด ทํ า แล ว ให
เลขานุการ นําเสนอใหประธานในที่ประชุมกับกรรมการอื่น ซึ่งโดยปกติจะไดแก เลขานุการ ลงลายมือชื่อ
ไวเปนหลักฐานในตอนทายของรายงานการประชุม ทั้งนี้เจาหนาที่สหกรณผูบันทึกรายงานการประชุมก็
ตองลงลายมือชื่อไวดวย
(2) การแจ ง ผลแห ง มติ ที่ป ระชุ ม คณะกรรมการอํ า นวยการ เลขานุ ก ารจะต อ งตรวจสอบและ
ดําเนินการใหเปนไปตามขอบังคับและระเบียบ ซึ่งแยกออกเปน 2 กรณี
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1) การแจงผลแหงมติที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ใหคณะกรรมการดําเนินการเพื่อทราบ
ไดแก การแจงเรื่องการรับ-จายเงินของสหกรณ ตนทุนการเงินของสหกรณเปนตน
2) การแจง ผลแหง มติที่ประชุมคณะกรรมการอํ านวยการ ให ค ณะกรรมการดํ าเนิ นการเพื่อ
พิ จ ารณา ในการปรั บ ปรุ ง หรื อ แก ไ ขการบริ ห ารงานของสหกรณ ซึ่ ง อาจจะมีขึ้ น เป นครั้ ง คราวตาม
สถานการณของสหกรณ
อนึ่ง ในบางครั้งไดมีการประชุมคณะกรรมการดําเนินการครั้งสุดทายไปแลว และในชวงกอนจะ
ประชุมใหญสามัญประจําป จะมีปญหาวาในระหวางนั้นคณะกรรมการอํานวยการ มีความจําเปนจะตอง
ประชุมกันหรือไม เปนหนาที่ของเลขานุการที่จะตองใชดุลยพินิจวาสาระสําคัญของการประชุมนั้นเปน
เชนไรหากเปนงานประจํา เชน การพิจารณาเรื่องการรับ - จายเงินของสหกรณ ตนทุนการเงินของ
สหกรณ ก็ควรจะประชุมกันไปไดตามปกติ มิฉะนั้นจะทําใหสมาชิกเดือดรอน
3) การเก็บรัก ษาเอกสารการประชุ ม เลขานุ การจะต องดําเนิ นการตรวจสอบให มีการบัน ทึ ก
รายงานการประชุมแตละครั้งใหเรียบรอยสมบูรณ รวมทั้งการลงชื่อกํากับ (ตามขอกําหนดในขอบังคับ
สหกรณ) ในทายบันทึกรายงานการประชุมใหเรียบรอย พรอมกับจัดเก็บรักษาเอกสารการประชุมไวในที่
ปลอดภัย งายตอการตรวจสอบคนหาอางอิงได
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ภ าค ผ นว ก
เอกสารประกอบวาระการประชุม 4.1 และ 4.3 การรับ - จายเงินของสหกรณใน
รอบเดือนที่แลว และประมาณการรับจายเงินในเดือนนี้ (จากหนา 125)
ตัวอยาง
รูปแบบการนําเสนอ การรับ-จายเงินของสหกรณในเดือนที่แลว
และประมาณการรับ-จาย ในเดือนนี้
รายการ

ก.ย.48

รายการรับ
เงินใหสมาชิกกู
เงินใหสหกรณอื่นกู
เงินรับฝาก
ทุนเรือนหุน
ด.บ.รับเงินใหสมาชิกกู
ด.บ.รับเงินใหสหกรณอื่นกู
ด.บ.รับเงินฝากสหกรณอื่น
รายไดอื่น
รวมรับ
รายจาย

ประมาณการ ต.ค.48
65.9053
66.8993
76.5167
11.4563
3.5464
10.5307
0.2876
1.2312
236.375

ก.ย.48

XXXX
66.8993
XX
11.6000
3.6000
11.0000
0.2972
1.0000
94.3965
ประมาณการ ต.ค.48

เงินใหสมาชิกกู
เงินใหสหกรณอื่นกู
เงินรับฝาก
เงินรับฝากจากสหกรณอื่น
เงินกูจากธนาคาร
ทุนเรือนหุน
ด.บ.จายเงินรับฝาก
ด.บ.จายเงินกูธนาคาร
คาใชจายบริหาร
รวมจาย

73.2386
61.0000
78.7661
1.5000
19.2989
2.3443
3.6045
0.7274
0.8866
241.3364

XXXX
50.0000
XXXX
19.2900
2.0000
3.0000
0.7100
1.0000
76.0000

เงินสดรับ(จาย)
เงินสดตนงวด

(4.9929)
66.3196

18.3965
61.3267

เงินสดยกไป

61.3267

79.7232
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เอกสารประกอบวาระการประชุม 4.2 ฐานะการเงินของสหกรณ (จากหนา 125)
ตัวอยาง
รูปแบบการนําเสนอ ฐานะการเงินของสหกรณ
แหลงเงินทุน และทางใชเงินทุน ตนทุนทางการเงิน
แหลงเงินทุน
1. เงินรับฝาก
- ออมทรัพย
- ออม-พิเศษ
- ประจํา
- ประจําสหกรณอื่น
2. เงินกูธนาคาร
3. ทุนเรือนหุน
4. ทุนสํารอง
5. ทุนสะสม
6. กําไรขั้นตน
รวม
ทางใชเงินทุน
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
รวม

จํานวนเงิน
81.547
1,486.658
508.176
381.000
264.006
1,272.056
151.533
11.117
88.344
4,244.437

รอยละ ตนทุน (%)
1.92
35.03
11.97
8.98
6.22
29.97
3.57
0.26
2.08
100

จํานวนเงิน รอยละ

1.25
2
2.12
2.83
2.92
5.75
-

ดอกเบี้ย

ตนทุนถวงน้ําหนัก(%)
เดือนนี้ เดือนกอน
0.02
0.70
0.25
0.25
0.18
1.72

0.02
0.70
0.26
0.24
0.21
1.71

3.12

3.14

ผลตอบแทน
เดือนนี้ เดือนกอน

61.435
110.000
3,136.597
10.844
0.200
187.00
2.961
50.000

1.45
2.59
73.89
0.26
0.00
4.41
0.07
1.18

0.88
5.00
4.00
5.50
6.04
2.86
4.25

0.01
0.13
2.96
0.01
0.27
0.05

0.01
0.13
2.99
0.01
0.27
0.05

463.479
180.327
41.594
4,244.437

10.92
4.25
0.98
100

6.75
6.50
-

0.74
0.28
4.45

0.74
0.27
4.47
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ตนทุนบริหาร = คาใชจายบริหาร x 100 = 10.916x100 =
ทุนดําเนินงาน
4,244.437
ตนทุนรวมของ =
สหกรณ

3.12 + 0.26

=

3.38

สวนตาง =

4.45 - 3.38

=

1.07

0.26

สหกรณ ระบุชื่อสหกรณ จํากัด
รายงานการประชุม ระบุวา คณะกรรมการอํานวยการ
ครั้งที่ ระบุครั้งที่ที่ประชุมทับดวย พ.ศ…
วันที่ ระบุวันที่ เดือน และ พ.ศ…..
ณ ระบุสถานที่ประชุม
……………………………………………….
ผูมาประชุม

ผูไมมาประชุม

ผูเขารวมประชุม

1.
2.
3.
4.

ระบุชื่อ - สกุล และตําแหนงของกรรมการอํานวยการ
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..

1. ระบุชื่อ - สกุล และตําแหนงของกรรมการอํานวยการ
ที่ไมมาประชุมพรอมเหตุผล (ถามี)
1. ระบุชื่อ - สกุล และตําแหนงของผูเขารวมประชุม

เริ่มประชุมเวลา

เลิกประชุมเวลา

ระบุเวลาที่เริ่มประชุม
ขอความที่ประชุม............................................................
……………………………………………………………..
ระบุเวลาที่เลิกประชุม
ลงชื่อ…………………..ประธานในที่ประชุม
ลงชื่อ…………………..กรรมการ (ที่เขาประชุม)
ลงชื่อ…………………..ผูบันทึกรายงานการประชุม
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ตัวอยาง
การจดรายงานการประชุมแบบสรุปสาระสําคัญ
สหกรณออมทรัพย……………….……จํากัด
รายงานการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ
ครั้งที่ 2 / 2548
วันที่ 10 พฤษภาคม 2548
ณ หองประชุมสหกรณออมทรัพย…………………..จํากัด
…………………………………………..
ผูมาประชุม
1.
2.
3.
4.
ผูไมมาประชุม

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

ประธานกรรมการอํานวยการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

1. ………….………………………… กรรมการ (ลาปวย)

ผูเขารวมประชุม
1. ……………………………………. ผูจัดการ
2. ……………………………………. หัวหนาฝายอํานวยการ
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
ประธานกลาวเปดประชุม แลวที่ประชุมไดพิจารณาเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ไมมี
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2548 วันที่ 10 เมษายน 2548
เลขานุการ ไดขอใหที่ประชุม พิจารณารายงานการประชุมครั้งที่แลว
มติ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ประธานฯ ไดเสนอตอที่ประชุมวา จากการประชุมครั้งที่ 1/2548 มีเรื่องสืบเนื่องที่จะตอง
ติดตามมติ ที่ประชุ มอยู 1 เรื่ อง คือ รายละเอี ยดประกอบการพิจารณาสมั ครเป นสมาชิ ก ชุมนุม
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สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด (ชสอ.) โดยมอบใหเลขานุการเปนผูชี้แจง
เลขานุการชี้แจงวา ชสอ. เปนองคกรระดับชาติจดทะเบียนในป 2515 มีวัตถุประสงคที่
สําคัญคือ เปนศูนยกลางทางการเงินและศูนยกลางทางวิชาการของสหกรณทั้งหลาย ในปจจุบันมี
สถานภาพดังนี้
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
จากนั้นประธานฯ ไดขอมติจากที่ประชุม
มติ เห็นชอบใหสมัครเขาเปนสมาชิกของ ชสอ. โดยใหนําเสนอคณะกรรรมการดําเนินการพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การรับจายเงินของสหกรณในรอบเดือนที่แลว (เมษายน 2548)
เหรัญญิก ซึ่งทําหนาที่ผูจัดการสหกรณ รายงานวาในเดือนที่แลวสหกรณมีรายการรับ
และจายเงิน ดังนี้
รายการรับ
1. รับเงินคาหุนรายเดือน
เปนเงิน
250,000
บาท
2. รับเงินใหกูแกสมาชิกชําระคืน
เปนเงิน
135,000
บาท
3. รับดอกเบี้ยเงินใหสมาชิกกู
เปนเงิน
44,000
บาท
4. รับเงินซื้อหุนเพิ่ม
เปนเงิน
50,000
บาท
5. รับเงินฝากประจํา
เปนเงิน
20,000
บาท
6. รับเงินฝากออมทรัพย
เปนเงิน
40,000
บาท
7. รับเงินคาสมัครเปนเจาหนาที่สหกรณ
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
2. จายเงินกูสามัญ 8 ราย
3. จายเงินเดือนเจาหนาที่สหกรณ 1 ราย
4. จายคารับรอง
5. จายเงินทุนสาธารณประโยชน

เปนเงิน

50,000
บาท
480,000
บาท
8,000
บาท
700
บาท
1,000
บาท
539,700
บาท
เงินสดคงเหลือยกไป
3,000
บาท
เงินฝากธนาคาร ก. คงเหลือยกไป
12,000
บาท
มติ รับทราบ และในคราวใดหากมีการจายเงินทุนสาธารณประโยชนอีกขอให แจงดวยวา
จายใหกับหนวยงานใด
4.2 ฐานะการเงินของสหกรณ
เหรั ญ ญิ ก ซึ่ ง ทํ าหน าที่ ผู จัด การสหกรณ รายงานเรื่ อ งแหลงเงิน ทุน ทางใช เ งินทุน และ
ตนทุนการเงินของสหกรณในวันสิ้นเดือนเมษายน 2548 สรุปไดวา
- สหกรณมีทุนดําเนินงาน รวมทั้งสิ้น 9,594,772.50 บาท โดยมีรายการที่
สําคัญไดแก ทุนเรือนหุน 4,830,910 บาท และเงินรับฝาก 4,000,000 บาท
- สหกรณมีทางใชเงินทุนที่สําคัญคือ ลูกหนี้เงินกู 7,947,515.25 บาท เงินสด
และเงินฝากธนาคาร 1,264,276.20 บาท
- ตนทุนการเงินของสหกรณ เทากับ 4.17%
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลขที…
่ …………..
มติ รับทราบ
4.3 ประมาณการรับ-จายเงินของสหกรณประจําเดือน พฤษภาคม 2548
เหรั ญ ญิ ก ซึ่ ง ทํ า หน า ที่ ผู จั ดการสหกรณ รายงานเรื่อ ง ประมาณการรั บ -จ า ยเงิ น ของ
สหกรณสรุปไดวา
ประมาณการรายรับ
1. เงินคาหุนรายเดือน
เปนเงิน
275,000
บาท
2. เงินใหกูแกสมาชิกชําระคืน
เปนเงิน
140,450
บาท
3. ดอกเบี้ยเงินใหสมาชิกกู
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. จายเงินเดือนเจาหนาที่สหกรณ 1 คน เปนเงิน
2. จายคาเครื่องเขียนแบบพิมพ
เปนเงิน
3. จายคารับรอง
เปนเงิน
รวมจาย
รวมรายการรับทั้งหมด
หัก รวมจาย
คงมีเงินเหลือเพื่อพิจารณา
ใหสมาชิกกูและเพื่อการอื่น จํานวน
มติ รับทราบ

8,000
500
700
9,200
477,150
9,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

467,500

บาท

4.4 วิธีการจายเงินกูแกสมาชิก
เหรั ญ ญิ ก ซึ่ ง ทํ า หน า ที่ ผู จั ด การเสนอว า ในการจ า ยเงิ น กู ใ ห แ ก ส มาชิ ก สหกรณ นั้ น
เจาหนาที่การเงิน จะจายเปนเงินสดแกสมาชิกผูกู เห็นควรเสนอใหเปลี่ยนเปนการโอนเงินเขาฝาก
ในบัญชีเงินฝากของสมาชิกผูกูซึ่งมีอยูกับธนาคารตางๆ อยูแลว ทั้งนี้เพื่อเปนการอํานวยความ
สะดวกแกสมาชิกผูกูที่จะไดไมตองเดินทางมาที่สหกรณ
มติ เห็นชอบ และใหนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
ประธานฯ แจงวาไดรับเอกสารจาก ชสอ. เรื่อง เกณฑชี้วัดคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ
และไดมอบหมายใหฝายจัดการลองนําไปศึกษา วาจะสามารถนํามาใชวัดกับสมาชิกของสหกรณ
เราไดหรือไม โดยใหนํามาเสนอที่ประชุมในครั้งตอไป
มติ รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถามี)
ไมมี
จากนั้นประธานไดกลาวปดประชุม
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
(ลงชื่อ)…………………………..ประธานในที่ประชุม
(ลงชื่อ).………………………….กรรมการ
(ลงชื่อ)…………………………..ผูบันทึกรายงานการประชุม

