
คำ�นำ�

 

	 ตามที่สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการดำาเนินการฯ	 ชุดที่	 24	

ครั้งที	่5/2558	เมื่อวันที่	25	กุมภาพันธ	์2558	ได้แต่งตั้งคณะทำางานจัดทำาสารานุกรม	60	พรรษาสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	กับการสหกรณ์ไทย	และสารานุกรม	100	ปีสหกรณ์ไทย	เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ	

5	 รอบ	2	 เมษายน	2558	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	 กอปรกับในปี	พ.ศ.	2559	สหกรณ์ไทย	

ดำาเนินงานครบ	100	ปี	สันนิบาตสหกรณ์ฯ	ต้องการรวบรวมประวัติศาสตร์	หรือบริบทสหกรณ์ไทยในรูปของสารานุกรม	

100	ป	ีสหกรณ์ไทย	เพื่อแจกจ่ายแก่สหกรณ์สมาชิก	นักเรียน	นักศึกษา	และประชาชนทั่วไป

 คณะทำางานฯ	 ได้ดำาเนินการประชุมรวมทั้งหมด	 8	 ครั้ง	 โดยครั้งสุดท้ายเมื่อวันพุธที่	 4	 พฤษภาคม	 2559	

โดยสารานุกรมความรู้	เรื่อง	สหกรณ์	มีเนื้อหาดังนี	้การรวบรวมประวัติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กับงานสหกรณ์	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	กับงานสหกรณ์	พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย	ตอนที่	1	ความเป็นมาของ

สหกรณ์	และตอนที่	2	เป็นสารานุกรมคำาศัพท	์เรื่อง	สหกรณ์	ตามตัวอักษรพยัญชนะภาษาไทย	จำานวน	100	คำา

	 สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิด้านสหกรณ์ทุกท่านที่เสียสละเวลาจนทำาให้สารานุกรมความรู้เรื่อง

สหกรณ์	เสร็จสมบูรณ์์	สันนิบาตสหกรณ์ฯ	หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	สารานุกรมความรู้	เรื่อง	สหกรณ	์เล่มนี้จะเป็นประโยชน์

ต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ธันวาคม 2559
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	 นับต้ังแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 ได้เสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ล�าดับที่	 9 
แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์	เมื่อวันที่	9	มิถุนายน	พ.ศ.	2489	เป็นต้นมา	ทรงมีพระราชปณิธานที่จะครองแผ่นดินโดยธรรม 
และบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุขแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง	ตลอดระยะเวลาที่พระองค์ปกครองประเทศ	ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ
นานบัประการเพือ่ประโยชน์สขุ	ของพสกนกิรชาวไทย	พระองค์เสดจ็พระราชด�าเนนิไปยงัทัว่ทกุท้องถิน่ของประเทศเพือ่
เยี่ยมเยียนประชาชน	รับทราบและศึกษาข้อมูลที่เกิดขึ้น	พร้อมทั้งพระราชทานพระราชด�าริหรือให้ความช่วยเหลือ	หรือ 
สนับสนุน	เพื่อให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ	ด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ท�าให้เกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริกว่า	 4,000	 โครงการ	 มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชาติ	 การบริหารทรัพยากร	 และอนุรักษ	์												
สิง่แวดล้อม	รวมทัง้การเสรมิสร้างความมัน่คงของชาติ	ทรงตระหนกัดีว่าเกษตรกรรมเป็นอาชพีหลักของคนไทยส่วนใหญ่ 
และเกษตรกรยังมีความยากล�าบากยากจนเดือดร้อน	 จึงทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของเกษตรกร	 โดยทรงย�้าอยู่เสมอ																		
ให้น�าหลกัการของสหกรณ์มาแก้ไขปัญหา	ทรงชีใ้ห้เหน็ว่าระบบสหกรณ์จะช่วยพัฒนาอาชพีและเกษตรกรให้ดขีึน้	เพราะ 
ได้มีการรวมตัวช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 เพื่อให้เกษตรกรพึ่งตนเองได้ในทางเศรษฐกิจ	 สามารถท�ามาหากินเลี้ยงชีพ														
และด�ารงชีวิตได้อย่างมีความมั่นคงตามสมควร	

	 ทั้งนี้	 ทรงมีพระราชด�ารัสและพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับงานสหกรณ์อยู่เนืองๆ	 ซ่ึงพระราชด�ารัส	 และพระบรม
ราโชวาทนัน้นบัได้ว่าเป็นปรชัญาการสหกรณ์ทีม่คีณุค่าซึง่บคุคลทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้องกบังานสหกรณ์ได้น้อมน�าไปปฏบิตัใิห้
เกิดความเจริญก้าวหน้าแก่กิจการสหกรณ์ในประเทศไทย	และนอกเหนือจากนั้น	พระราชกรณียกิจเกี่ยวกับงานสหกรณ์	
ซึง่ได้แก่	การทีท่รงส่งเสรมิให้จดัตัง้สหกรณ์ขึน้ในพืน้ทีพ่ฒันาตามโครงการพระราชด�ารต่ิางๆ	ทัว่ประเทศทีฝึ่กให้เกษตรกร
รูจ้กัวธิดี�าเนนิงานของระบบสหกรณ์และเกดิทศันคติ	ทีเ่หน็ความส�าคญัของการมสีหกรณ์ตลอดจนทรงมพีระราชประสงค์
ให้น�าระบบสหกรณ์ไปใช้ให้แพร่หลายในทกุสถาบนัทกุหมูเ่หล่า	ล้วนก่อให้เกดิประโยชน์ต่อมวลสมาชกิ	สหกรณ์และพสก
นิกรทั่วไป	ในอันที่จะสามารถพัฒนาความเป็นอยู่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	มีความมั่นคง	อยู่ดีมีสุข	สามารถพึ่งพาตนเอง
และช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้	อันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยส่วนรวมอีกด้วย
 

พระราชด�ารัส พระบรมราโชวาท เกี่ยวกับงานสหกรณ์

และการจัดให้มีการท�าบัญชี

	 ความหมายของสหกรณ์	พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	ทรงมพีระราชด�ารัสเกีย่วกบัความหมาย
ของสหกรณ์	คือ	การท�างานร่วมกัน	ผนึกก�าลังกันท�างานทุกด้าน	ทั้งงานที่ท�าด้วยกาย	ด้วยสมอง	และด้วยใจ	 เป็นการ
กระท�าด้วยความสามัคคี	ความรู้และความซื่อสัตย์	เพื่อสร้างชีวิตในการงานและความเป็นอยู่	ให้มีผลผลิตให้ชีวิตมีความ
สุข	มีความมั่นคงและมีความเจริญพร้อมกันดังพระราชด�ารัสต่อไปนี้

	 “...	 สหกรณ์	 คือ	 การอยู่ร่วมกันเพื่อส่งเสริมซึ่งกันและกันให้มีอาชีพและมีชีวิตที่รุ่งเรืองอีกด้านหนึ่งที่ส�าคัญก็คือ 
ทุกคนจะต้องมีชีวิตของตน	 และชีวิตของทุกคนนี้ต้องประกอบด้วยงานการของตน	 ที่มีจุดประสงค์ที่จะเลี้ยงตัวนั้น																			
ก็หมายความว่า	จะต้องมีทุกสิ่งทุกอย่าง	นอกจากวิชาการในด้านอาชีพโดยตรง	จะต้องมีความรู้หรือมีจิตใจที่จะช่วยกัน	
คือ	เป็นในด้านจิตใจ	ในด้านที่จะเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน	ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญมากของสหกรณ์	ตามที่ได้เคยกล่าวแก่ผู้แทน
ของสหกรณ์เมือ่ปีก่อนนีแ้ล้วว่า	สหกรณ์	คอื	การมชีวีติร่วมกนัและสร้างสรรค์ขึน้มา	สร้างสรรค์ร่วมกนั	คอื	สห	เข้าด้วยกัน 
และ	กรณ์	 คือ	การกระท�า	ท�างาน	ท�าการ	สร้างชีวิตร่วมกัน	 เพราะคนเราอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องร่วมกัน	ถ้ามีจิตใจที่จะ
ปฏิบัติการสหกรณ์ที่แท้จริง	เช่นนี้ประกอบด้วยความรู้ก็จะท�าให้ความส�าเร็จแน่นอน...”
	 (พระราชด�ารัส	พระราชทานแก่ผู้น�าสหกรณ์การเกษตร	สหกรณ์นิคม	และสหกรณ์ประมงทั่วประเทศ	ณ	ศาลาดุสิดาลัย	
วันจันทร์ที	่7	พฤษภาคม	2522)	
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	 หลักและวิธีการสหกรณ	์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	ทรงมีพระราชด�ารัสเกี่ยวกับหลัก	และ
วิธีการสหกรณ์	คือ	ความเป็นอยู่และการท�างานร่วมกันเพื่อความเป็นปึกแผ่นของกลุ่มในแต่ละท้องถิ่น	โดยการใช้ความ
สามารถของสมาชกิแต่ละคนสร้างตวัให้เจรญิขึน้ได้ด้วยความสามคัค	ีมเีมตตาซึง่กนัและกนั	และวธิกีารสหกรณ์นัน้ดทีีส่ดุ
ส�าหรับผู้ท�างานด้านเกษตรที่จะได้รับประโยชน์ทั่วถึงทุกคน	แต่ทุกคนต้องมีวินัย	ที่ตัวเองอย่างแน่นแฟ้นด้วยจึงจะยั่งยืน	
ดังพระราชด�ารัส	ต่อไปนี้

	 “...การสหกรณ์นีเ้ป็นหลกัทีส่�าคญั	และเป็นหลกัทีค่วรจะน�ามาปฏบิตัทิีพ่ดูถงึว่า	วนันีม้ผีูแ้ทนของสหกรณ์การเกษตร	
สหกรณ์นิคม	สหกรณ์ประมง	ก็นับว่าเป็นการแบ่งประเภทต่างๆ	ของสหกรณ์ไปหลายประเภท	นอกจากนี้ก็ยังมีสหกรณ์
ในรปูแบบต่างๆ	แต่หลกักค็อื	ความเป็นอยู่	การท�างานร่วมกนัเพือ่ความเป็นปึกแผ่นของกลุม่	ในด้านทีจ่ะให้กลุม่สหกรณ์
มีความรุ่งเรือง	จะต้องดูสภาพของท้องที่มาประกอบกับความรู้ทางหลัก	ก็จะเกิดความส�าเร็จอย่างยิ่ง	อันนี้เป็นการสรุป 
หลักการของสหกรณ์	 ก็ขอให้ทุกคนและสมาชิกสหกรณ์ทุกคนได้ประสบความส�าเร็จในจุดหมายที่ได้วางเอาไว้ด้วย																
ความตัง้ใจทีจ่ะท�าให้ชวีติ	มคีวามรุง่เรอืงร่วมกนั	ข้อนีเ้ป็นข้อส�าคญั	ร่วมกนักห็มายความว่าสมาชกิในแต่ละสหกรณ์จะต้อง
เพาะ	ความสามคัคกีนั	ความเข้าใจอนัดีซ่ึงกนัและกนั	และสหกรณ์ต่างๆ	กจ็ะต้องพยายามท่ีจะอดุหนนุส่งเสรมิแลกเปลีย่น
ความคดิกนั	เพือ่ประโยชน์ของแต่ละคนมใิช่เพ่ือประโยชน์ของค�าว่าสหกรณ์เท่าน้ัน	ค�าว่าสหกรณ์น้ีเป็นเพียงค�า	ถ้าเราปฏิบตัิ	
ก็เป็นวิถีชีวิตอย่างหนึ่ง	แต่ถ้าเราถือว่าสหกรณ์เป็นค�าศักดิ์สิทธิ์เฉย	ก็จะไม่เป็นประโยชน์อะไร	ฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนตั้งใจ 
ท่ีจะด�าเนินชีวิตอย่างมีความขยันหมั่นเพียร	 ความอดทน	 ความบริสุทธิ์ใจ	 และรักษาความสามัคคีโดยดีเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน 
ดังนี้ก็จะท�าให้ค�าว่าสหกรณ์ศักดิ์สิทธิ์และท�าให้ชีวิตของแต่ละคนมีความสุขขึ้น	 ส�าหรับผู้ที่ได้ช่วยด้วยวิชาการก็จะเกิด 
ความปลาบปลื้มว่าการช่วยร่วมกัน	 ช่วยอย่างนี้ได้ผลดี	 เป็นการสร้างชีวิตของประเทศชาติที่เหมาะสม	 คนที่ท�างานใน								
ด้านเกษตรมีความสุข	ก็หมายความว่าประเทศชาติก็มีความสุข...”

 (พระราชด�ารัส	พระราชทานแก่ผู้น�าสหกรณ์การเกษตร	สหกรณ์นิคม	และสหกรณ์ประมงทั่วประเทศ	ณ	ศาลาดุสิดาลัย	
วันจันทร์ที่	7	พฤษภาคม	2522)

 การส่งเสรมิสหกรณ์	พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	ทรงมพีระบรมราโชวาทและพระราชด�ารสั
เกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์	คือ	การจดทะเบียนเป็นสหกรณ์สามารถที่จะปกครองตนเองให้ดี	เพื่อความเจริญ
ของส่วนรวม	เพราะระบบสหกรณ์เป็นรากฐานทีด่ขีองระบอบประชาธปิไตย	จงึสมควรเร่งรดัปรบัปรงุและส่งเสรมิการจดั
สหกรณ์ให้กว้างขวางยิง่ขึน้	และโดยเฉพาะสมาชกิและผูน้�าของสหกรณ์จะม	ีส่วนส�าคญัในการส่งเสริมสหกรณ์ให้ส�าเรจ็ได้ 
ดังพระราชด�ารัสต่อไปนี้

	 “...ควรที่จะมีการแพร่ขยายให้ใช้ระบบสหกรณ์ข้ึนท่ัวประเทศ	 เนื่องจากวิธีการสหกรณ์นั้นเองเป็นรากฐานที่ดี			
ของระบอบประชาธิปไตยอย่างส�าคัญ	 สอนให้คนรับผิดชอบร่วมกัน	 ให้มีการเลือกตัวแทนเข้าไปบริหารสหกรณ์	 ตลอด
จนให้รู้ถึงคุณค่าของประโยชน์อันจะได้ร่วมกันเป็นส่วนรวม...”

	 “...ก็ขอให้ทุกคนบากบั่นท�างานเพื่อยกระดับให้สูงขึ้นยิ่งๆ	ขึ้น	ให้สหกรณ์ในเมืองไทย	มีชื่อเสียงดี	แล้วก็ชื่อเสียงนี ้
เป็นสิ่งส�าคัญอยู่อย่างหนึ่ง	 แต่ข้อส�าคัญยิ่งคือ	 ความอยู่ดีกินดีของทุกคน	 ขอให้ท่านท้ังหลาย	 ผู้เป็นชั้นน�าของสหกรณ์										
ทั้งหลาย	จงพยายามส่งเสริมให้สหกรณ์	คือ	ไม่ปล่อยให้แต่กรมส่งเสริมสหกรณ์	 เพราะว่าสหกรณ์นี้ต้องส่งเสริมด้วยกัน						
ทกุคน	ไม่ใช่แต่เฉพาะทางราชการส่งเสรมิ	ถ้าแต่ละคนท่ีเป็นสมาชกิส่งเสรมิกนักเ็ป็นอนัว่าส�าเรจ็กจิของการส่งเสรมิสหกรณ์...”

 (พระราชด�ารสั	ในโอกาสทีอ่ธบิดกีรมส่งเสริมสหกรณ์น�าประธานสหกรณ์การเกษตร	และสหกรณ์นคิมทัว่ประเทศ	
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท	ณ	ศาลาดุสิตดาลัย	วันพฤหัสบดีที	่12	พฤษภาคม	2520)
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	 การเงินการบัญชีของสหกรณ์และสมาชิก	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	 ทรงมีพระด�ารัส	 เกี่ยวกับด้านการเงิน

การบญัชีของสหกรณ์และสมาชกิ	คอื	สมาชกิสหกรณ์ต้องรูเ้รือ่งเศรษฐกจิและรูด้เีกีย่วกบัการจดัท�าบญัชรีบัจ่าย	และการ

ท�าบญัชทีัง้ของครอบครวัและของสหกรณ์	ต้องสอนให้สมาชกิเข้าใจ	ให้รูเ้ร่ืองเศรษฐกจิและรู้บญัชใีห้มากขึน้	รวมทัง้สอน

ให้รู้จักวางแผนเพื่อให้ทุกคนมีความก้าวหน้าได้เป็นส่วนรวม	ดังพระราชด�ารัสต่อไปนี้

 “...ด้านวชิาการ	ด้านการผลติ	ด้านการเลีย้งยงัช่วยได้	แต่ข้อส�าคญัในชวีติของเกษตรกร	ถ้าได้เงินมาแล้วให้รูจ้กัใช้

เงินส�าคัญที่สุด	ถ้าเขามีเงิน	เขามีรายได้เสร็จแล้วเขาเป็นหนี้ที่อื่น	สุดท้ายก็มาขอยืมมาขอกู้เงินจากสหกรณ์	หรือจากใคร

ที่สนับสนุนและใช้หนี้	 ไม่ได้ไปช่วยในการใช้จ่ายเป็นส่วนตัว	อันนี้ต้องสอน	ต้องพยายามสอนทางบัญชีในครอบครัวจาก

รายได้ทีไ่ด้จากสหกรณ์และสอนต้องสอนการท�าบญัชใีนสหกรณ์คอื	รายได้	รายจ่ายของสหกรณ์เป็นอย่างไรต้องรูใ้นส่วน

สหกรณ์...”

	 (พระราชด�ารสั	พระราชทานแก่หวัหน้าสถานบี�ารงุพนัธุส์ตัว์สกลนคร	ณ	ศนูย์รวมนมสถานบี�ารงุพนัธุสั์ตว์สกลนคร	

วันอาทิตย์ที่	19	พฤศจิกายน	2532)											

	 ปัจจัยท่ีท�าให้สหกรณ์เจรญิก้าวหน้า	พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	ทรงมพีระบรมราโชวาทและ 

พระราชด�ารัสเกี่ยวกับปัจจัยที่ท�าให้สหกรณ์เจริญก้าวหน้า	 คือ	 การต้ังสหกรณ์ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องใช้เวลาสร้างพื้นฐานการเป็นอยู่

การอาชีพ	 และการผลิตความส�าเร็จของสหกรณ์ต้องเริ่มด้วยความล�าบากยากเย็น	 โดยเฉพาะสหกรณ์จะเจริญก้าวหน้า

ได้สมาชกิต้องมคีวามขยนัหมัน่เพยีร	มคีวามรู้	มคีวามซ่ือสัตย์	มคีวามสามคัค	ีมคีวามพร้อมเพียงร่วมกนัท�างานด้วยความ

อะลุม่อล่วย	เสยีสละประโยชน์ส่วนตวัเพือ่ประโยชน์ส่วนรวม	กรณมีปัีญหาต้องแก้ไขและต้องมกี�าลงัใจเพือ่ความก้าวหน้า	

มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิด	และด�าเนินกิจการตามหลักสหกรณ์	ดังพระบรมราโชวาทและพระราชด�ารัสต่อไปนี้

 “...เพราะว่าสหกรณ์ในเมืองไทยนี้ก้าวหน้ามามากด้วยความเข้าใจของกสิกร	แต่ว่าท่ีพูดอย่างนี้เพื่อให้เข้าใจว่า

จุดส�าคัญของสหกรณ์คือ	ความซื่อสัตย์สุจริตซึ่งกันและกัน	ไว้ใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	ถ้าสรุปก็ชอบสรุปในค�าที่พูดกัน

มาก	ชอบพดูกนัว่าผูท้ีจ่ะอยูไ่ด้เป็นกลุม่เป็นก้อนกต้็องสามคัคคี�านีม้าเสมอ	ค�าว่าสามคัค	ีสามคัคกีแ็ปลว่าพร้อมเพรยีง	ถ้า

ไม่พร้อมเพรียงกันกิจการก็ไม่ก้าวหน้า	 คือ	 กิจการไม่เป็นไปตาม	ที่เราต้องการ	 แล้วก็ถ้ากิจการไม่เป็นไปตามที่ต้องการ 

กิจการล้ม	 เราเป็นส่วนหน่ึงของกิจการเราก็ล้มเหมือนกัน	 ฉะนั้นความสามัคคี	 คือ	 ความพร้อมเพียง	 เป็นสิ่งส�าคัญใน								

การด�าเนินสหกรณ์

	 ทุกอย่างก็สรุปอยู่ที่ตรงนี	้ก็จะเรียกว่าเป็นกุญแจส�าคัญก็ได้	แต่ว่าความรู้วิชาการก็เป็นกุญแจ	ความซื่อสัตย์สุจริต

ก็เป็นกุญแจ	ถ้ามาใช้ดีๆ	แล้วก็เป็นกุญแจ	ถ้ารักใคร่กันเกื้อกูลกันก็เป็นกุญแจ	แต่ค�าว่าสามัคคี	หมายความว่า	ทุกอย่าง

ที่กล่าวนี้ได้กระท�าแล้ว	ฉะนั้นในด้านความเข้าใจในเรื่องสหกรณ์นี้	สรุปอยู่ที่	ตรงนี	้แน่นอนว่าถ้ามีความรู้ความสามารถ				

กย็ิง่รุง่เรอืง	แต่ถ้าขาดความสามคัคหีรอืความสจุรติจะมคีวามรูเ้ท่าไรๆ	สหกรณ์ไม่มทีาง	ไม่มวีนัทีจ่ะตัง้ได้	และจะเกดิเดอืดร้อน 

จะเกิดการทะเลาะเบาะแว้งอาจจะถึงตายกันได	้ไม่มีประโยชน์เลย	เพราะฉะนั้นขอให้พิจารณากันในข้อนี้ให้ดี...”

	 (พระราชด�ารัส	 พระราชทานแก่คณะผู้น�าสหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์นิคม	ณ	 ศาลาดุสิตดาลัย	 วันพฤหัสบดี							

ที่	11	พฤษภาคม	2521)
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พระราชกรณียกิจเกี่ยวกับงานสหกรณ์

	 ในด้านพระราชกรณียกิจท่ีเกี่ยวกับงานสหกรณ์นั้น	 ในเบื้องต้นทรงเล็งเห็นว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีที่ท�ากิน												

ของตนเองหรือมีที่ท�ากินแต่ไม่เพียงพอ	 จึงทรงมุ่งมั่นท่ีจะแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์	 ในท่ีดินท�ากินและการใช้ที่ดิน

ท�ากินให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าอย่างสูงสุด	 โดยการพัฒนาที่ดินที่รกร้างว่างเปล่า	 ซ่ึงหมดสภาพความเป็นป่าสงวนแล้ว	 ให้

เป็นสภาพที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์	 แล้วน�ามาจัดสรรให้แก่เกษตรกร	 ในรูปสหกรณ์	 ซ่ึงสมาชิกสามารถท�ากินได้ช่ัวลูก

ชั่วหลาน	แต่ไม่มีสิทธิ์ในการซื้อหรือขายที่ดิน	เพื่อป้องกันที่ดินไม่ให้ตกไปเป็นของนายทุน	ปรากฏเด่นชัดในโครงการจัด

สหกรณ์ตามพระราชประสงค์ในลักษณะหมู่บ้านสหกรณ์	เช่น	โครงการพัฒนาที่ดินหุบกะพง	อ.ชะอ�า	จ.เพชรบุรี	ซึ่งเริ่ม

ในป	ี2507	ได้จัดสรรที่ดินเป็นแปลงๆ	ให้ราษฎรเข้าท�ากิน	มีการจัดตั้งแปลงสาธิต	ทดลองการเกษตร	ส่งเสริมการปลูก

พืชต่างๆ	 ตลอดจนช่วยหาเงินทุนให้กับสมาชิกที่เข้าท�ากินในบริเวณโครงการ	 ซ่ึงได้ผลดีจนสมาชิกได้พร้อมใจก่อตั้งเป็น

สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง	จ�ากัด	เมื่อวันที่	12	สิงหาคม	พ.ศ.	2514	สหกรณ์ได้ประสบความส�าเร็จ	และเจริญก้าวหน้า	

สมาชกิทกุคนรูจ้กัเพาะปลกูตามหลกัวชิาการ	ใช้ทีดิ่นและน�า้อย่างมปีระสิทธภิาพ	มคีวามเป็นอยูท่ีดี่ขึน้จนสามารถพึง่พา

ตนเองได้และรูจ้กัช่วยเหลอืเกือ้กลูซึง่กนัและกนั	ทัง้นีโ้ครงการดังกล่าวได้กลายเป็นแบบฉบบัส�าหรับการจดันคิมสหกรณ์

ให้เกษตรกรยากจนท่ีไม่มีท่ีดินท�ากินเป็นของตนเองได้เข้ามาอาศัยประกอบอาชีพและด�าเนินธุรกิจร่วมกันโดยใช้หลัก

สหกรณ์	แก้ไขปัญหาต่างๆ	ของสมาชิก	 เริ่มตั้งแต่การผลิตจนถึงน�าผลผลิตไปจ�าหน่าย	รวมทั้งการแปรรูปเพื่อเพิ่มราคา

ผลผลติ	ทัง้ยงัเป็นศนูย์รวมในการส่งเสรมิเผยแพร่ทางการเกษตรแผนใหม่		และการให้การศกึษาอบรมแก่สมาชิกสหกรณ์	

ผลจากการด�าเนินการของโครงการได้ผลดี	จึงได้มีการขยายโครงการไปยังพื้นที่อื่นๆ	ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

โครงการพระราชด�าริอันเกี่ยวเนื่องกับงานสหกรณ์

 จากการท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชด�าเนินทรงเยี่ยมประชาชน																											

ทุกหมู่เหล่า	 ในทุกภูมิภาคของประเทศ	 ทรงเห็นถึงปัญหาต่างๆ	 ในพื้นที่	 จึงทรงมีพระราชด�าริในการช่วยเหลือแก้ไข									

ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร	ริเริ่มให้มีโครงการพระราชด�ารินับตั้งแต่ป	ี2496	เป็นต้นมา	

	 โครงการพระราชด�าริท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงริเริ่มในระยะแรกๆ	 เป็นการพัฒนา

เศรษฐกิจ	สังคมและชนบท	มุ่งเน้นในเรื่องพื้นฐานต่างๆ	ที่ท�าให้ราษฎรสามารถพึ่งพาตนเองได	้และส่งเสริมฐานะความ 

เป็นอยู่ของเกษตรกรโดยการพัฒนาอาชีพ	 มิได้ทรงศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ	 แต่จะทรงศึกษาการพัฒนา								

ทั้งระบบท่ีมีความส�าคัญต่อปัจจัยการผลิต	 การจัดสรรทรัพยากร	 การพัฒนาเสริมสร้างปัจจัยการผลิตต่างๆ	 นอกจากน้ี 

ยังเน้นเรื่องการรวมกลุ่มการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน	 การพึ่งพาตนเอง	 การให้ความรู้ในด้านต่างๆ	 ที่จ�าเป็น																					

แก่การประกอบอาชพี	ซึง่ล้วนเป็นหลกัการทีส่�าคญัของสหกรณ์ทัง้สิน้	ชีใ้ห้เหน็ถงึพระปรชีาสามารถในความเข้าใจถงึแก่น

แท้ของการสหกรณ์	และน�าความคิดเรื่องสหกรณ์มาด�าเนินการให้เกิดประโยชน์	ซึ่งจากพระราชด�าริโดยท�าหน้าที่ในการ

รวบรวมเกษตรกรให้รูจ้กัการรวมตวักนัต้ังเป็นสหกรณ์และส่งเสริมการด�าเนนิงานของสหกรณ์ตามแนวพระราชด�าร	ิโดย

มีโครงการทีส่�าคญัๆ	อยูท่ัว่ทกุภมูภิาคของประเทศ	ขณะเดียวกนัเพือ่ให้เกษตรกรมแีบบอย่างการพฒันา	ว่าควรจะก้าวไป

ในทิศทางใดจึงจะประสบความส�าเร็จในการด�ารงชีวิต	จึงมีพระราชด�าริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษา	การพัฒนาขึ้น	6	แห่ง	ดังนี้

	 1.	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน	จังหวัดฉะเชิงเทรา
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	 2.	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย	จังหวัดเพชรบุรี

	 3.	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน	จังหวัดจันทบุรี

	 4.	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้	จังหวัดเชียงใหม่

	 5.	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง	จังหวัดนราธิวาส

	 6.	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน	จังหวัดสกลนคร

	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงสนพระราชหฤทัย	 และทรงห่วงใยในการพัฒนาชนบทเป็น

อย่างยิ่ง	จึงได้มีโครงการพัฒนาชนบท	ตามพระราชด�าริหลายโครงการ	แต่ละโครงการมุ่งหมายที่จะพัฒนาให้ประชาชน

พึ่งตนเองได้เป็นส�าคัญ	 และจะต้องมีสหกรณ์เข้าไปเป็นงานส่วนหนึ่งของโครงการ	 โครงการสหกรณ์ตามพระราชด�าริ										

มีหลายโครงการ	โครงการที่ส�าคัญ	เช่น

	 1.	โครงการศูนย์สาธิตสหกรณ์หุบกะพง	ตั้งอยู่ที่ต�าบลหุบกะพง	อ�าเภอชะอ�า	จังหวัดเพชรบุรี	เดิมเป็นโครงการ			

ศนูย์พฒันาไทย-อสิราเอล	ตามพระราชประสงค์	เนือ่งจาก	พระองค์ท่านได้พระราชทานท่ีดินให้แก่ชาวสวนผัก	ทีอ่�าเภอชะอ�า 

เข้าท�ากิน	โดยมพีระราชประสงค์ให้ทีด่นิทีพ่ระราชทานนัน้	สามารถตกทอดเป็นมรดกแก่บตุรหลานได้	แต่ไม่ได้กรรมสทิธิ์

กบัทัง้ทรงให้จดัสรรพืน้ทีส่่วนหนึง่เป็นแปลงทดลอง	เพือ่เป็นศนูย์การศกึษาทางการเกษตร	เนือ่งจากพ้ืนทีใ่นเขตนัน้มีความ

แห้งแล้งและกันดาร	จึงควรศึกษาและทดลองให้ประสบผลส�าเร็จ	ก่อนน�าไปแนะน�าเผยแพร่สู่เกษตรกร	เมื่อชาวสวนผัก 

ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐบาลจนสามารถท�าการเพาะปลูก	 และมีรายได้แล้วก็มีปัญหาตามมาอีกคือ 

การประกอบอาชีพและการอยู่ร่วมกันในหมู่บ้าน	 พระองค์ท่านได้ทรงแนะน�าให้ใช้วิธีการสหกรณ์เข้าด�าเนินการดัง													

พระราชด�ารัส	ที่พระราชทานแก่กลุ่มชาวไร่ศูนย์พัฒนาไทย-อิสราเอล	ต�าบลเขาใหญ่	อ�าเภอชะอ�า	จังหวัดเพชรบุรี	เมื่อ

วันศุกร์ที่	19	พฤษภาคม	2515	ตอนหนึ่งว่า

	 “...เป็นทีน่่ายนิดมีากทีบ่ดันีห้มูบ้่านตัวอย่างนีไ้ด้เป็นสหกรณ์การเกษตร	สหกรณ์นีก้จ็ะต้องให้เข้าใจว่าเป็นวธิหีนึง่	

มีการร่วมกันท�างานเป็นกลุ่มเป็นก้อน	เพื่อที่จะให้ผลในการพัฒนาความเป็นอยู่ของตน	และอยู่ร่วมกันก็ท�าให้มีแรงมาก	

คือร่วมแรงมาเพื่อการอาชีพให้เจริญงอกงาม	ให้เป็นสหกรณ์ในรูปอเนกประสงค์นั้นก็ยิ่งจะได้ผลด	ีแต่ต้องเข้าใจมากขึ้น	

แล้วก็ต้องมีความอดทน	ความขยัน	และความสามัคคี	 คือว่า	ทุกคนที่อยู่ในที่นี้ต้องช่วยกัน	 ไม่เบียดเบียนกัน	คนไหนที่

เดือดร้อนก็จะต้องช่วยเหลือ	

	 สหกรณ์นีก้ม็จีดุประสงค์หลายด้านดงัชือ่ว่า	อเนกประสงค์	หมายความว่าไม่ใช่ว่า	ประสงค์อย่างเดียว	มหีลายประสงค์ 

ทกุสิง่ทกุอย่างทีเ่กีย่วข้องกบัชวีติความเป็นอยูข่องตัวเองกเ็ป็นความประสงค์ของสหกรณ์	อนัแรกกค็อื	การประกอบอาชีพ 

สหกรณ์นี้มาร่วมมือกันเพื่อที่จะให้ทุกคนมีความสามารถในการประกอบอาชีพโดยเฉพาะ	 อาชีพของสมาชิกทั้งหลาย							

ส่วนใหญ่ก็เป็นการเพาะปลูก	ก็ได้ความรู้ในการเพาะปลูกที่ดีได้วิธีที่ถูกต้อง	ถูกหลักของการเกษตร	ต่อมาก็มีการร่วมมือ 

ในด้านการตลาดคือ	 เราปลูกอะไร	 แล้วเราจะต้องหาทางที่จะระบายหาตลาด	 เพื่อที่จะได้รายได้กลับมาเป็นเงินที่จะมา							

ใช้จ่ายด้วย	ต่อมาก็มีโครงการร้านค้า	ซึ่งหมายถึงว่าสหกรณ์	คือส่วนรวมได้ไปจัดหาสิ่งของที่จ�าเป็น	เช่นที่ได้กล่าวไว้เรื่อง

ปุย๋	เรือ่งสิง่บรโิภคมาจ�าหน่าย	เพือ่ทีจ่ะซือ้ได้ในราคาทีไ่ม่แพงและมคีณุภาพดี	โครงการร้านค้านีจ้ะจดัไม่ได้ถ้าไม่รวมกลุม่

กัน	ไม่ได้ช่วยกันและไม่มีความไว้วางใจกัน	ต่อมา	ก็มีเรื่องของความเป็นอยู่ทั่วๆ	ไปความปลอดภัยของกลุ่มถ้าร่วมใจกัน	

มีความสามัคคีจริงๆ	ก็จะสามารถรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน	และไม่เกิดความเดือดร้อนในด้านการผลิตเพื่อการท�า
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อาชีพนอกจากการเพาะปลูกนั้น	 ก็มีเรื่องของการท�าที่เรียกว่าอุตสาหกรรมในครัวเรือน	น�าเอาผลิตผลที่ตัวได้ปลูก	 มา

ท�าให้เป็นสิ่งที่มีประโยชน	์ยิ่งขึ้น...”

	 2.	 สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี	 จ�ากัด	 (ในพระบรมราชูปถัมภ์)	ตั้งอยู่ที่ต�าบลหนองโพ	 อ�าเภอโพธาราม											

จังหวัดราชบุรี	 เป็นสหกรณ์ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 ที่ได้

พระราชทานโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมสด	 ซึ่งเดิมด�าเนินงานในรูปของบริษัทผลิตภัณฑ์นมหนองโพราชบุรี	 จ�ากัด												

(ในพระบรมราชูปถัมภ์)	 เมื่อทรงเห็นว่า	สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี	จ�ากัด	 ได้ด�าเนินงานมาด้วยดี	 เป็นปึกแผ่นมั่นคง

พอสมควร	โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมสดนี้	ควรจะเป็นสมบัติโดยตรงของสมาชิก	ตามที่ได้พระราชทานพระราชด�ารัส

แก่สมาชิก	สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี	จ�ากัด	เมื่อวันที่	11	กันยายน	2513	ว่า

	 “...วิธีที่จะให้ผู้ผลิตนมโค	สามารถจ�าหน่ายนมได้	มีทางเดียวคือ	ตั้งโรงงาน	แล้วให้โรงงานนั้นเป็นของผู้ผลิต	มิใช่

ว่า	บริษัทฝรั่งหรือญี่ปุ่นมาลงทุน	สร้างโรงงานแปรสภาพวัตถุดิบให้เป็นสินค้าต่อไป	ความคิดเช่นนั้น	 เป็นความคิดที่เรา

รับไม่ได้	เพราะว่า	เกิดเรื่องอยู่เสมอ	ที่จะต้องมีการทะเลาะวิวาทระหว่างผู้ผลิต	คือ	ผู้ผลิตนมโคกับผู้ที่แปรสภาพมาเป็น

นมกระป๋อง	เป็นนมผง	เนยแข็ง	เนยสด	หรือเนยอะไรก็ตาม	คือ	ถ้าตั้งเป็นบริษัทแปรสภาพนี้	และขายนมสด	จะต้องเกิด

เรื่องอยู่เสมอ	แต่ถ้าผู้ที่ผลิตวัตถุดิบกับผู้ที่แปรสภาพเป็นเจ้าของเดียวกัน	จะไม่เกิดปัญหา	เพราะว่าท�ากันเอง	แต่การท�า

กันเองนี	้มีความล�าบากอยู่ที่ต้องมีวินัยอยู่มาก	ต้องมีความเสียสละ	เพื่อส่วนรวมของกิจกรรมอย่างส�าคัญ	ถ้าตั้งโรงงาน

ในรูปสหกรณ์ได้	ก็จะเป็นการดี	แต่ถ้าสร้างในรูปโรงงานสหกรณ์ไม่ได	้ด้วยเหตุใดก็ตาม	ก็เห็นควรเลิกล้มกิจการ...”

	 พระองค์จึงได้พระราชทานโรงงานให้แก	่สหกรณ์รับด�าเนินการต่อไป	เมื่อวันที่	16	ตุลาคม	2518

	 3.	 โครงการโรงสีสหกรณ์ในศูนย์ศึกษาการพัฒนา	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 ได้

พระราชทานโรงสีสหกรณ์	ให้แก่ศูนย์ศึกษาการพัฒนา	3	แห่งคือ	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน	อ�าเภอพนมสารคาม	

จังหวัดฉะเชิงเทรา	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดนราธิวาส	 และศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน 

อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยมีพระราชประสงค์	เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการและใกล้เคียง	มีโอกาสได้ใช้บริการ	

โรงสีในราคาที่เป็นธรรม	 เพื่อเป็นศูนย์กลางบริการข้าวเปลือก	 และข้าวสาร	 ให้แก่ธนาคารข้าวและเกษตรกร	 ในพื้นท่ี

โครงการ	ตลอดจน	เพือ่เป็นสถานท่ีรบัฝากข้าวเปลอืก	และจ่ายข้าวสารแก่เกษตรกร	เพือ่น�าไปบรโิภคเป็นระยะๆ	นอกจาก

นี้ยังมีพระราชประสงค์	 เพื่อเป็นการศึกษาค้นคว้าจากแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง	 ของขบวนการผลิตข้าวสาร	 ตั้งแต่การเก็บ

เกี่ยว	การส	ีจนถึงการรับข้าวสาร	ไปบริโภคและจ�าหน่าย

	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 ทรงให้ความส�าคัญแก่งานสหกรณ์มาก	 ทั้งยังได้พระราชทาน

ค�าแนะน�าในการด�าเนินชีวิตตามแนวทางสหกรณ์ไว้อย่างชัดแจ้ง	ทรงเปรียบเทียบให้เห็นว่าสหกรณ์นั้น	 เปรียบได้กับ

ร่างกาย	ของคนเรา	ถ้าอวัยวะของร่างกายไม่ปรองดอง	กันร่างกายก็จะเจ็บไข้ได้ป่วย	สหกรณ์ก็เช่นกัน	ถ้าทุกคนเอาแต ่

ขัดกัน	 ไม่ปรองดองกัน	 สหกรณ์	 จะมีปัญหา	 แต่ถ้าได้พูดจาบอกความคิดของตัว	 ยอมรับฟังความคิดของอีกคนหนึ่ง														

มาคยุต่อไป	อธบิายด้วยเหตแุละผล	ไม่ใช่ว่าจะต้องมแีพ้หรือชนะต่างคนต่างจะชนะถ้าปรองดองกนัใน	เรือ่งของความคิด

เหน็นีเ้ป็นเรือ่งท่ีส�าคญัมากในการบรหิารงานของกลุม่คนเช่นในสหกรณ์	ดังนัน้	ความสามคัคปีรองดองและรบัฟังความคดิ

เห็นของคนส่วนใหญ่ตามหลักการสหกรณ์	ข้อที่	2	จึงเป็นการส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย																												
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับงานสหกรณ

 ปีพุทธศักราช	 2558	 เป็นปีที่น�าความปลื้มปติเป็นพิเศษมาสู่ปวงชนคนสหกรณ์ในประเทศไทยปีนี้										

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	พระผู้มีคณูปการนานัปการ	ในการส่งเสริมการจัดสหกรณ์นักเรียน	

เพื่อให้เด็กเยาวชนของชาติเข้าถึงระบบสหกรณ์	พร้อมทั้งการปลูกฝังคุณธรรม	จริยธรรมแก่เด็กเยาวชนเหล่านั้น	ด้วยวิธี

การสหกรณ์	ทรงเจริญพระชนมายุ	60	พรรษา	ในวันที่	2	เมษายน	2558	กอปรกับปีนี้เป็นปีที่รัฐบาลท�าการส่งเสริมและ

พัฒนาสหกรณ์	ครบ	100	ปี	ด้วยการตั้งแผนกการสหกรณ์	สังกัดกรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์	กระทรวงพระคลังมหา

สมบัติ	 เมื่อวันที่	1	กันยายน	พ.ศ.	2458	 เพื่อเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการแก้ไขภาวะหนี้สินเรื้อรังและความยากจน

ของชาวนาด้วยวิธีการสหกรณ์	 มีการปรับปรุง	 เปล่ียนแปลงหน่วยงานนี้หลายคร้ัง	 ตามนโยบายของรัฐบาล	 และภาวะ

เศรษฐกิจในแต่ละยุคสมัย	 จนกระท่ังครั้งสุดท้าย	 คือ	 กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์	 สังกัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์	เมื่อปี	พ.ศ.	2515	และคงอยู่จนถึงปัจจุบัน

	 สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีทรงงานพฒันาคณุภาพชวีติเด็กเยาวชนในถิน่ทรุกนัดาร	มาตัง้แต่

ปี	พ.ศ.	2523	ด้วยการให้โรงเรียนในพื้นที่เป็นฐานและการสร้างองค์ความรู้ด้านต่างๆ	รวมทั้งด้านสหกรณ์ผนึกเข้าด้วย

กันเป็นองค์รวม	และมีหน่วยงานต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องร่วมกันขับเคลื่อนบูรณาการงานโครงการต่างๆ	เพื่อสนองพระราชด�าริ

ให้ปรากฏเป็นรูปธรรมที่จะส่งผลให้เด็กเยาวชนมีโภชนาการดี	สุขภาพแข็งแรง	 ใฝ่เรียนรู้	ซื่อสัตย์	ประหยัด	และอดทน							

มีความรู้และทักษะทางวิชาการและการอาชีพ	 เพื่อเป็นพื้นฐานของการด�ารงชีวิต	 รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ	

ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นไทย	และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติได้
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พระราชดําริดานสหกรณ

	 ในด้านสหกรณ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ	สยามบรมราชกมุารี	ทรงเล็งเหน็ว่าการปลูกฝังสหกรณ์แก่เดก็เยาวชน	

โดยเริม่จากโรงเรยีนเป็นอนัดบัแรก	จะก่อให้เกดิความร่วมมอื	ร่วมใจ	ในกลุม่ของเดก็นกัเรยีน	ตลอดจนครแูละประชาขน

ในท้องถ่ินอย่างเป็นระบบและต่อเน่ืองเกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วม	 การรวมกลุ่มกันใน

การด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	เพื่อการด�าเนินชีวิตที่ดีขึ้น	จึงมีพระราชกระแสกับอธิบดีกรมต�ารวจ	ณ	โรงเรียนต�ารวจตระเวน

ชายแดนบ้านภูต่าง	อ�าเภอบ้านโคก	จังหวัดอุตรดิตถ์	 เมื่อวันที่	30	พฤษภาคม	2534	ให้ด�าเนินการสหกรณ์ในโรงเรียน

ต�ารวจตระเวนชายแดน	 และมีพระราชกระแสกับอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์	ณ	 ต�าหนักจิตรลดารโหฐาน	 เม่ือวันที่	 7	

มิถุนายน	2534	ให้ส่งเสริมวิธีสหกรณ์ให้แพร่หลายไปยังเด็กนักเรียน

	 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เริ่มด�าเนินโครงการส่งเสริมสหกรณ์	 โดยการจัดสหกรณ์นักเรียนตามพระราชด�าริ	 ตั้งแต่														

ปี	พ.ศ.	2534	เป็นต้นมา	ต่อมาในปี	พ.ศ.	2540	โปรดเกล้าฯ	ให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	 เข้าร่วมปฏิบัติงานในการวาง

ระบบบัญชีและให้ความรู้การบัญชีที่เหมาะสมแก่ครูและนักเรียนในโครงการนี้ด้วย	ดังบทพระราชนิพนธ์	ที่พระราชทาน

เพื่อลงพิมพ์ในหนังสือ	40	ปี	โรงเรียน	ตชด.	เมื่อวันที่	27	มีนาคม	2539	ใจความตอนหนึ่งว่า	

 “...	การฝกเด็กนักเรียนในเรื่องสหกรณ์	ท�าใหเด็กไดฝกหัดทักษะหลายอยาง คือ	หัดมาประชุมกัน	ใชเหตุผล		

โตเถยีงกนั	อนัเปนการฝกหดัการอยูในสงัคมประชาธปิไตย	เมือ่ประชมุกใ็ห้มกีารจดบนัทกึการประชมุ	เป็นการฝึกเขยีน

หนงัสอื	ฝึกหดัขาย	เมือ่ขายต้องรูจ้กัการท�าบญัช	ีซ่ึงเป็นอกีวชิาหนึง่ในหลกัสตูรวชิาคณติศาสตร์	เรือ่งบญัชนีีข้าพเจาเหน็

วาส�าคัญมาก	เพราะชวยฝกความละเอียดถี่ถวน	ความเปนระเบียบเรียบรอย	เชน	เขียนผิดแลวลบไมได	ตองขีดฆา

แลวเซ็นชื่อก�ากับ...”

	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ทรงด�าเนินตามพระราชบิดาในการส่งเสริมเรื่องการสหกรณ์	

และการบัญชี	ดังใจความตอนหนึ่งที่ทรงบรรยายเรื่อง	“สหกรณ์นักเรียน	:	สร้างเยาวชน	สร้างชุมชนมั่นคง”	เมื่อวันที่	20	

กุมภาพันธ์	2555		ณ	ธนาคารกสิกรไทย	ส�านักงานใหญ่	สาขาราษฎร์บูรณะ	ดังนี้

	 “...พอเห็นจากแนวที่พระเจ้าอยู่หัวฯ	ทรงท�าเรื่องสหกรณ์	ที่มีแนวว่าท�าอยู่คนเดียว	ฝ่ายเดียว	ก็ไม่สามารถมีทุน							

มแีรงงานได้	ไม่มคีวามรูค้วามคดิท่ีจะท�างานใหญ่ได้	ถ้ารวมกนัจงึจะดี	บางทซ้ืีอของ	ซ้ือรวมกนัจะถกูกว่า	เหมาโหลถกูกว่า		

ก็เลยเริ่มมาท�าที่โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล	ในปี	2534	หรือ	1991	อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขียนไว้ว่า	สหกรณ์ใน

ทรรศนะของข้าพเจ้า	 ก็ไม่แน่ใจว่าเขียนไว้ตรงไหน	 กรมส่งเสริมสหกรณ์ให้เขียนหรือว่าตอนที่ท�างาน	 หรือตอนไปเรียน

ประมาณปี	2516		คือ	ปี	1973	เข้าไปเรียนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ถ่ายมาจากร้านสหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

เป็นสหกรณ์ร้านค้า	ไปถงึกเ็ป็นสมาชกิ	จะเอาอะไรหรอืไม่	คนทีบ้่านอยากจะได้อะไร	หม้อ	ไห	กระทะ	ทุกอย่าง	ก็รบัอาสา

เป็นผู้จัดซื้อแล้วเอาแต้มใส่ให้ตัวเอง	พอถึงปีก็ปันผล	ก็ได้เงินมาอีก

	 ก็เขียนว่าสหกรณ์ในทรรศนะของข้าพเจ้า	คือ	การท�างานร่วมกัน	มนุษย์เราตั้งแต่เกิดจนตายย่อมพึ่งพาอาศัยและ

อยูร่่วมกบับคุคลอืน่	เริม่ตัง้แต่ครอบครวั	ญาตพิีน้่อง	ไปจนถงึเพือ่นฝงูผูร่้วมงาน	กล่าวอกีอย่างว่าเราอยูค่นเดยีวไม่ได้	ต้อง

อยู่ในสังคม	 จึงเป็นไปไม่ได้ท่ีเราจะเจริญรุ่งเรืองแต่เพียงผู้เดียว	 โดยที่สังคมเดียวกันล�าบากเดือดร้อน	 ดังนั้นหลักส�าคัญ

ที่สุดของสหกรณ์ทุกประเภทควรจะเป็นดังนี้

	 1.	ความเมตตากรุณา	ความต้องการให้ผู้อื่นมีความสุขความส�าเร็จ	ช่วยเหลือกันเท่าที่จะท�าได้

17
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	 2.	ความซื่อสัตย์สุจริตจริงใจต่อกัน

	 3.	 ความสามัคคีเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันในระหว่างสมาชิก	 ไม่มีการถือเขาถือเรา	 ต่างมุ่งประโยชน์ต่อสหกรณ	์																

อันเป็นผลประโยชน์ของทุกคน

	 4.	ความรู้ทางวิชาการที่จะต้องส่งเสริมในทุกกรณี	

	 ถ้าเป็นตามนี้ได้	 ข้าพเจ้าคิดว่าสหกรณ์ของไทยคงจะเจริญรุดหน้า	 และเป็นเครื่องน�าความสุขมาสู่ประชาชน															

ทั้งหลายโดยทั่วกัน

	 กเ็ป็นเรือ่งท่ีจะต้องฝึกฝนตัง้แต่เป็นเดก็เลก็ๆ	จะได้คุน้เคยกบัระบบสหกรณ์		ในระบบการท�างานด้วยกนั	เมือ่เตบิโต

เป็นผู้ใหญ่	 เด็กเหล่าน้ีก็จะได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์ของหมู่บ้าน	ของอ�าเภอ	 ของจังหวัดต่อไป	 และจะเป็นสมาชิก									

ทีม่ปีระสทิธภิาพ	เพราะมคีวามรูเ้ข้าใจอย่างดว่ีา	การร่วมกนัท�าจะท�าให้ไม่เสยีเปรยีบผูอ้ืน่	ทัง้การซือ้วตัถดุบิ	สนิค้าทีผ่ลติ		

หรือสินค้าอุปโภค	บริโภค	ถ้ารวมกันประหยัดค่าใช้จ่ายและท�าได้ดีกว่า...”
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      พระบิดาแหงการสหกรณ์ไทย  

	 พระราชวรวงศ์เธอ	กรมหมืน่พทิยาลงกรณ์	พระนามเดมิ	พระราชวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้ารชันแีจ่มจรสั	หรอื	น.ม.ส.	

ทรงเป็นปราชญ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์และเป็น	“พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย”	ทรงเป็นต้นตระกูล	“รัชนี”

	 พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส	ทรงเป็นพระโอรสในกรมพระราชวังวิไชยชาญ	(พระองค์เจ้า	ยอดยิ่งยศ	พระราชโอรส

ในพระบาทสมเด็จพระปนเกล้าเจ้าอยู่หัว)	 กับเจ้าจอมมารดาเล่ียม	 (เล็ก)	 ประสูติเมื่อวันที่	 10	 มกราคม	 พ.ศ.	 2419																					

ในพระบวรราชวงั	เมือ่เยาว์วยัเรยีนหนงัสอืกบัมารดาทีต่�าหนกั	เมือ่ชนัษา	5	ขวบ	กท็รงอ่านหนงัสอืได้คล่อง	ทรงเข้าศกึษา

ที่โรงเรียนพระต�าหนักสวนกุหลาบ	เมื่อ	พ.ศ.	2429	และต่อมาศึกษาภาษาอังกฤษจนถึง	พ.ศ.	2436	จึงเข้ารับราชการ								

ในต�าแหน่งนายเวร	กระทรวงธรรมการ	ขณะพระชนัษาได้	16	ปี	และได้เล่ือนเป็นผู้ช่วยในกรมศกึษาธกิารใน	ทรงรบัหน้าที่

พเิศษเป็นข้าหลวงสอบไล่วชิาหนังสอืไทย	ทรงเป็นกรรมการพเิศษร่างพระราชบญัญตัพิจิารณาความแพ่ง	และทรงได้เลือ่น

เป็นผูช่้วยทีป่รกึษากระทรวงพระคลงัมหาสมบตั	ิเมือ่พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั	เสดจ็ประพาสยโุรป	พ.ศ.	2440

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจ�ารัสตามเสด็จด้วย	 และทรงศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์												

เป็นเวลา	2	ปี	ทรงเสด็จกลับจากประเทศอังกฤษ	 เมื่อ	พ.ศ.	 2442	ทรงเข้ารับราชการในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ	

ทรงรบัต�าแหน่งเป็นผูช่้วยอธบิดกีรมตรวจและกรมสารบาญช	ีพ.ศ.	2544	ทรงย้ายเป็นปลดักรมธนบตัรและเจรญิก้าวหน้า

เป็นผู้แทนเจ้ากรมธนบัตร	เจ้ากรมกองที่ปรึกษาอธิบดีกรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์	ทรงจัดตั้งและวางรากฐานกิจการ

สหกรณ์	 จนในที่สุดได้เลื่อนต�าแหน่งเป็นรองเสนาบดีกระทรวง	 พ.ศ.	 2454	 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ตั้งให้พระราชวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัสเป็นองคมนตรี	 และโปรดแกล้าฯ	 ให้ทรง	

กรมฯ	เป็น	กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์	เมื่อ	พ.ศ.	2456-พ.ศ.	2468

	 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้พระราชวรวงศ์เธอ	กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์	

ด�ารงต�าแหน่งอุปนายกกรรมการหอพระสมุดส�าหรับพระนคร	 ซ่ึงต่อมาได้รวมเข้ากับกรมศิลปากร	 ต่อมาได้เปลี่ยนจาก

หอสมุดส�าหรับพระนคร	เป็น	“ราชบัณฑิตยสภา”

	 พระราชวรวงศ์เธอ	กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์	สิ้นพระชนม์เมื่อวันจันทร์ที่	23	กรกฎาคม	พ.ศ.	2488	ด้วยพระโรค

หลอดโลหิตในสมองตัน	สิริพระชนมายุ	68	ปี	6	เดือน	13	วัน
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ความเป็นมา

ของสหกรณ์
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกลาเจาอยูหัว พรอมดวยสมเด็จพระบรมราชินีทอดพระเนตร

การประชุมของสมาชิกสหกรณ บานดอนไมจํากัดสินใช จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2469

P21-26.indd   21 3/1/2560 BE   7:02 PM



22

กระทรวงสหกรณ ณ วังพระบรมวงศเธอ

กรมหมื่นพิชัยมหินทโรดม

       พ.ศ. 2481 ถึง พ.ศ. 2497

กระทรวงสหกรณ ณ ร.ร.ตั้งตรงจิตร 

(วัดโพธิ์) พ.ศ. 2498 ถึง พ.ศ. 2499
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พิธีเปดปายกระทรวงสหกรณ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2501

(ปจจุบัน คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ)
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พระราชวรวงศเธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ

นายทะเบียนสหกรณพระองคแรก ตั้งแต พ.ศ. 2458 ถึง พ.ศ. 2468

24

พระราชวรวงศเธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ

นายทะเบียนสหกรณพระองคแรก ตั้งแต พ.ศ. 2458 ถึง พ.ศ. 2468

ทําเนียบนายทะเบียนสหกรณ
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 มหาอํามาตยโท ม.จ.ฉลาดลบเลอสรร กมลาสน มหาอํามาตยตรี พระยาพิพิธสมบัติ (ดาบ กุมวานนท)

 นายทะเบียนสหกรณ ระหวาง พ.ศ. 2469 นายทะเบียนสหกรณ ตั้งแต พ.ศ. 2469 ถึง พ.ศ. 2475

 พระยาโทณวนิกมนตรี (วิสุทธิ์ โทณวนิก)          รองอํามาตยเอกหลวงเดชสหกรณ (ม.ล.เดช สนิทวงศ)

    รักษาการในตําแหนงนายทะเบียนสหกรณ พ.ศ. 2475 นายทะเบียนสหกรณ ตั้งแต พ.ศ. 2475 ถึง พ.ศ. 2478
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 พระประกาศสหกรณ (สดับ วีระเธียร) พระพิจารณพาณิชย (พิจารณ ปญยวณิช)

 นายทะเบียนสหกรณ ตั้งแต พ.ศ. 2479 ถึง พ.ศ. 2485 นายทะเบียนสหกรณ ตั้งแต พ.ศ. 2485 ถึง พ.ศ. 2492

 ม.ล.อุดม ทินกร ณ อยุธยา นายพงส สรีวรรธนะ

     รักษาการนายทะเบียนสหกรณ พ.ศ. 2492  นายทะเบียนสหกรณ ตั้งแต พ.ศ. 2492 ถึง พ.ศ. 2500
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 นายทนุ สาตราภัย นายเชื้อ วายวานนท

นายทะเบียนสหกรณ ตั้งแต พ.ศ. 2500 ถึง พ.ศ. 2502 นายทะเบียนสหกรณ ตั้งแต พ.ศ. 2502 ถึง พ.ศ. 2505

 และระหวาง พ.ศ. 2505 ถึง พ.ศ. 2510

 พล.ต.ชาญ อังศุโชติ พ.อ.สุรินทร ชลประเสริฐ

นายทะเบียนสหกรณ ตั้งแต พ.ศ. 2510 ถึง พ.ศ. 2511 นายทะเบียนสหกรณ ตั้งแต พ.ศ. 2511 ถึง พ.ศ. 2514

  นายทะเบียนสหกรณ ตั้งแต พ.ศ. 2515 ถึง พ.ศ. 2520

  นายทะเบียนสหกรณ ตั้งแต พ.ศ. 2522 ถึง พ.ศ. 2523
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 นายสมฤทธิ์ เลิศบุศย นายอดุล นิยมวิภาต

 นายทะเบียนสหกรณ ตั้งแต พ.ศ. 2514 ถึง พ.ศ. 2515 นายทะเบียนสหกรณ ตั้งแต พ.ศ. 2520 ถึง พ.ศ. 2522

 นายเถลิง ธํารงนาวาสวัสดิ์ นายจุลนภ สนิทวงศ ณ อยุธยา

 นายทะเบียนสหกรณ ตั้งแต พ.ศ. 2523 ถึง พ.ศ. 2530 นายทะเบียนสหกรณ ตั้งแต พ.ศ. 2530 ถึง พ.ศ. 2533
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 นายยุกติ สาริกะภูติ นายสมหมาย สุรกุล

นายทะเบียนสหกรณ ตั้งแต พ.ศ. 2533 ถึง พ.ศ. 2535 นายทะเบียนสหกรณ ตั้งแต พ.ศ. 2535 ถึง พ.ศ. 2539

 นายทวีศักดิ์ เสสะเวช นายปติพงศ พึ่งบุญ ณ อยุธยา

นายทะเบียนสหกรณ ตั้งแต พ.ศ. 2539 ถึง พ.ศ. 2541 นายทะเบียนสหกรณ ตั้งแต พ.ศ. 2541 ถึง พ.ศ. 2545
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 นายบุญมี จันทรรวงศ นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน

 นายทะเบียนสหกรณ ตั้งแต พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2549         นายทะเบียนสหกรณ ตั้งแต พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2552  

  

 นายศุภชัย บานพับทอง นายฉกรรจ แสงรักษาวงศ

 นายทะเบียนสหกรณ ตั้งแต พ.ศ. 2552 นายทะเบียนสหกรณ ตั้งแต พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2553
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 นายสมชาย ขาญณรงคกุล ดร.จุมพล สงวนสิน

นายทะเบียนสหกรณ ตั้งแต พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2556 นายทะเบียนสหกรณ ตั้งแต พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2557

 นายโอภาส กลั่นบุศย นายวิณะโรจน ทรัพยสงสุข

นายทะเบียนสหกรณ ตั้งแต พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2558 นายทะเบียนสหกรณ ตั้งแต พ.ศ. 2558
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ประวัติการสหกรณ์ในประเทศไทย

 

 การจดัสหกรณ์ในประเทศไทยนัน้ มมีลูเหตุสืบเนือ่งมาจากชาวนาในปลายสมัยรชักาลที ่5 ซ่ึงส่วนมากมีฐานะทรดุโทรม

และมีหนี้สินล้นพ้นตัว และมีความเป็นอยู่อย่างยากจนข้นแค้นทั่วๆ ไป การที่ชาวนาในสมัยนั้นมีหนี้สินมากและมีความ

เป็นอยูอ่ย่างยากจน กเ็พราะการท�านาในระยะนี ้จ�าเป็นต้องใช้ทนุรอนในการผลติมากขึน้กว่าทีเ่คยท�ามาด้วย แต่เดมิการ

ค้าขายยังไม่เจริญก้าวหน้า ชาวนาของเราส่วนมากจึงเพียงปลูกข้าวพอเลี้ยงครอบครัวไปชั่วปีหนึ่งๆ ต่อมาเมื่อได้มีการ

ค้าขายภายในประเทศและติดต่อท�าการค้าขายกับชาวต่างประเทศมากขึ้น ข้าวจึงเป็นสินค้าที่ประเทศไทยเริ่มส่งไปขาย

ยังต่างประเทศ  คิดส่วนเฉลี่ยในขณะนั้นปีหนึ่งประมาณหนึ่งล้านตัน ท�าให้ชาวนาเกิดความต้องการที่จะขยายการท�ากิน

ให้กว้างขวางออกไป  เพือ่ผลติข้าวให้ได้ปรมิาณเพิม่ขึน้ส�าหรบัเป็นสนิค้าส่งไปขายยงัต่างประเทศ และมเีหลอืเพือ่บรโิภค

พอเพียงกับจ�านวนพลเมืองที่ทวีมากขึ้นตามความเจริญของบ้านเมือง ความต้องการในการค้าข้าวจึงเพิ่มขึ้นตามล�าดับ

 กล่าวโดยทั่วไปแล้ว ชาวนาของเราส่วนมากมีฐานะปานกลางและยากจน เมื่อบังเกิดความจ�าเป็นที่จะขยายการ

ผลิตข้าวให้มากข้ึน ก็ต้องขวนขวายหาเงินมาลงทุนท�านา เพื่อมุ่งหวังสร้างฐานะและสภาพความเป็นอยู่ของตนให้ดีขึ้น 

แต่เงินที่จะน�ามาลงทุนในการท�านาส่วนใหญ่มักจะเป็นเงินกู้ยืมจากคหบดีหรือพ่อค้า ซึ่งต้องเสียดอกเบ้ียในอัตราสูง             

ทั้งเสียเปรียบเจ้าหนี้ในวิธีการท�าสัญญากู้และส่งเงินช�าระหนี้ด้วยประการต่างๆ เพราะขาดการศึกษา ประกอบกับการ

ท�านาบางปีชาวนาประสบภยัธรรมชาต ิได้ข้าวไม่เตม็เมด็เตม็หน่วย ทัง้ในขณะนัน้ราคาข้าวกต็กลงมาก ไม่ค่อยคุ้มกับการ 

ลงทนุลงแรงท�านา ครัน้เมือ่บ้านเมอืงเจรญิขึน้ การคมนาคมสะดวก การค้าขายขยายตวัตามออกไป ค่าใช้จ่ายในการครองชพี 

ก็ยิ่งทวีขึ้นเป็นล�าดับ หาทางที่จะประหยัดได้ยาก นอกจากนี้ยังมีชาวนาบางคนลุ่มหลงไปในทางอบายมุข มีการพนัน 

เป็นต้น เหตุดังกล่าวนี้ท�าให้ฐานะของชาวนาทรุดโทรมลง มีหนี้สินรุงรัง บางรายถึงกับถูกเจ้าหนี้ยึดกรรมสิทธิ์ที่ดินไป 

ท�าให้ชาวนาทัว่ๆ ไปในสมยันัน้ตกอยูใ่นฐานะล�าบาก เพราะไม่สามารถแก้ไขฐานะความเป็นอยูข่องตนให้ดขีึน้การทีช่าวนา 

ส่วนมากตกอยู่ในหนี้สินและมีความเป็นอยู่อย่างยากจนนี้ รัฐบาลตั้งแต่ปลายรัชกาลที่ 5 จึงคิดที่จะแก้ไขภาวะเศรษฐกิจ

ในการครองชีพของชาวนาให้สูงขึ้น โดยจัดตั้งธนาคารเกษตร (Agricultural Bank) ให้มีสาขาแผ่ไปในส่วนภูมิภาคเพื่อ

ช่วยเหลือให้สินเชื่อการเกษตรแก่ชาวนาที่ยากจน แต่มาขัดข้องอยู่ที่ปัญหาในเรื่องหลักประกันเงินกู้และการควบคุมมิให้

ชาวนาที่กู้ยืมเงินจากธนาคารทอดทิ้งที่นา และหลบหนี้ได้ ความคิดนี้จึงเป็นอันล้มเลิกไป

 ครั้นต่อมาในปี พ.ศ. 2456 เมื่อ บริษัทแบงค์สยามกัมมาจล จ�ากัด (ต่อมาเปลี่ยนเป็นธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด)  

ประสบวิกฤติการ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ (ขณะนี้คือกระทรวงการคลัง) ต้องเข้าช่วยเหลือเพ่ิมหุ้นและเงินทุนให้  

ประกอบกับในสมัยนั้นบริษัทแบงค์สยามกัมมาจลฯ ยังด�าเนินการในฐานะธนาคารขายเงินซื้อเงิน (Exchange Bank) 

แข่งกันกับธนาคารอื่นไม่ได้ถนัด เพราะมีตัวแทนเป็นจ�านวนน้อยในต่างประเทศ ทางราชการจึงคิดจะปรับปรุงแก้ไขให้

ราษฎรกู้ยืมเงินไปท�าทุนในการผลิต และปลดเปลื้องหนี้สิน (Loan Bank) ท�านองเดียวกับธนาคารแห่งเบงกอล ธนาคาร

แห่งมัทราส และธนาคารแห่งบอมเบย์ในประเทศอินเดีย

 ฉะนั้น เพื่อที่จะดัดแปลงให้แบงค์สยามกัมมาจลฯ ได้ด�าเนินการเป็นธนาคารประเภทนี้ต่อไป กระทรวงพระคลัง 

มหาสมบัติจึงได้เชิญ นายเบอร์นาร์ด ฮันเตอร์ (Bernard Hunter) ต่อมาได้รับยศเป็นเซอร์ หัวหน้าธนาคารแห่งมัทราช

เข้ามาส�ารวจในหลกัการเกีย่วกบัเรือ่งนีเ้มือ่ปี พ.ศ. 2457 แล้วจงึรายงานผลให้กระทรวงพระคลงัมหาสมบตัทิราบ  พร้อม
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กบัเสนอแนะให้รฐับาลชักชวนบรษิทัแบงค์สยามกมัมาจลฯ โอนทนุเดมิของบรษิทัเข้ามาเป็นรากฐานก่อตัง้ธนาคารขึน้ใหม่ 

โดยกระทรวงพระคลังฯ จะเพิ่มทุนให้รวมกับทุนเดิมเป็นจ�านวนเงินหกล้านบาท และให้เรียกธนาคารที่จะตั้งขึ้นใหม่นี้ว่า 

“ธนาคารให้กู้ยืมแห่งชาติ” (National Loan Bank) ด�าเนินกิจการให้ราษฎรกู้ยืมเงิน โดยยึดถือที่ดินและหลักทรัพย์อื่น

เป็นหลักประกัน  ส่วนการควบคุมมิให้ชาวนาที่กู้ยืมเงินทอดทิ้งที่นาและหลบหนี้สิน ซึ่งเป็นปัญหาที่ยังคิดแก้ไม่ตกมา 

แต่ครั้งเมื่อด�าริจะจัดตั้งธนาคารเกษตรนั้น นายเบอร์นาร์ด ฮันเตอร์ แนะน�าว่า สมาคมซึ่งประชาชนรวบรวมกันจัดตั้งขึ้น 

เพื่อท�าการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เรียกว่า “Co-operation” ซึ่งพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ทรงบัญญัติ

ศัพท์ภาษาไทยขึ้นแทนไว้อย่างแนบเนียนตรงความหมาย และใช้กันมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ว่า “สหกรณ์” นั้น  เป็นหลัก

ประกันอันมั่งคงสมควรท่ีธนาคารรูปน้ีจะให้สมาคมสหกรณ์ดังกล่าวกู้ยืมเงินเป็นอย่างยิ่ง แต่การที่จะปฏิรูปบริษัทแบงค์

สยามกมัมาจลมาเป็นธนาคารให้กูย้มืเงินแห่งชาตินี ้คณะกรรมการของแบงค์ได้ชีแ้จงและให้เหตุผลว่า บรษิทัแบงค์สยาม

กัมมาจลฯ  เป็นธนาคารพาณิชย์ของคนไทยก่อตั้งขึ้นด้วยทุนคนไทยเป็นส่วนใหญ่ ถ้าต้องเปลี่ยนเป็นธนาคารให้กู้ยืมเงิน

แห่งชาติเสียแล้ว ธนาคารพาณิชย์ของคนไทยก็จะไม่มีเหลืออยู่เลย ประกอบกับการขายเงินซื้อเงินซึ่งธนาคารกระท�าอยู ่

ในขณะนั้นได้ผลดีเป็นที่ประจักษ์ ความด�าริของทางราชการท่ีจะดัดแปลงบริษัทแบงค์สยามกัมมาจลฯ เป็นธนาคารให้        

กู้ยืมเงินแห่งชาติจึงเป็นอันระงับไป แต่อย่างไรก็ดี การที่นายเบอร์นาร์ด ฮันเตอร์ เข้ามาส�ารวจตรวจตราและให้ความคิด

เห็นเพื่อตั้งธนาคารให้กู้ยืมแห่งชาติคราวนั้น เป็นมูลเหตุอันเที่ยงแท้ที่ควรจารึกไว้ได้ว่า 

 ได้ท�าให้กระทรวงพระคลังมหาสมบัติบังเกิดความคิดเห็นที่จะชักน�าเอาวิธีการสหกรณ์เข้ามาใช้ในประเทศไทย

เพื่อแก้ไขภาวะความเป็นอยู่ของราษฎรชาวนาที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องหนี้สิน และยากจนให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ใน

ขณะนั้น
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แผนกการสหกรณ์ กรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์ (พ.ศ. 2458-2463)

 

 ในปีเดยีวกบัท่ีนายเบอร์นาร์ด ฮนัเตอร์ เสนอความคดิเหน็ให้จดัตัง้ธนาคารให้กูย้มืแห่งชาตแิละจดัตัง้สมาคมทีเ่รยีก

ว่า “สหกรณ์” นัน่เอง กระทรวงพระคลงัมหาสมบติักไ็ด้จดัต้ังแผนกงานสถติิพยากรณ์ขึน้เป็นกรมชัน้เจ้ากรม เมือ่วนัที ่10 

มีนาคม พ.ศ. 2457 ให้มีเจ้าหน้าที่รวบรวมและแสดงสถิติทั่วไปของประเทศ ครั้นต่อมาจึงยกฐานะขึ้นเป็นกรมชั้นอธิบดี 

มีนามว่า “กรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์” เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2458 โดยให้เพิ่มงาน “แผนกการสหกรณ์” เพื่อ

ริเริ่มทดลองจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นด้วย เหตุที่ให้เพิ่มงานจัดสหกรณ์ขึ้นในส่วนราชการแห่งนี้ ก็เพราะกรมพาณิชย์และสถิติ

พยากรณ์อยูใ่นฐานะอนัสนัทดัต่อภาวะเศรษฐกจิในส่วนภมูภิาคอยูแ่ล้ว ประกอบกบังานสหกรณ์เป็นแบบแผนของประเทศ 

ทางตะวนัตกและเป็นแผนงานใหม่ซึง่ทางรฐับาลเพิง่จะรเิริม่จดัให้มขีึน้ ท�านองเกีย่วกบังานแผนกอืน่ของกรมพาณชิย์และ 

สถิติพยากรณ์นั้นด้วย และโดยท่ีการจัดต้ังสหกรณ์ในระยะแรกนี้ได้อาศัยเงินกู้จากแบงค์สยามกัมมาจลฯ ซึ่งกระทรวง   

พระคลังมหาสมบัติเป็นผู้ค�้าประกัน จึงสมควรที่กระทรวงพระคลังมหาสมบัติจะได้มีส่วนรู้เห็นในการด�าเนินงานจัดตั้ง

สหกรณ์อย่างใกล้ชิด โดยให้แผนกการสหกรณ์อยู่ในความควบคุมดูแลของกรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์ กระทรวง             

พระคลังมหาสมบัติ ซึ่งมีพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ทรงด�ารงต�าแหน่งอธิบดีเป็นพระองค์แรก

 งานในกรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์สมัยนั้น แบ่งออกเป็น 3 แผนก คือ

 1. แผนกงานพาณิชย์ ต่อมาได้ขยายงานกว้างขวางออกไปเป็นกระทรวงพาณิชย์ ในปี 2463 กระทรวงพาณิชย์

และคมนาคม และกระทรวงเศรษฐการในปัจจุบัน

 2. แผนกงานสถิติพยากรณ์ ต่อมาได้ย้ายไปสังกัดกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ (กระทรวงการคลัง) และเป็น

ส�านักงานสถิติแห่งชาติ สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี ในปัจจุบัน

 3. แผนกงานสหกรณ์ ต่อมาได้ขยายงานกว้างขวางออกไปเป็นกรมสหกรณ์ กระทรวงสหกรณ์ และในทีส่ดุก็มีการ

ปรับปรุงให้รวมกระทรวงสหกรณ์ไว้ในสังกัดกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติซึ่งตั้งใหม่

 การที่กระทรวงพระคลังมหาสมบัติคิดจะทดลองจัดตั้งสหกรณ์ขึ้น ก็เพื่อช่วยเหลือจัดหาทุนรอนให้ชาวนา                  

ชัน้กลางและชัน้เลก็ ช�าระค้างหนีส้นิทีต้่องเสยีดอกเบีย้ให้แก่เจ้าหน้าทีใ่นอตัราสงู และน�าไปลงทนุในการท�านาต่อไป โดยมี            

พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมืน่พทิยาลงกรณ์ เป็นประธานในการเลือกเฟ้นระบบวธิกีารสหกรณ์ในนานาประเทศมาปรบัปรงุ

แก้ไขให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่ของชาวนาในสมัยนั้น ในที่สุดได้ตกลงรับเอาวิธีการสหกรณ์ประเภทหาทุนแบบ  

ไรฟไฟเซน (Raiffeisen) ซึง่มีขึน้ในประเทศเยอรมนเีป็นแห่งแรก เพือ่ความมุง่หมายทีจ่ะอปุถมัภ์คนจนผูป้ระกอบกสิกรรม

ย่อยๆ เหมาะสมแก่การช่วยเหลือชาวนาชั้นเล็กเป็นอย่างยิ่ง สหกรณ์แบบนี้มีแดนจ�ากัด ประกอบขึ้นจากสมาชิกที่มีบ้าน

เรือนอยู่ใกล้เคียงกัน จึงมีโอกาสรู้จักกันดีและสามารถควบคุมดูแลซึ่งกันและกันได้ ปัญหาที่เคยวิตกว่า ชาวนาผู้กู้ยืมจะ

ทอดทิง้นาและหลบหนีก้เ็ป็นอนัหมดสิน้ไป  เพราะสมาชกิทกุคนมคีวามรบัผดิชอบในหนีส้นิของสหกรณ์ซ่ึงตนเป็นสมาชกิ

ร่วมกันและแทนกัน ย่อมจะควบคุมดูแลกันเองได้
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การเตรียมการเบื้องต้น

 

 ก่อนทีจ่ะด�าเนนิการทดลองจดัต้ัง สหกรณ์ประเภทหาทุนแบบ Raiffeisen นัน้  ในทางปฏบิติัต้องตระเตรยีมท�างาน

ที่ส�าคัญหลายอย่าง เช่น

 1. เผยแพร่การสหกรณ์

 2. เลือกท้องที่เริ่มตั้งสหกรณ์

 3. หาทุนเพื่อใช้ในการจัดสหกรณ์

 4. ตรากฎหมายว่าด้วยการสหกรณ์

 5. เลือกเจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติงานสหกรณ์

 นอกจากนี้ยังมีกิจการอื่นๆ ที่ต้องจัดเตรียมล่วงหน้าไว้อีก เช่น การร่างแบบข้อบังคับของสหกรณ์ และการวางวิธี

การด�าเนินงานต่างๆ เป็นต้น

              การเผยแพร่การสหกรณ์

 เนื่องด้วยการสหกรณ์เป็นความเคลื่อนไหวของประชาชนผู้เข้าเป็นสมาชิกก่อตั้งสหกรณ์ จึงต้องมีความต้องการ 

และสมัครใจของประชาชนเองที่จะรวมกันก่อต้ังสหกรณ์นั้นขึ้น เพ่ือประโยชน์แก่ตนเจ้าพนักงานสหกรณ์เป็นแต่เพียง  

ผู้ชักน�าช่วยเหลือและควบคุมให้ด�าเนินการไปโดยถูกต้องตามบทกฎหมายและหลักการสหกรณ์ เพื่อให้เกิดความจ�าเริญ

มั่นคงสืบไป แต่ก่อนที่ราษฎรชาวนาจะรู้จักสหกรณ์และมีความสมัครใจก่อตั้งสหกรณ์ขึ้น เจ้าพนักงานสหกรณ์จ�าเป็น

ต้องเพียรโฆษณาเผยแพร่กิจการสหกรณ์อยู่เสมอ เพื่อให้ทราบกันโดยแพร่หลายในหมู่ประชาชนมากที่สุดเท่าที่จะท�าได้ 

และโดยเฉพาะในท้องทีซ่ึง่จะจดัตัง้สหกรณ์ขึน้ในหมูช่าวนานัน้เจ้าพนกังานสหกรณ์จะต้องพยายามชีแ้จงหลกัและวธิกีาร

สหกรณ์ให้ชาวนาเข้าใจและเลื่อมใสในคุณประโยชน์ของสหกรณ์อย่างแท้จริงปราศจากความลังเลสงสัย ทั้งยังต้องคอย

ชี้แจงแก้ข่าวอกุศลต่างๆ ที่มักจะมีผู้ก่อขึ้นเพื่อให้ชาวนาตื่นกลัว เช่น รัฐบาลจะริบไร่นาของราษฎร เป็นต้น

 ในสมัยที่จะเริ่มการสหกรณ์ขึ้นในประเทศไทยนั้น บรรดาเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองชั้นผู้ใหญ่ เช่น อุปราช                     

สมุหเทศาภิบาล ก็ยังไม่ทราบเรื่องการสหกรณ์กันมากนัก จึงจ�าเป็นต้องด�าเนินการให้ความรู้ในหลัก และวิธีการสหกรณ์

นี้ไปปรากฏในหมู่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก่อน ฉะนั้น ในการประชุมสมุหเทศาภิบาล ณ หอรัษฎากรพิพัฒน์ เมื่อวันที่ 17 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2458  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการด�าเนินงานเพื่อชักน�าการสหกรณ์มาสู่ประเทศไทย กระทรวงพระคลัง

มหาสมบัติจึงได้เชิญบรรดาอุปราช และสมุหเทศาภิบาลส�าเร็จราชการมณฑลต่างๆ มาปรึกษาหารือและชี้แจงถึงข้อด�าริ

น้ีว่า  จะมทีางจดัสหกรณ์ขึน้ได้เป็นผลส�าเรจ็ในท้องทีม่ณฑลนัน้ๆ ในภายหน้าบ้างหรอืประการใด ความประสงค์ในขัน้ต้น
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ก็เพียงแต่จะจัดทดลองดูในท้องที่ที่สะดวกและมีช่องทางส�าเร็จมากที่สุดสัก 2 แห่งก่อน เมื่อเห็นลู่ทางว่าเป็นผลดี จึงจะ

ขยายการให้กว้างขวางออกไป นอกจากนี้กระทรวงพระคลังมหาสมบัติยังได้แจกแบบค�าถามสืบสวนสถิติทางทรัพย์ของ

ประชาชน เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองรวบรวมตอบเป็นรายจังหวัดและอ�าเภอ ท้ังกรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์

ยังได้แจกหนังสือชื่อ “สหกรณ์” แก่ผู้เข้าประชุมเพื่อน�าไปพิจารณาและแจกจ่ายแก่บรรดาผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ ด้วย

 หนงัสอืนีเ้ป็นเล่มเลก็ๆ อ่านเข้าใจง่าย บรรจขุ้อความรวม 18 หน้า บรรยายอย่างแจ่มแจ้งชดัเจนถงึภาวะความเป็น

อยูใ่นหมู่ชาวนาไทยอนัสมควรได้รบัการแก้ไข ตลอดจนได้แนะน�าวธิแีก้ไขอย่างหนึง่ซึง่เรยีกว่า “สหกรณ์” และอธบิายถงึ

ลักษณะ หลัก และวิธีการ ตลอดจนคุณประโยชน์ของสหกรณ์ (แบบ Raiffeisen) ดังได้น�ามาพิมพ์ไว้ในท้ายเรื่องแล้ว

 การเผยแพร่การสหกรณ์ครั้งนี้นับว่าเป็นการเผยแพร่คร้ังแรกในประเทศไทย และเป็นการฉลาดท่ีเริ่มเผยแพร่ไป 

ในบรรดาเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองชั้นผู้ใหญ่ เพื่อจะได้ใช้เป็นหลักพิจารณาปฏิบัติการในท้องที่ของตน และเผยแพร่ต่อๆ 

กันไปจนถึงราษฎรในท้องที่นั้นๆ 

 วรรณกรรมว่าด้วยการสหกรณ์ฉบับแรกในประเทศไทยท่ีชื่อ “สหกรณ์” นี้ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่น               

พิทยาลงกรณ์ ทรงนิพนธ์ข้ึนด้วยความช่วยเหลือแนะน�าของนายเจ. เอ. เคเบิล (J. A. CABLE) ที่ปรึกษากรมพาณิชย์   

และสถิติพยากรณ์

 การเผยแพร่การสหกรณ์ในสมัยซึ่งยังไม่รู้จักสหกรณ์กันเลย  และโดยเฉพาะเจาะจงจะให้เป็นความรู้ความเข้าใจ 

แก่ชาวนา ที่ยังล้าหลังในการศึกษาด้วยแล้ว เราท่านก็พอจะเห็นได้ว่าเป็นการยากเย็นเพียงใด นับว่าเป็นโชคดีอย่างหนึ่ง       

ทีพ่ระราชวรวงศ์เธอ กรมหมืน่พทิยาลงกรณ์ ทรงเป็นผูร้เิริม่งานนี ้เพราะพระองค์ทรงมพีระปฏภิาณโวหารพเิศษ สามารถ

ใช้ค�าง่ายๆ อธิบายเรื่องยากให้เข้าใจแจ่มแจ้งด้วยวิธีอันแยบคาย ผู้ใดอ่านหนังสือ “สหกรณ์” ฉบับแรกนั้นแล้ว จะรู้สึก

เสมือนว่า การสหกรณ์นี้เป็นแบบฉบับของไทยเราโดยแท้ ดังนี้เราจึงได้ยอมรับนับถือกันว่าพระนิพนธ์ของพระองค์ท่าน

เกี่ยวกับการสหกรณ์ทั้งฉบับแรกและฉบับต่อมา เป็นแบบฉบับที่มีค่าอย่างยิ่ง

 ส่วนผู้ด�าเนินงานในขั้นแรกนั้น เมื่อปลายปี พ.ศ. 2458 กระทรวงพระคลังมหาสมบัติได้ให้นายเจ. เอ. เคเบิล (J. A. 

CABLE) ที่ปรึกษากรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์ กับข้าราชการอีกสองนาย คือ นายเสริม ชูโต และนายประดิษฐ สุจริตกุล 

(ภายหลังเป็น พระเสริมพาณิชย์ และพระประดิษฐสหการ) เดินทางไปยังจังหวัดพิษณุโลก เพื่อส�ารวจภาวะความเป็นอยู่

ของราษฎร และเผยแพร่วิธีการสหกรณ์แก่ราษฎรพร้อมกันไป

การเลือกท้องที่เพื่อเริ่มตั้งสหกรณ์

 ในปี 2459 เมื่อรัฐบาลได้แต่งตั้งอธิบดีกรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์ เป็นนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อให้มีอ�านาจ

ด�าเนินการจดัตัง้และรบัจดทะเบียนสหกรณ์แล้ว ปัญหาทีต้่องขบคดิกนัต่อไปกค็อืว่า จะเริม่จดัตัง้สหกรณ์ขึน้ในจงัหวดัใด

ก่อนจงึจะเป็นการเหมาะสมและมลีูท่างทีจ่ะขยายวงงานให้แพร่หลายต่อไปได้ ซ่ึงในท่ีสุดเป็นอนัตกลงว่า จะจดัตัง้สหกรณ์

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรบางต�าบลในท้องที่จังหวัดพิษณุโลกเป็นการทดลองก่อน
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 เหตุท่ีเลอืกจงัหวดัพษิณุโลก เป็นทีท่ดลองจดัต้ังสหกรณ์แห่งแรกกเ็พราะปรากฏจากการส�ารวจในขณะนัน้ว่า จงัหวดั

พิษณุโลกยังมีราษฎรไม่หนาแน่นและราษฎรส่วนมากเป็นคนจนเพิ่งอพยพมาจากทางใต้ เพื่อไปจับจองท�าประโยชน์ใน

ที่ดินรกร้างว่างเปล่า ราษฎรเหล่านี้ไม่มีทุนรอนพอเพียงต้องกู้ยืมเงินเพื่อใช้จ่ายในการหักร้างถางพง และลงทุนท�าการ

เพาะปลกูโดยเสยีดอกเบ้ียในอตัราสงูได้ผลไม่ใคร่คุม้ทนุทีล่งไปท�าให้ตกเป็นหนีส้นิจนไม่อาจตัง้ตวัเป็นหลกัฐานได้ จงึเป็น

เหตุให้ผู้ที่จะอพยพขึ้นไปใหม่บังเกิดความท้อถอย ฉะนั้น การเลือกจัดตั้งสหกรณ์ประเภทหาทุนขึ้น ในท้องที่จังหวัดนี้จึง

เป็นทางช่วยเหลือให้ราษฎรที่ไปตั้งหลักฐานท�าการเพาะปลูกอยู่แล้วพอตั้งตัวได้ และในขณะเดียวกันย่อมเป็นทางชักจูง

ให้ราษฎรในจังหวัดอื่นที่มีประชากรหนาแน่น อพยพไปท�าการหักร้างถางพงและใช้ที่ดินรกร้างว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์           

ดงันัน้ ในตอนปลายปี พ.ศ. 2459 กรมพาณชิย์และสถติพิยากรณ์ โดยมพีระราชวรวงศ์เธอ กรมหมืน่พทิยาลงกรณ์ ทรงเป็น

อธบิดแีละด�ารงต�าแหน่งนายทะเบยีนสหกรณ์จึงได้รับจดทะเบยีนสหกรณ์ ซ่ึงได้จัดต้ังขึน้ในจังหวดัพิษณโุลกเป็นสหกรณ์

สมาคมแรกแห่งประเทศไทย ชือ่ สหกรณ์วดัจันทร์ไม่จ�ากดัสินใช้ มสี�านกัอยูต่�าบลวดัจันทร์ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัพษิณโุลก 

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2459 ต่อจากนั้นแผนกการสหกรณ์ สังกัดกรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์ก็ได้ทดลองจัดตั้ง

สหกรณ์ประเภทหาทุนเพิ่มข้ึนในจังหวัดพิษณุโลกซ่ึงเป็นจังหวัดเริ่มแรก และขยายลงมาถึงจังหวัดลพบุรีอันเป็นเมืองอู่

ข้าวอู่น�้า มีราษฎรที่มีฐานะปานกลางและชั้นเล็ก สมควรให้ได้รับการช่วยเหลือเช่นเดียวกัน การจัดสหกรณ์ทดลองนี้ใช้

เวลา 4 ปี คือตั้งแต่ พ.ศ. 2460 จนถึง พ.ศ. 2463 ในตอนสิ้นปี พ.ศ. 2463 มีสหกรณ์ที่จดทะเบียนแล้ว 60 สมาคม

 อุปสรรคแห่งการจดัสหกรณ์ในระยะเริม่ต้นนี ้ปรากฏตามทีพ่ระราชวรวงศ์เธอ กรมหมืน่พทิยาลงกรณ์ ได้ทรงชีแ้จง

ต่อสภาเผยแพร่พาณิชย์ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2465 ว่าการที่จัดตั้งสหกรณ์ในระยะนี้มีข้อขัดข้อง

อันเนื่องมาจากสาเหตุสามประการ คือ 

 1. การจัดสหกรณ์ในระยะแรกเป็นแต่เพียงการทดลอง และเพื่อพิเคราะห์ดูวิธีการให้ถ่องแท้

 2. ยังมีเจ้าพนักงานจ�านวนน้อยที่คุ้นเคยกับการด�าเนินงานสหกรณ์ และ

 3. ยังไม่มีทุนที่จ�าต้องมีและเป็นทุนที่ควรแก่การนี้

 อย่างไรก็ตาม การทดลองจัดตั้งสหกรณ์ในระยะนี้ปรากฏผลเป็นที่น่าพึงพอใจ ด้วยได้มีราษฎรในจังหวัดที่ตั้ง

สหกรณ์ขึ้นแล้ว และจังหวัดอื่นๆ ซึ่งอยู่ใกล้เคียงมาร้องขอให้จัดตั้งสหกรณ์อีกเป็นจ�านวนมากทางการจึงได้เริ่มขยายการ

จัดตั้งสหกรณ์ต่อไปในจังหวัดต่างๆ ตามความจ�าเป็นและสะดวกแก่การควบคุมดูแล อย่างไรก็ดี ควรกล่าวเพิ่มเติมไว้ใน

ที่นี้ด้วยว่า การจัดสหกรณ์ตั้งแต่ พ.ศ. 2460 เป็นต้นมา ได้ด�าเนินไปอย่างล่าช้า เนื่องจากเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2460  

ประเทศไทยได้ประกาศเข้าในการสงครามกบัประเทศเยอรมนแีละออสเตรยีฮงัการ ีอธบิดกีรมพาณชิย์และสถติพิยากรณ์  

(หรือรองเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์ในภายหลังต่อมา) ผู้เป็นนายทะเบียนสหกรณ์ และหัวหน้างานสหกรณ์ ได้รับแต่งตั้ง

เป็นผู้พิทักษ์ทรัพย์ชนชาติศัตรูอีกต�าแหน่งหนึ่ง เพื่อท�าการพิทักษ์ทรัพย์และช�าระบัญชีทรัพย์สมบัติของชนชาติเยอรมนี

และออสเตรียฮังการี เจ้าหน้าที่ในแผนกสหกรณ์จึงต้องถูกถอนตัวไปปฏิบัติงานพิทักษ์ทรัพย์ศัตรูเสียหลายนายเป็นเวลา

นานถึง 7-8 ปี ประกอบกับในขณะนั้นมีเจ้าพนักงานน้อยเมื่อมีงานท่ีต้องท�าเป็นสองฝักสองฝ่ายเช่นนี้ จึงท�าให้งานจัด

สหกรณ์ชะงักและล่าช้าไปชั่วระยะเวลาหนึ่งจนถึง พ.ศ. 2471 ซึ่งนับว่าได้พ้นระยะทดลองแล้ว จึงสามารถด�าเนินการจัด

ตั้งสหกรณ์ต่อไปได้อย่างเต็มที่
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การจัดหาทุนส�าหรับใช้ในการจัดสหกรณ์

 สาระส�าคัญของการจัดสหกรณ์อยู่ที่เงินทุน ซึ่งในชั้นต้นจ�าเป็นต้องให้สหกรณ์ได้กู้ยืมทุนจากบุคคลภายนอกเป็นส่วน

ใหญ่ แม้สหกรณ์บางรูปที่มุ่งหมายให้ใช้ทุนภายใน โดยก�าหนดไว้ในข้อบังคับให้มีการก่อทุนโดยวิธีจ�าหน่ายหุ้นและรับ

ฝากเงินจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ก็อาจได้ทุนมาเพียงเล็กน้อยไม่พอแก่ความต้องการ ส่วนทุนภายนอกอาจหามา

ได้จากหลายทาง เช่น จัดให้มีธนาคารสหกรณ์กลางตั้งประจ�าอยู่ในท้องที่ซึ่งมีสหกรณ์และจ่ายเงินให้สหกรณ์กู้ไปท�าทุน 

หรือขอให้นายทุนในท้องถิ่นเดียวกันอุดหนุนให้ทุนแก่สหกรณ์ จะเป็นโดยน�าเงินมาฝากหรือให้กู้ก็ได้ แต่อย่างไรก็ตาม 

ในตอนเริ่มแรกจัดตั้งสหกรณ์ไม่ว่าประเทศไหน และจะจัดสหกรณ์รูปใด การหาทุนภายนอกมาให้สหกรณ์ใช้ย่อมส�าเร็จ

ผลได้ยาก เพราะการตั้งธนาคารย่อยๆ ในชนบทเพ่ือท�าการให้สหกรณ์กู้ยืมนั้น ไม่มีทางจะท�าได้ส�าเร็จ เนื่องจากก�าลัง

หมุนเวียน แห่งการเงินในชนบทไม่กว้างขวางพอที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์รายได้มาค�้าจุนธนาคารให้ด�ารงฐานะอยู่ได้  

ส่วนที่จะหาทุนจากนายทุนในท้องถ่ินน้ันเองก็ยิ่งยากขึ้นไป เพราะนายทุนเหล่านั้นอาจใช้เงินที่มีอยู่ให้ราษฎรในท้องถิ่น

ที่ชอบพอกู้ยืมเป็นรายตัว หรือหาประโยชน์ในทางอื่นได้ดีกว่าที่จะน�ามาฝากหรือให้สหกรณ์กู้

 ทีจ่รงิความคดิทีจ่ะใช้ทนุภายในท้องทีข่องสหกรณ์นัน้ เป็นความคดิทีด่เีพราะอาจท�าความสะดวกให้ทัง้ฝ่ายสหกรณ์

และเจ้าของเงินในกิจธุระที่เกี่ยวกับการให้กู้และรับฝาก ตลอดจนการรับส่งเงินให้แก่กันและกัน อีกประการหนึ่ง ยัง

เป็นทางปลูกความนิยมของประชาชนทั้งท่ีเป็นสมาชิกและผู้ให้ทุนแก่สหกรณ์ เพราะตนเองอาจแลเห็นได้โดยใกล้ชิดว่า 

สหกรณ์ด�าเนินการไปได้ดี และตนก็ได้รับผลประโยชน์ค่าดอกเบี้ยตอบแทนอยู่โดยสม�่าเสมอ นอกจากนี้ยังเป็นนโยบาย

ในทางสะสมและเพิ่มพูนก�าลังทรัพย์ในท้องที่มิให้กระจัดกระจายไปทางอื่นด้วย

 ในระยะแรกที่รัฐบาลด�าริจัดตั้งสหกรณ์ ก็ได้ค�านึงหาช่องทางที่จะให้สหกรณ์ได้ใช้ทุนของนายทุนซ่ึงอยู่ในท้องท่ี

ตั้งสหกรณ์ โดยขอร้องให้สมุหเทศาภิบาลส�าเร็จราชการมณฑลพิษณุโลก คือ พระยา (ต่อมาเป็นเจ้าพระยา) สุรบดินทร์

สุรินทร์ฤาชัย (พร จารุจินดา) ผู้เป็นเจ้าของท้องที่ที่ก�าหนดจะตั้งสหกรณ์ขึ้นเป็นแห่งแรก ช่วยสอดส่องและแสดงความ

คิดเห็นในเรื่องนี้ แต่ปรากฏว่านายทุนเหล่านั้นยังมีทางใช้เงินให้เกิดประโยชน์อย่างอื่นได้มากกว่าที่จะให้สหกรณ์กู้ หรือ

น�ามาฝากท่ีสหกรณ์ ความคิดท่ีจะใช้ทุนภายในท้องที่จึงยังไม่มีทางส�าเร็จได้ ฉะนั้น ในการจัดเรื่องทุนที่จะให้สหกรณ์กู้

ในตอนเริ่มแรกนี้ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ (กระทรวงการคลังเวลานี้) จึงต้องขอให้แบงค์สยามกัมมาจลเป็นผู้จ่ายเงิน        

ให้สหกรณ์กูโ้ดยอาศยัสนิเชือ่ในทรพัย์สมบติัของสมาชกิทัง้หมดเป็นประกนัรวมกบัการค�า้ประกนัของกระทรวงพระคลงัฯ  

อีกชั้นหนึ่งด้วย

การตรากฎหมายส�าหรับสหกรณ์

 

 ความด�าริท่ีจะให้มีบทบัญญัติเพื่อรับรองสถานภาพทางกฎหมาย (Legal Status) ของสหกรณ์ที่จะตั้งขึ้นในขั้น

ทดลองนั้น ได้เริ่มมาตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2459 โดยพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ได้ทรงปรึกษาหารือและได้

รับความช่วยเหลือแนะน�าจาก นายเจ. เอ. เคเบิล ซึ่งเคยกล่าวนามมาแล้วกับ นายเอส. เอช. โคล (S.H. Cole) ที่ปรึกษา

กฎหมายของกระทรวงพระคลังมหาสมบัติว่าตามมาตรา 2 แห่งพระราชบัญญัติสมาคม พุทธศักราช 2457 ซึ่งใช้อยู่ใน
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เวลานั้นบัญญัติว่า “ข้อสัญญาส�าหรับตั้งสมาคมนั้นเป็นข้อสัญญาของบุคคลหลายคนด้วยกันยินยอมพร้อมกัน เพื่อ

ท�าการสิง่หนึง่สิง่ใดนอกจากการหาผลประโยชน์ก�าไรแบ่งปันกัน” และสหกรณ์ประเภทหาทนุทีด่�ารจิะทดลองจดัตัง้ขึน้ 

ก็เป็นสหกรณ์แบบ Raiffeisen ซึง่ห้ามการแบ่งปันก�าไรในระหว่างสมาชกิตรงตามความหมายของพระราชบัญญัตสิมาคม  

พทุธศกัราช 2457 จงึควรให้สหกรณ์ประเภทหาทนุได้รบัจดทะเบยีนตามพระราชบญัญติันีไ้ด้ ส่วนสหกรณ์เครดติแบบอืน่ 

เช่น Schulze-Delitzch หรือ Luzatti หรือเป็นสหกรณ์รูปอื่น เช่น สหกรณ์ขายพืชผล หรือร้านสหกรณ์ ซึ่งมีการแบ่ง

ก�าไรในหมู่สมาชิกด้วยนั้นจะจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสมาคมมิได้

 อันทีจ่รงิถ้าพจิารณาตามเจตนารมณ์ของกฎหมายแล้ว จะพงึเหน็ได้ว่าสมาคมซึง่ตัง้ขึน้ตามพระราชบัญญัตสิมาคม 

พุทธศักราช 2457 น้ันเป็นสมาคมทางแพ่ง (Civil Associations) เช่นเดียวกับสมาคมตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ ในปัจจุบัน ได้แก่สมาคมซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความจ�าเริญในทางสังคม ศาสนา การกุศล วิชาการ

หรือการบันเทิง เป็นต้น สมาคมเหล่านี้เป็นองค์การซึ่งสมาชิกมิได้มีประโยชน์ส่วนได้เสียเป็นเงินเป็นทอง (Pecuniary Interest) 

อย่างใดเลย แต่สหกรณ์นั้นไม่ว่าจะเป็นสหกรณ์รูปใดย่อมมีความมุ่งหมายหนักไปในทางเศรษฐกิจ (Associations for 

Economic Purposes) หรือจะว่าเป็นองค์การที่ต้ังขึ้นเพื่อประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียเป็นเงินทองแก่บรรดาสมาชิกของ

สหกรณ์ก็ได้ เช่น สหกรณ์ประเภทหาทุนซ่ึงห้ามการแบ่งปันก�าไรในระหว่างสมาชิก ความจริงข้อนี้มิได้เปลี่ยนแปลงไป 

ฉะนัน้ สหกรณ์จงึไม่ควรอยูใ่นความคุม้ครองของพระราชบญัญติัสมาคม พุทธศกัราช 2457 แต่ควรมกีฎหมายพเิศษส�าหรบั

สหกรณ์โดยเฉพาะ และตามหลักฐานยังปรากฏด้วยว่า แม้บรรดาผู้มีส่วนร่วมในความด�าริข้างต้น ก็จะตระหนักถึงความ

จรงิข้อนีเ้ป็นอย่างด ีแต่กจ็�าเป็นต้องเลอืกเอาพระราชบญัญตัสิมาคมมาใช้บงัคบัชัว่ระยะเวลาหนึง่ เนือ่งจากในช้ันต้นทาง

การประสงค์จะจดัตัง้สหกรณ์ขึน้เป็นการทดลองในท้องทีท่ีก่�าหนดไว้เพียงหนึง่หรือสองแห่งเพ่ือตรวจดผูลงานก่อน จงึไม่

ประสงค์ท่ีจะ “ประกาศให้เกรยีวกราว” เพราะยงัไม่แน่ว่าการสหกรณ์ในประเทศไทยเราจะด�าเนนิไปด้วยด ีพอทีจ่ะบรรลุ

ความส�าเรจ็หรอืไม่ ไม่สมควรออกกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ขึน้โดยเฉพาะ ข้อนีย่้อมเป็นอทุาหรณ์ให้เหน็ว่าแม้การสหกรณ์

เป็นงานใหญ่ส่วนหนึ่งของชาติ อันยังให้เกิดผลถาวรสืบมา และนับวันจะไพศาลออกไปทุกทีนั้นก็ได้เริ่มต้นท�ากันมาด้วย

ความระมัดระวังและเจียมตัวเพียงใด

 อย่างไรกด็ ีการทีจ่ะน�าพระราชบญัญตัสิมาคม พทุธศกัราช 2457 มาใช้แก่สหกรณ์ทีต่ัง้ขึน้ในหวัเมอืงนัน้ มีข้อขดัข้อง 

อยู่บางประการ คือตามความในมาตรา 3, 6 และ 7 แห่งพระราชบัญญัติสมาคม พุทธศักราช 2457 บัญญัติให้สมาคม         

ทุกสมาคมจดทะเบียน ณ ที่ท�าการจดทะเบียนในแขวงเมือง ซึ่งจะประกาศตั้งขึ้น ตามกฎข้อบังคับของเสนาบดีเจ้า

กระทรวงผู้ปกครองท้องที่ (คือเสนาบดีกระทรวงนครบาลส�าหรับมณฑลกรุงเทพฯ ส�าหรับหัวเมืองนอกมณฑลกรุงเทพฯ 

เป็นหน้าท่ีของกระทรวงมหาดไทย) แต่ในเวลานัน้มกีระทรวงนครบาลกระทรวงเดยีวทีอ่อกกฎบงัคบัว่าด้วยการจดทะเบียน 

สมาคม และตั้งเจ้าพนักงานทะเบียนในมณฑลกรุงเทพฯ ขึ้น ส่วนกระทรวงมหาดไทยยังหาได้ออกกฎข้อบังคับดังกล่าวนี ้

ไม่ฉะนั้น การที่จะขอให้กระทรวงมหาดไทยออกกฎข้อบังคับดังกล่าว จึงไม่เป็นการเหมาะสม เพราะในกฎข้อบังคับนั้น 

ตามปกติย่อมจะก�าหนดให้การสมาคมอยู่ในอ�านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งไม่มีหน้าที่

เกี่ยวข้องกับการสหกรณ์เลย ท้ังยังขัดต่อการที่กรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์จะเข้าไปตรวจตราควบคุมสหกรณ์ตาม

หน้าที่ด้วย

 ในที่สุดจึงตกลงให้เพิ่มเติมบทบัญญัติพิเศษผนวกเข้ากับพระราชบัญญัติสมาคม พุทธศักราช 2457 อีกฉบับหนึ่ง 

ว่าด้วยสมาคมชนดิทีเ่รยีกว่า “สหกรณ์” เพ่ือให้อ�านาจแก่กรมพาณชิย์และสถิติพยากรณ์ในการรับจดทะเบยีนและตรวจตรา 

ควบคมุสหกรณ์โดยเฉพาะ ไม่เกีย่วข้องกับการออกกฎข้อบงัคบัของเจ้ากระทรวงผู้ปกครองท้องท่ีชือ่ว่า “พระราชบญัญตัิ
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สมาคมเพ่ิมเตมิ พุทธศกัราช 2459” เมือ่ร่างพระราชบญัญตันิีผ่้านการหารอืกบักระทรวงยตุธิรรม และเสนอต่อเสนาบดี

กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ เพื่อกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตประกาศใช้เป็นกฎหมายคุ้มครอง

สหกรณ์แล้ว ก็ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ออกพระบัญญัตินี้ ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2459 โดยก�าหนดให้

กรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์ในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ เป็นสถานที่รับจดทะเบียนสหกรณ์ต่อไป

 ต่อมาหลงัจากทีน่ายทะเบยีนสหกรณ์ และเจ้าพนกังานสหกรณ์ (ซึง่จะได้ออกพระนามและนามในทีต่่อไป) ออกไป

ดงูานสหกรณ์ทีจ่ดัอยูใ่นประเทศอนิเดยีและพม่า และนายทะเบยีนสหกรณ์กบั นายอาร์. เอส. เลอเมย์ ท่ีปรกึษากระทรวง

พาณิชย์ ได้เสนอความเห็นร่วมกันว่าสหกรณ์เป็นวิธีการที่สามารถช่วยเหลือส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของเกษตรกรได้

อย่างแท้จริง และจะท�าส�าเร็จในประเทศไทยได้ ทางการจึงได้เริ่มขยายงานสหกรณ์และตราพระราชบัญญัติสหกรณ์ 

พุทธศักราช 2471 ขึ้นเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2471 เพื่อเป็นกฎหมายคุ้มครองสหกรณ์โดยเฉพาะ โดยยกเลิกพระราช

บัญญัติสมาคมเพิ่มเติม พุทธศักราช 2459 นั้นเสีย อนึ่ง เนื่องจากพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้เปิดทางไว้ส�าหรับจดทะเบียน

สหกรณ์รูปอื่นๆ ได้ด้วย จึงให้อ�านาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงผู้เป็นเจ้าหน้าที่รักษาการตามพระราชบัญญัติ ที่จะก�าหนด

ตามทีเ่หน็สมควรและประกาศในราชกจิจานเุบกษาเป็นคราวๆ ว่าจะยอมรบัจดทะเบยีนสหกรณ์ชนดิใดและประเภทใดบ้าง 

ตั้งแต่ได้ตราพระราชบัญญัติสหกรณ์ พุทธศักราช 2471 ขึ้นแล้ว ต่อมาใน พ.ศ. 2476 ทางการได้ออก พระราชบัญญัติ

สหกรณ์แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2476 ให้ยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ซึ่งสหกรณ์

เป็นผู้โอนหรือผู้รับโอน และใน พ.ศ. 2477 ได้ออกพระราชบัญญัติสหกรณ์แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477 อีกฉบับหนึ่ง 

ก�าหนดให้สหกรณ์จ�าหน่ายเงนิก�าไรสทุธเิพือ่สมทบทนุส�ารองของสหกรณ์ ทนุสหกรณ์กลางและทนุสาธารณะของสหกรณ์ 

นอกจากนี้ใน พ.ศ. 2478 ยังได้ออกพระราชบัญญัติสหกรณ์แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477 (ฉบับที่ 2) ยกเลิกความใน

มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2476 ที่ว่า “ถ้ามีการโอนแก้ทะเบียนที่ดินซึ่งสหกรณ์

เป็นผู้โอนก็ดี หรือเป็นผู้รับโอนก็ดี ท่านให้เว้นการเรียกค่าธรรมเนียม ประทับตราประจ�าต�าแหน่ง

 ถ้าการโอนเช่นว่านีท้�าท่ีอ�าเภอ กใ็ห้งดเว้นการเรยีกค่าธรรมเนยีม การท�าบรคิณห์สญัญาและค่าธรรมเนยีมสลกัหลงั  

เปลี่ยนแก้ข้อความในสัญญา” และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน คือ “ถ้าสหกรณ์เกี่ยวข้องในกิจการใด ซึ่งกฎหมายก�าหนดให้

ลงทะเบียนส�าหรับการได้มา การจ�าหน่าย การยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้หรือการยึดหน่วงซึ่งกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ หรือ

ทรัพย์สิทธิกันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ การลงทะเบียนเช่นว่านั้นให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม”

 “ถ้าไม่มีทะเบียนบรรดาวิธีการซึ่งกฎหมายก�าหนดให้ท�าที่ที่ว่าการอ�าเภอเพื่อประโยชน์อย่างเดียวกันนั้น ให้ได้

รับยกเว้นจากการเสียค่าธรรมเนียมเช่นเดียวกัน” นอกจากนี้ ยังมีกฎกระทรวงเกษตราธิการที่ออกตามพระราชบัญญัติ

สหกรณ์ พุทธศักราช 2471 เมื่อวันที่ พฤษภาคม 2489 ก�าหนดให้ใช้เงินสหกรณ์ในทางใดได้บ้าง เช่น ฝากในสหกรณ์อื่น  

หรือในธนาคารเพื่อการสหกรณ์ ซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาลไทย ซื้อหุ้นหรือหลักทรัพย์ของสหกรณ์อื่นหรือของธนาคาร      

เพื่อการสหกรณ์ เป็นต้น

การคัดเลือกเจ้าพนักงานสหกรณ์

 โดยที่กรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์เป็นกรมใหม่สถาปนาขึ้นจากกรมสถิติพยากรณ์เดิม ซึ่งเป็นกรมช้ันเจ้ากรม

ดังกล่าวข้างต้น ยังขาดเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอยู่ ฉะนั้น เมื่อพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ทรงพ้นจาก

ต�าแหน่งอธิบดีกรมตรวจและกรมสารบาญชีมาด�ารงต�าแหน่งอธิบดีกรมใหม่นี้ จึงได้ทรงขอโอนข้าราชการบางนาย                      
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จากกรมตรวจและกรมสารบาญชี เช่น หลวง (ต่อมาเป็นพระยา) ธนภารพิสิษฐ์ (เป้า มิลินทสูต) กับ นายเสริม ชูโต 

(ต่อมาเป็นพระเสริมพาณิชย์) มาสมทบกับข้าราชการในกรมสถิติพยากรณ์เดิม มีมิสเตอร์เจ. เอ. เคเบิล เป็นเจ้ากรม 

(ต่อมาเป็นที่ปรึกษากรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์) นายเชาวน์ อินทุเกตุ (ต่อมาเป็นพระยาเชาวนานุสถิติ์) นายประดิษฐ์ 

สุจริตกุล (ต่อมาเป็นพระยาประดิษฐสหการ) กับ นายประสิทธิ์ (ฮกหลี) วีรานุวัตติ์ (ต่อมาเป็นพระสิทธิพยากรณ์)      

ผู้ช�านาญการสถิติพยากรณ์และการธนาคารจากธนาคารฝรั่งเศส (Banque l’ Indochine) เป็นต้น ข้าราชการในรุ่นนี้ 

ทั้ง 3 นายคือมิสเตอร์เจ. เอ. เคเบิล นายประดิษฐ์ สุจริตกุล และนายเสริม ชูโต เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่มากในการ 

ปฏิบัติงานสหกรณ์ในสมัยแรกเริ่มนับว่าเป็นเจ้าพนักงานสหกรณ์รุ่นแรกในประเทศไทย ส่วนพระสิทธิพยากรณ์นั้น             

เมือ่กรมพาณชิย์และสถติพิยากรณ์ได้รบัการยกฐานะขึน้เป็นกระทรวงพาณชิย์กบังานแผนกสถติพิยากรณ์ได้แยกกลบัคืน

ไปสังกัดกระทรวงพระคลังฯ ตามเดิมแล้ว ก็ได้ย้ายมาปฏิบัติงานในกรมสหกรณ์ต่อไป

 นอกจากน้ี ต่อมาเสดจ็ในกรมอธบิดกีรมพาณชิย์และสถติพิยากรณ์ยงัได้ทรงขอความร่วมมอืจาก พระยา (ต่อมาเป็น

เจ้าพระยา) ธรรมศักดิ์มนตรี ผู้บัญชาการโรงเรียนข้าราชการพลเรือนในสมัยนั้น ให้ช่วยคัดเลือกบุคคลที่เห็นว่าสามารถ

เหมาะสมจากส�านักศึกษาชั้นสูงนี้ เข้ารับราชการในกรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์อีก 3 นาย ตั้งแต่เดือนมกราคม 2458 

คือ นายพิจารณ์ (ซุ่ยเฮง) ปันยวณิช (ต่อมาเป็นพระพิจารณ์พาณิชย์ อธิบดีกรมสหกรณ์ เมื่อออกจากราชการฐาน   

สูงอายุแล้วได้เป็นกรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการสหกรณ์) กับนายเจือ รัตนสถิตย์ (ต่อมาเป็นหลวงรัตนพาณิชย์) 

ครูโรงเรียนข้าราชการพลเรือน และนายแฉ่ง อาสนจินดา (ต่อมาเป็นหลวงสหการสันทัด) นักศึกษาชั้นสูงของโรงเรียน

นั้น บุคคลเหล่านี้ได้เป็นก�าลังส�าคัญในการปฏิบัติงานสหกรณ์สืบมา

 ถึงกระนั้นจ�านวนเจ้าหน้าที่ในกรมนี้ก็ยังมีน้อยไม่พอแก่ปริมาณงานที่มีอยู่ และจะมีขึ้นในภายหน้า จึงได้เปิดการ

สอบแข่งขนั (Competition Examination) เพือ่คดัเลอืกให้ได้คนทีม่รีะดบัความรูเ้ท่าทีต้่องการ และมอีธัยาศัยสตปัิญญา 

สามารถเหมาะแก่การที่จะควบคุมงานสหกรณ์เข้ามารับราชการ จนกรมนี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้น�าวิธีการสอบแข่งขันส�าหรับ     

การเข้ารบัราชการมาใช้ในเมอืงไทยเป็นครัง้แรกเมือ่ต้นปี 2459 ในการสอบแข่งขนันัน้ นอกจากผูเ้ข้าสอบจะต้องสอบวชิา

ข้อเขียนตามหลักสูตรที่ก�าหนดไว้แล้ว ยังต้องสอบวิชาพูด (สัมภาษณ์) โดยอธิบดีทรงเรียกตัวเข้าไปซักถามด้วยพระองค์

เองทั้งภาษาไทยและอังกฤษ พร้อมทั้งสอดส่องสังเกตดูท่วงทีวาจาและปฏิภาณไหวพริบจนเป็นท่ีแน่พระทัยและได้ทรง

บนัทกึข้อสงัเกตคาดคะเนลกัษณะนสิัยของผู้เข้าสอบแต่ละคนไว้อยา่งถี่ถ้วน แลว้จึงประทานคะแนน ปรากฏผลการสอบ

แข่งขนัครัง้น้ันว่าในจ�านวนผูเ้ข้าสอบ 30 คน มผีูส้อบไล่ได้คะแนนสงู ได้รบัการคดัเลอืกเข้ารบัราชการในแผนกสหกรณ์เมือ่

ต้นปี 2459 รวม 5 คน คือ นายประมณฑ์ เนตรสิริ (พระประมณฑ์ปัญญา) นายสดับ วีรเธียร (พระประกาศสหกรณ์ 

นายสอ้าน ณ พัทลุง (หลวงสาธิตธนการ) นายฉวน โกลานนท์ (หลวงช�านาญนิธิอรรถ) นายละม้าย ธนะสิริ (หลวง

จนิดาสหกจิ) ข้าราชการรุน่ทีส่อบไล่เข้ามานีท้กุคนต่างรบัราชการอยู่ในต�าแหน่งสูงๆ และมีความสุจรติภกัดต่ีอราชการเป็น

ที่ตั้ง ขณะนี้ยังคงรับราชการอยู่เพียงคนเดียว ทั้งได้เคยเป็นอธิบดีกรมสหกรณ์ในขณะที่กรมสหกรณ์สังกัดกระทรวงเกษตร

าธกิารแล้วเลือ่นไปเป็นปลดักระทรวงเกษตร คอื ฯพณฯ พระประกาศสหกรณ์ (สดับ วรีเธยีร) รัฐมนตรว่ีาการกระทรวง

เกษตร ในคณะรัฐบาลชุดปัจจุบันนี้

 ต่อจากนัน้ เมือ่ทางการขยายสหกรณ์แพร่หลายยิง่ขึน้ จ�าเป็นต้องมเีจ้าพนกังานสหกรณ์เพือ่ด�าเนนิกิจการเพิม่เตมิ 

ต่อไปตามปริมาณงาน จึงได้เปิดการอบรมพนักงานสหกรณ์เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นรุ่นๆ จนในที่สุด        

ถึงกับจัดให้มีการศึกษาวิชาสหกรณ์ขึ้นในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งจะได้กล่าวในตอนต่อไป

The Cooperative1_P32-61.indd   41 3/1/2560 BE   7:08 PM



42

กรมสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ (พ.ศ. 2464-2477)

 

 เม่ือทางการได้ทดลองจดัตัง้สหกรณ์ในจงัหวดัพษิณโุลกและจงัหวดัลพบรุมีาเป็นเวลา 4 ปี กป็รากฏผลเป็นทีพ่อใจ 

ว่า การสหกรณ์มีประโยชน์อันยิ่งใหญ่ สามารถแก้ไขความเดือดร้อนในภาวะทางเศรษฐกิจของบรรดาชาวนา ซึ่งสมัคร      

เข้ามาเป็นสมาชิกสหกรณ์ได้อย่างแท้จรงิ และอาจขยายการจดัตัง้สหกรณ์ให้แพร่หลายเป็นคณุประโยชน์แก่ราษฎรชาวนา

ในจังหวัดต่างๆ ได้อย่างแน่นอน ดังนั้นในปี พ.ศ. 2463 เมื่อได้มีประกาศพระบรมราชโองการยกฐานะ กรมพาณิชย์และ 

สถิติพยากรณ์เป็นกระทรวงพาณิชย์ และตั้งสภาเผยแผ่พาณิชย์ขึ้นแล้ว พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาท           

จึงทรงด�ารงต�าแหน่งเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์ และนายกสภาเผยแผ่พาณิชย์เป็นพระองค์แรก และพระราชวรวงศ์เธอ 

กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ก็ได้ทรงด�ารงต�าแหน่งรองเสนาบดีและอุปนายกฯ เป็นพระองค์แรกเช่นเดียวกัน

 ส่วนแผนกการสหกรณ์ที่มีอยู่เดิมก็ได้ยกฐานะขึ้นเป็นกรมสหกรณ์ มีหน้าที่จัดตั้ง และควบคุมสหกรณ์ โดยมี         

พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ เป็นนายทะเบียนสหกรณ์สืบต่อมา การจัดขยายสหกรณ์ในระยะนี้ได้ด�าเนิน

ไปอย่างระมดัระวงั และเพือ่ทีจ่ะวางรากฐานการสหกรณ์ให้มัน่คงถาวรจ�าเป็นต้องดูแบบอย่างการจดัสหกรณ์ในประเทศอืน่  

ซึ่งมีภาวการณ์ท�ามาหากินคล้ายคลึงกับประเทศไทยเพื่อความสะดวก และแน่นอนในอันที่จะขยายการจัดตั้งสหกรณ์ให้

แพร่หลายทั่วประเทศไทยด้วย ดังนั้นในปี พ.ศ. 2465 พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ จึงได้กราบบังคมทูล 

ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตออกไปศึกษาและดูงานจัดสหกรณ์ในประเทศพม่าและอินเดียอันเป็นประเทศ          

ใกล้เคยีง ซึง่ได้จัดสหกรณ์ไว้แล้วอย่างกว้างขวาง เมือ่ได้รบัพระบรมราชานญุาตแล้ว คณะข้าราชการอนัมพีระราชวรวงศ์เธอ 

กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ทรงเป็นหัวหน้าคณะ นายอาร์. เอส. เลอเมย์. (R. S. le May) ที่ปรึกษากระทรวงพาณิชย์ กับ        

เจ้าพนักงานสหกรณ์อีกสองนาย คือ หลวงพิจารณ์พาณิชย์ (พิจารณ์ปัณยวณิช) และหลวง (ต่อมาเป็นพระ) ประกาศ

สหกรณ์ (สดับ วีรเธียร) กับหลวงประพันธ์พัฒนการ (ศร สามโกเศศ) ล่ามพม่า (ซึ่งเดินทางกลับเมื่อเสร็จดูงานที่ประเทศ

พม่า) ได้ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2465 กลับถึงกรุงเทพฯ ในเดือนเมษายน 2466

 การไปศกึษาและดงูานสหกรณ์ในประเทศพม่าและประเทศอนิเดียคราวนัน้ เป็นประโยชน์ช่วยเหลือการพจิารณา

ปรับปรุงและวางรากฐานการจัดตั้งและขยายสหกรณ์ให้แพร่หลายไปทั่วประเทศไทย

 นับตั้งแต่พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ได้ทรงด�ารงต�าแหน่ง นายทะเบียนสหกรณ์ เป็นพระองค์แรก 

ในปี พ.ศ. 2459 จนถึง 2468 รวมเวลา 9 ปี พระองค์ได้ทรงบ�าเพ็ญพระกรณียกิจ เพ่ือประโยชน์แก่การจัดสหกรณ์            

ในประเทศไทยเป็นอเนกประการ

 ประการแรกกค็อื พระองค์ท่านเป็นผูร้เิริม่จดัตัง้สหกรณ์ข้ึนในประเทศไทย และได้ทรงวางรากฐานการจดัสหกรณ์

ให้ลลุ่วงไปด้วยด ีนับตัง้แต่ได้เริม่ด�าเนินงานจดัตัง้สหกรณ์รุน่แรกด้วยการเผยแพร่และปลกูความนยิมในระบบการสหกรณ์ 

การคัดเลือกเจ้าพนักงานท่ีจะมาปฏิบัติงานสหกรณ์การวางแผนงานอันรัดกุมและเหมาะสม เพื่อขยายการสหกรณ์ให้         

กว้างขวาง ทั้งได้ทรงด�าเนินงานด้วยพระอุตสาหะวิริยภาพ มั่นคงต่อหลักวิชาและเคารพในเหตุผล

 ประการส�าคัญนอกจากที่กล่าวมาแล้วก็คือ พระองค์ทรงด�าเนินงานจัดตั้งสหกรณ์ด้วยความระมัดระวัง เพราะ

พระองค์ทรงตระหนักพระทัยว่าการจัดตั้งสหกรณ์เป็นองค์การถาวร จึงควรวางรากฐานให้มั่นคง เพื่อความสะดวกที่จะ

ขยายการจัดตั้งสหกรณ์สืบไปภายหน้า เมื่อพระองค์พ้นจากต�าแหน่งนายทะเบียนสหกรณ์แล้ว ต่อมาในปี พ.ศ. 2469  
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กระทรวงพาณิชย์ได้เข้ารวมกับกระทรวงคมนาคมได้ชื่อว่ากระทรวงพาณิชย์และคมนาคม มีหม่อมเจ้าฉลาดลบเลอ

สรรค์กมลาสน์ เป็นปลัดทูลฉลองฯ ดังนั้น ต�าแหน่งนายทะเบียนสหกรณ์ จึงได้แก่ หม่อมเจ้าฉลาดลบเลอสรรค์กมลาสน์ 

ส�าหรับการสหกรณ์ในระยะนี้ หม่อมเจ้าฉลาดลบเลอสรรค์กมลาสน์ ก็ได้ด�าเนินการตามแผนงานที่ พระราชวรวงศ์เธอ 

กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ทรงวางแนวไว้และในตอนปลายปี พ.ศ. 2469 นั่นเอง พระยาพิพิธสมบัติ (ตาบ กุวานนท์) ได้

เข้ามารับต�าแหน่งปลัดทูลฉลองกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม จึงได้ด�ารงต�าแหน่งนายทะเบียนต่อจากหม่อมเจ้าฉลาด        

ลบเลอสรรค์กมลาสน์ไป

 อนึ่ง เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2469 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้

เสดจ็ประพาสมณฑลพายพั ก�าหนดประทบั ณ จงัหวดัพษิณโุลก ในโอกาสนีม้พีระราชประสงค์จะทรงเหน็กิจการสหกรณ์  

และความเป็นอยู่ของสมาชิกสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นในจังหวัดพิษณุโลกด้วย ฉะนั้น เมื่อเสด็จพระราชด�าเนินโดยทางรถไฟ         

ถงึจงัหวดัพษิณโุลก จงึเสดจ็ประทบัแรม ณ ท�าเนยีบสมหุเทศาภบิาล และในวนัที ่7 มกราคม พ.ศ. 2469 พระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยูห่วั พร้อมด้วยสมเดจ็พระบรมราชนิ ีได้เสดจ็พระราชด�าเนนิไปประทบัทีป่ะร�า ซึง่พระยาพพิธิสมบัต ิ(ตาบ กุวานนท์) 

ปลัดทูลฉลองกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม และด�ารงต�าแหน่ง นายทะเบียนสหกรณ์ขณะนั้น จัดไว้โดยเฉพาะ                     

ณ วัดนางพระยา เพื่อทอดพระเนตรการประชุมสหกรณ์

 ในปะร�าที่ประชุมสหกรณ์นั้นมีข้าราชการผู้ใหญ่ ข้าราชการกรมสหกรณ์ คณะกรรมการด�าเนินการของสหกรณ์

ในจังหวัดพิษณุโลกทุกสมาคม และสมาชิกสหกรณ์บ้านดอนไม่จ�ากัดสินใช้ ทุกคนเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพราะ

สหกรณ์นี้อยู่ใกล้กับสถานที่ประชุม สะดวกแก่การรวบรวมสมาชิกได้โดยครบถ้วน

 เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินี เสด็จประทับเรียบร้อยแล้ว พระเจ้าพี่ยาเธอ

กรมพระก�าแพงเพชรอัครโยธินได้ทรงกล่าวเปิดประชุมและทรงแนะน�านายทะเบียนต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ต่อจากนั้น นายทะเบียนสหกรณ์ได้น�าสมุดข้อบังคับ สมุดบัญชีและเอกสารต่างๆ ของสหกรณ์ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย               

เพือ่ทอดพระเนตร และมรีบัสัง่ซกัถามข้อความบางประการ ซ่ึงนายทะเบยีนสหกรณ์กไ็ด้กราบบงัคมทลูชีแ้จงกจิการต่างๆ 

ที่สหกรณ์ได้ด�าเนินไปให้ทรงทราบ ต่อจากนั้นได้มีพระราชประสงค์จะทอดพระเนตรการประชุมของสหกรณ์ ซึ่งนาย

ทะเบยีนสหกรณ์จดัถวาย พระองค์ทรงประทบัฟังอยูด้่วยความสนพระราชหฤทยัจนสิน้กระแสความ และพอพระราชหฤทยั

เป็นอย่างยิ่งนายทะเบียนสหกรณ์จึงได้น�าสมุดบันทึกการตรวจสหกรณ์ของสหกรณ์บ้านดอนไม่จ�ากัดสินใช้ ขึ้นทูลเกล้าฯ 

ถวาย และได้ทรงบันทึกลายพระราชหัตถเลขาไว้ในสมุดบันทึกนั้น ดังข้อความต่อไปนี้

 เมือ่พระราชทานลายพระราชหตัถเลขาไว้ในสมดุบนัทกึแล้ว จึงพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่สมาชกิสหกรณ์

ทุกสมาคม ดังต่อไปนี้
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(ส�าเนา)

พระบรมราโชวาท

พระราชทานแก่สมาชิกคณะสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก

----------------------------

 ข้ามคีวามยนิดมีากทีไ่ด้มาพบพวกเจ้าทัง้หลายซ่ึงเป็นสมาชกิสหกรณ์ การสหกรณ์เป็นของส�าคญัมากเพราะจะน�า

ความมั่งคั่งมาสู่ราษฎรทั้งหลาย นอกจากนั้นยังสอนให้ช่วยกันท�างานเป็นคณะ ตามธรรมดาการท�างานคนเดียว สู้ช่วย

กันหลายๆ คนไม่ได้ เพราะจะได้ช่วยกันในทางความคิดและตลอดจนออกแรงถ้าเราคิดอะไรคนเดียวอาจพลาดพล้ังได้ 

โดยไม่รู้ตัว เมื่อเราประชุมกันคิดจะได้ผลดีมากกว่าในการประชุมวันนี้เห็นได้ชัดเจนว่าพวกเจ้าเข้าใจดีในหลัก ความ

ประสงค์ของการ

 สหกรณ์ และพวกเจ้ามีความคิดถูกต้องดีมากในวิธีการท�ามาหากินที่ได้ผลดีจริง ดังนี้เห็นได้ชัดเจนว่าต่างคน            

ต่างคิดไม่ดี แต่ถ้าคิดหลายๆ คนก็อาจได้รับความมั่นคง สมบูรณ์เสมอ นอกจากนั้นเมื่อรวมหมู่เป็นคณะเช่นนี้ ก็จะได้

รักษาผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน และเมื่อเกิดโจรผู้ร้ายขึ้นจะได้ช่วยกันป้องกันและจับกุม

 พวกเจ้าท้ังหลาย ต้องอย่านึกแต่ประโยชน์ของตนเอง ต้องนึกถึงประโยชน์ของคณะเป็นส�าคัญต้องพยายาม                

ช่วยเหลือกันและกันเสมอ

 ในทีส่ดุ ข้าขอให้พรแก่เจ้าทัง้หลาย จะท�ามาหากนิอย่างใดๆ ขอให้ได้ผลงอกงามเสมอ ขอให้บรบิรูณ์ด้วยก�าลงักาย

และก�าลังสติปัญญาและปราศจากโรคภัยทุกประการ

 ระหว่างที่พระยาพิพิธสมบัติ มาด�ารงต�าแหน่งนายทะเบียนสหกรณ์นั้น ในระยะแรกได้จัดตั้งสหกรณ์เพิ่มขึ้น           

เพยีงจ�านวนน้อย ส่วนงานใหญ่อยูท่ีก่ารพจิารณาปรบัปรงุ สหกรณ์ทีต่ัง้ขึน้แล้วให้ด�าเนนิไปด้วยดโีดยจดัวธิกีารวางระเบยีบ

ตรวจบัญชีและตรวจสหกรณ์เพื่อให้ทราบฐานะความมั่นคงของสหกรณ์

 ส่วนการจัดตั้งสหกรณ์ก็ยังคงจัดตั้งเพียงสหกรณ์ประเภทหาทุนประเภทเดียว เมื่อวันส้ินปี พ.ศ. 2474 มี

สหกรณ์ประเภทหาทุนที่จดทะเบียนแล้ว 150 สมาคม สหกรณ์เหล่านี้มีส�านักอยู่ในเขตจังหวัดต่างๆ รวม 7 จังหวัด 

คือ จังหวัดพิจิตร, พิษณุโลก, พระนครศรีอยุธยา, ลพบุรี, สระบุรี, อ่างทอง และจังหวัดอุตรดิตถ์ ในตอนต้นปี พ.ศ. 2475 

พระยาพิพธิสมบตัจิงึพ้นจากต�าแหน่งปลดัทลูฉลองและนายทะเบยีนสหกรณ์ รวมเวลาทีพ่ระยาพพิธิสมบตัอิยูใ่นต�าแหน่ง

นายทะเบียนสหกรณ์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2469 ถึง พ.ศ. 2475 เป็นเวลา 6 ปี

 อนึ่ง ในระหว่างที่แผนกการสหกรณ์ได้ขึ้นสู ่ฐานะเป็นกรมสหกรณ์นั้น ยังมิได้มีการแต่งตั้งอธิบดีคงมีแต่                    

นายทะเบียนสหกรณ์ซึ่งมีต�าแหน่งเทียบเท่าอธิบดีกรมเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาการ ดังนี้ ในตอนกลางปี พ.ศ. 2475 หลัง

จากเปลีย่นแปลงการปกครองแล้ว พระยาโทณวนกิมนตร ี(วสิทุธิ ์โทณวนกิ) กเ็ข้ามารกัษาการในต�าแหน่งนายทะเบียน

สหกรณ์แทนพระยาพพิธิสมบตัปิระมาณ 1 เดือน  แล้วจึงได้มปีระกาศประธานคณะกรรมการราษฎร ลงวนัที ่8 สงิหาคม 

พ.ศ. 2475 ว่า  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้หลวงเดชสหกรณ์ (ม.ล.เดช สนิทวงศ์) เป็นนายทะเบียนสหกรณ์  

และกระทรวงเกษตรพาณชิยการ ได้ออกประกาศลงวนัที ่16 สงิหาคม พ.ศ. 2475 อาศยัความตามมาตรา 8 แห่งพระราช

บัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2471 ให้หลวงเดชสหกรณ์เป็นผู้มีหน้าที่รับจดทะเบียนสหกรณ์และท�าการอื่นตามพระราชบัญญัติ

The Cooperative1_P32-61.indd   44 3/1/2560 BE   7:08 PM



45

 ในระยะเวลาที่หลวงเดชสหกรณ์เข้ามารับต�าแหน่งนายทะเบียนสหกรณ์ ได้ขยายการจัดต้ังสหกรณ์ประเภท           

หาทุนออกไปอีกหลายจังหวัด ดังจะเห็นได้ว่าในตอนสิ้นปี พ.ศ. 2477 มีสหกรณ์ประเภทหาทุนรวมทั้งสิ้น 440 สมาคม 

และสหกรณ์เหล่านี้ มีส�านักอยู่ในเขตจังหวัดต่างๆ รวม 14 จังหวัด คือจังหวัดฉะเชิงเทรา, เชียงใหม่, นครนายก, พิจิตร, 

พิษณุโลก, พระนครศรีอยุธยา, เพชรบุรี, แพร่, ราชบุรี, ลพบุรี, สระบุรี, สุพรรณบุรี, อ่างทอง และจังหวัดอุตรดิตถ์  

นอกจากการขยายการจดัตัง้สหกรณ์แล้ว ยงัได้พจิารณาปรบัปรงุจดัระเบยีบราชการภายในกรมสหกรณ์ เพือ่ให้เหมาะสม

กับจ�านวนสหกรณ์ที่เพิ่มขึ้นตามล�าดับ เช่น ได้แบ่งราชการท้องที่ออกเป็น 5 ภาค คือภาคพายัพ, ภาคเหนือ, ภาคกลาง, 

ภาคตะวันออก และภาคใต้ และให้มีหัวหน้ากองสหกรณ์ออกไปควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งได้วางระเบียบในการตรวจ

สหกรณ์ ตรวจบัญชีสหกรณ์และการจัดตั้งสหกรณ์เพิ่มขึ้น เพื่อให้การด�าเนินงานเรียบร้อยและสะดวกต่อการตรวจตรา

 หลวงเดชสหกรณ์ได้ด�ารงต�าแหน่งนายทะเบียนสหกรณ์ตั้งแต่ พ.ศ. 2475 ถึง พ.ศ. 2477 รวมเป็นเวลา 3 ปี              

ต่อจากนัน้จงึได้ย้ายไปด�ารงต�าแหน่งปลดักระทรวงเกษตราธกิาร เมือ่วนัที ่21 ธนัวาคม พ.ศ. 2477 ในระหว่างท่ีหลวงเดช

สหกรณ์ด�ารงต�าแหน่งนายทะเบียนสหกรณ์อยูน่ัน้ ได้ขยายการจดัต้ังสหกรณ์ให้ทวจี�านวนขึน้ และได้วางระเบยีบปรบัปรงุ

งานสหกรณ์ให้ด�าเนินกิจการลุล่วงเป็นผลดีอย่างยิ่ง

 ส่วนแผนกสหกรณ์เมื่อขึ้นสู่ฐานะเป็นกรมสหกรณ์ สังกัดกระทรวงพาณิชย์ใน พ.ศ. 2463 แล้ว ต่อมาใน พ.ศ. 2469 

กระทรวงพาณิชย์ก็เปลี่ยนนามเป็นกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม และใน พ.ศ. 2475 ได้เปลี่ยนนามจากกระทรวง 

พาณิชย์และคมนาคม เป็นกระทรวงเกษตรพาณิชยการ กรมสหกรณ์จึงอยู่ในสังกัดกระทรวงนี้ต่อมา จนถึง พ.ศ. 2476        

ได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งกระทรวงและกรมพุทธศักราช 2476 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2476 เปลี่ยนนามกระทรวง

เกษตรพาณิชยการเป็นกระทรวงเศรษฐการ และแบ่งหน้าที่ราชการเป็น

 1. กรมเลขานุการรัฐมนตรี 2.  กรมปลัด

 3. กรมเกษตร 4.  กรมการประมง

 5. กรมป่าไม้ 6.  กรมที่ดินและโลหะกิจ

 7. กรมชลประทาน 8.  กรมพาณิชย์

 9. กรมสหกรณ์ 10. กรมรถไฟ

 11. กรมไปรษณีย์โทรเลข 12. กรมเจ้าท่า

 13. กรมวิทยาศาสตร์      (ราชกิจจานุเบกษา ปี 2476 เล่มที่ 50)

 ต่อมาได้มพีระราชกฤษฎกีาจดัวางระเบยีบกรม ในกระทรวงเศรษฐการ พุทธศกัราช 2476 ลงวนัที ่22 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2476 เฉพาะเกี่ยวกับกรมสหกรณ์ ได้แบ่งส่วนราชการออกเป็น:-

 1. ราชการกลาง

  1. กองกลาง แบ่งเป็น 3 แผนก คือ

   1. แผนกสารบรรณ

   2. แผนกทะเบียน
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   3. แผนกเบ็ดเตล็ด

  2. กองบัญชี แบ่งเป็น 2 แผนก คือ

   1. แผนกบัญชี

   2. แผนกตรวจ

  3. กองสหกรณ์ แบ่งเป็น 2 แผนก คือ

   1. แผนกอบรม

   2. แผนกอ�านวยการ

 2. ราชการท้องถิ่น

  1. สหกรณ์มลฑล

  2. สหกรณ์จังหวัด

         (ราชกิจจานุเบกษา ปี 2476 เล่มที่ 50)

 ในปีเดยีวกนันัน้ยงัได้มพีระราชบญัญตัปิรบัปรงุกระทรวงทบวงกรม พทุธศกัราช 2476 ลงวนัที ่ 9  ธนัวาคม พ.ศ. 2476  
อีกฉบับหนึ่ง  ก�าหนดให้กระทรวงเศรษฐการ มีอ�านาจและหน้าที่เกี่ยวกับการเศรษฐกิจแห่งชาติ และแบ่งหน้าที่ราชการ
ในกระทรวงเศรษฐการออกเป็น:-

  1. ส�านักงานเลขานุการรัฐมนตรี

  2. ส�านักงานปลัดกระทรวง

  3. กรมทะเบียนการค้า

  4. กรมพาณิชย์

  5. กรมวิทยาศาสตร์

  6. กรมสหกรณ์

 ราชการส่วนเกษตร

  7. กรมการประมง

  8. กรมเกษตร

  9. กรมชลประทาน

          10. กรมที่ดินและโลหะกิจ

  11. กรมป่าไม้
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 ราชการส่วนคมนาคม

           12. กรมการขนส่ง

      13. กรมเจ้าท่า

           14. กรมไปรษณีย์โทรเลข

           15. กรมรถไฟ

         (ราชกิจจานุเบกษา ปี 2476 เล่มที่ 50)

 ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการ ส�านักงานและกรมในกระทรวงเศรษฐการ พุทธศักราช 2476  

ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2476

 เฉพาะเกี่ยวกับกรมสหกรณ์ ได้แบ่งส่วนราชการออกเป็น  :-

 1. ส�านักงานเลขานุการกรม แบ่งออกเป็น 3 แผนก คือ

  1. แผนกสารบรรณ

  2. แผนกทะเบียน

  3. แผนกเบ็ดเตล็ด

 2. กองสหกรณ์ภาคพายัพ แบ่งเป็น 2 แผนก คือ

  1. แผนกตั้ง

  2. แผนกควบคุม

 3. กองสหกรณ์ภาคเหนือ แบ่งเป็น 2 แผนก คือ

  1. แผนกตั้ง

  2. แผนกควบคุม

 4. กองสหกรณ์ภาคกลาง แบ่งเป็น 2 แผนก คือ

  1. แผนกตั้ง

  2. แผนกควบคุม

 5. กองสหกรณ์ภาคตะวันออก แบ่งเป็น 2 แผนก คือ

  1. แผนกตั้ง

  2. แผนกควบคุม
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 6. กองสหกรณ์ภาคใต ้แบ่งเป็น 2 แผนก คือ

  1. แผนกตั้ง

  2. แผนกควบคุม

 7. กองตรวจบัญช ีแบ่งเป็น 2 แผนก คือ

  1. แผนกบัญชี

  2. แผนกตรวจ

 8. กองอบรม

  (ราชกิจจานุเบกษา ปี 2476 เล่มที่ 50)

 ในตอนกลางปี พ.ศ. 2477 ได้มีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477           

ลงวันท่ี 6 ตลุาคม พ.ศ. 2477 ให้ยกเลกิความในมาตรา 20 แห่งพระราชบญัญตัปิรบัปรงุกระทรวงทบวงกรม พทุธศกัราช 2476 

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

 มาตรา 20 หน้าที่ราชการในกระทรวงเศรษฐการ แยกเป็น

 1. ส�านักงานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

 2. ส�านักงานปลัดกระทรวง

 3. ทบวงเกษตราธิการ

 4. ทบวงพาณิชย์และคมนาคม

ทบวงเกษตราธิการ

 หน้าที่ราชการในทบวงเกษตราธิการ แยกเป็นดังนี้

 1. ส�านักงานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการทบวง

 2. ส�านักงานปลัดกระทรวง

 3. กรมการประมง

 4. กรมเกษตร

 5. กรมชลประทาน

 6. กรมที่ดินและโลหะกิจ

 7. กรมป่าไม้

 8. กรมสหกรณ์
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ทบวงพาณิชย์และคมนาคม

 หน้าที่ราชการในทบวงพาณิชย์และคมนาคม แยกเป็นดังนี้

 1. ส�านักงานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการทบวง

 2. ส�านักงานปลัดทบวง

 3. กรมการขนส่ง

 4. กรมเจ้าท่า

 5. กรมทะเบียนการค้า

 6. กรมไปรษณีย์โทรเลข

 7. กรมพาณิชย์

 8. กรมรถไฟ

 9. กรมวิทยาศาสตร์

 (ราชกิจจานุเบกษา ปี 2477 เล่มที่ 51)

 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช 2477 นี้ มีข้อที่พอสังเกตได้ว่า               

เดิมกรมสหกรณ์สังกัดอยู่ในกระทรวงพาณิชย์ตลอดมา เพิ่งได้เข้ารวมอยู่ในสังกัดทบวงเกษตราธิการตอนนี้ ดังเหตุผลที่

จะได้กล่าวในตอนต่อไป

 ส่วนสถานที่ตั้งกรมสหกรณ์ ซึ่งแต่เดิมเมื่อครั้งยังเป็นแผนกการสหกรณ์ สังกัดกรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์       

ได้อาศัยอยู่ในบริเวณกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ จนต่อมาเมื่อกรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์รับการยกฐานะขึ้นเป็น 

กระทรวง และแผนกการสหกรณ์มีฐานะเป็นกรมสหกรณ์สังกัดกระทรวงพาณิชย์แล้ว จึงย้ายสถานที่จากกระทรวง            

พระคลังมหาสมบัติ มาอยู่ที่ชั้นกลางของตึกกระทรวงพาณิชย์ซึ่งตั้งอยู่ ณ ถนนสนามไชย จังหวัดพระนคร
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กรมสหกรณ์ กระทรวงเกษตราธิการ (พ.ศ. 2478-2494)

 กรมสหกรณ์เดิมสังกัดอยู่ในกระทรวงพาณิชย์ ซี่งต่อมาเปลี่ยนนามเป็นกระทรวงเศรษฐการและในตอนต้นปี       

พ.ศ. 2477 ได้แยกหน้าท่ีการงานในกระทรวงเศรษฐการออกเป็น 2 ทบวง คือ ทบวงเกษตราธิการและทบวงพาณิชย์

และคมนาคม รัฐบาลจึงพิจารณาเห็นว่ากรมสหกรณ์ซึ่งเดิมสังกัดอยู่ในกระทรวงเศรษฐการนั้น มีกิจการเกี่ยวข้องกับงาน

ของทบวงเกษตราธิการอย่างใกล้ชิด จึงให้โอนมาสังกัดทบวงเกษตราธิการตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวง

กรมแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477 ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2477 ครั้นต่อมาในตอนปลายปี พ.ศ. 2477 ได้มีพระราช

บัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2477 (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2477 ยกฐานะทบวง

เกษตราธิการ ขึ้นเป็นกระทรวงเกษตราธิการ เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2478 และตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ก�าหนด

ให้กระทรวงเกษตราธิการ มีอ�านาจและหน้าที่เกี่ยวกับการเกษตร โดยจัดแบ่งหน้าที่ราชการในกระทรวงเกษตราธิการ  

ดังต่อไปนี้ คือ

 1. ส�านักงานเลขานุการรัฐมนตรี

 2. ส�านักงานปลัดกระทรวง

 3. กรมเกษตรและการประมง

 4. กรมชลประทาน

 5. กรมที่ดินและโลหะกิจ

 6. กรมป่าไม้

 7. กรมสหกรณ์

 (ราชกิจจานุเบกษา ปี 2477 เล่มที่ 51)

 ต่อมาในปี พ.ศ. 2478 ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการส�านักงานและกรมในกระทรวงเกษตราธิการ  

พุทธศักราช 2478 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2478 ซึ่งปรากฏว่า ได้มีการจัดแบ่งส่วนราชการของ

 1. ส�านักงานเลขานุการกรม แบ่งเป็น 3 แผนก คือ

  1. แผนกสารบรรณ

  2. แผนกทะเบียน

  3. แผนกเบ็ดเตล็ด

 2. กองสหกรณ์ภาคพายัพ แบ่งเป็น 2 แผนก คือ

  1. แผนกตั้ง
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  2. แผนกควบคุม

 3. กองสหกรณ์ภาคเหนือ แบ่งเป็น 2 แผนก คือ

  1. แผนกตั้ง

  2. แผนกควบคุม

 4. กองสหกรณ์ภาคกลาง แบ่งเป็น 2 แผนก คือ

  1. แผนกตั้ง

  2. แผนกควบคุม

 5. กองสหกรณ์ภาคตะวันออก แบ่งเป็น 2 แผนก คือ

  1. แผนกตั้ง

  2. แผนกควบคุม

 6. กองสหกรณ์ภาคใต้ แบ่งเป็น 2 แผนก คือ

  1. แผนกตั้ง

  2. แผนกควบคุม

 7. กองตรวจบัญชี แบ่งเป็น 2 แผนก คือ

  1. แผนกบัญชี

  2. แผนกตรวจ

 8. กองอบรม

  (ราชกิจจานุเบกษา ปี 2478 เล่มที่ 52)

 เมื่อหลวงเดชสหกรณ์ได้รับต�าแหน่งปลัดกระทรวงเกษตราธิการใน ปี พ.ศ. 2478 แล้ว พระพิจารณ์พาณิชย์ 
(พิจารณ์ ปัณยวนิช) ก็ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการในต�าแหน่งอธิบดีกรมสหกรณ์และนายทะเบียนสหกรณ์อยู่ช่ัวระยะ 
เวลาหนึ่ง ในระยะนี้ได้ริเริ่มจัดตั้งสหกรณ์ประเภทใหม่ขึ้นประเภทหนึ่งคือสหกรณ์เช่าซ้ือที่ดิน ที่จังหวัดปทุมธานี ครั้น         
ต่อมาจงึมพีระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังให้พระประกาศสหกรณ์ (สดับ วรีเธยีร) หวัหน้ากองสหกรณ์ภาคกลาง
กรมสหกรณ์เป็นอธบิดกีรมสหกรณ์ ตัง้แต่วนัที ่11 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2478 แล้วต่อมาจงึได้มปีระกาศกระทรวงเกษตราธกิาร
แต่งตัง้ให้พระประกาศสหกรณ์ด�ารงต�าแหน่งนายทะเบยีนสหกรณ์ ได้มกีารจัดต้ังสหกรณ์ประเภทใหม่ๆ ขึน้หลายประเภท 
เนื่องจากได้พิจารณาเห็นว่าเดิมกรมสหกรณ์มีนโยบายจัดตั้งสหกรณ์ประเภทหาทุน เพื่อช่วยเหลือชาวนาผู้ยากจนให้พ้น
จากหนี้สินและมีทุนท�ามาหากินอยู่ประเภทเดียวตลอดมาเป็นเวลา 20 ปีแล้ว มีสหกรณ์ประเภทหาทุนที่กรมสหกรณ์
รับจดทะเบียนไว้ในตอนต้นปี พ.ศ. 2479 เป็นจ�านวน 561 สมาคม ในเขตจังหวัดต่างๆ รวม 16 จังหวัด นับว่าได้วาง 
รากฐานการจัดสหกรณ์ประเภทนี้ไว้อย่างมั่นคง สมควรที่จะขยายการจัดตั้งสหกรณ์ประเภทอื่นขึ้นอีก เพื่อช่วยเหลือ          
หมูร่าษฎรผูม้อีาชพีบางอย่าง ซึง่ต้องการความช่วยเหลือส่งเสริมในการประกอบอาชพีตามหลักและวธิกีารสหกรณ์ต่อไป 
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 ในระยะเวลาที่พระประกาศสหกรณ์ด�ารงต�าแหน่งนายทะเบียนสหกรณ์นั้น ได้มีสหกรณ์ประเภทใหม่ๆ เกิดขึ้นถึง 

9 ประเภท คือ ร้านสหกรณ์, สหกรณ์บ�ารุงที่ดิน, สหกรณ์ขายข้าวและพืชผล, สหกรณ์นิคมกสิกรรม, สหกรณ์ขายน�้าตาล

โตนดและพืชผล, สหกรณ์อุตสาหกรรม, สหกรณ์หาทุนและบ�ารุงที่ดิน, สหกรณ์นิคมฝ้าย และสหกรณ์นิคมเกลือ  การจัด

ขยายสหกรณ์ประเภทใหม่นีเ้ป็นภาระทีห่นกัมากนบัแต่การด�าเนนิการจดัตัง้ การวางระเบยีบข้อบงัคบั และการด�าเนนิงาน

เพื่อให้เป็นไปตามหลักและวิธีการของสหกรณ์ แต่กรมสหกรณ์ก็ได้ด�าเนินกิจการลุล่วงไปด้วยดี ในตอนสิ้นปี พ.ศ. 2484 

มีสหกรณ์ประเภทต่างๆ รวมทั้งสิ้น 2,998 สมาคม สหกรณ์เหล่านี้มีส�านักอยู่ในเขตจังหวัดต่างๆ รวม 32 จังหวัด ส�าหรับ

ในด้านพนักงานสหกรณ์ กรมสหกรณ์ได้พยายามคัดเลือกบุคคลที่มีคุณลักษณะเหมาะสมแก่การนี้ โดยจัดให้มีการอบรม

ผู้สมัครเข้ารับราชการในกรมสหกรณ์ เพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานสหกรณ์พวกหนึ่ง เป็นเสมียนพนักงานประจ�าที่ท�าการ

สหกรณ์จังหวัดต่างๆ อีกพวกหนึ่ง ฉะนั้นจึงได้แยกการอบรมเป็น 2 ประเภท โดยก�าหนดพื้นความรู้ของผู้สมัคร และวาง

ระเบียบการอบรมไว้ต่างกัน คือ

 1. พนักงานอบรมประเภท 1 คัดเลือกจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ

พลเรือน พ.ศ. 2479 และมีพื้นความรู้ได้รับปริญญาธรรมศาสตร์บัณฑิต หรือประกาศนียบัตรซึ่งเทียบวิทยฐานะได้               

ไม่ต�า่กว่า แต่การรบัสมคัรพนกังานอบรมประเภท 1 รุ่นแรกนี ้ผู้มพ้ืีนความรู้ตามทีก่�าหนดไว้มาสมคัรน้อย ไม่พอแก่ความ

ต้องการ ประกอบกับกรมสหกรณ์จ�าเป็นจะต้องมีพนักงานสหกรณ์ประเภทนี้ให้พอแก่การด�าเนินงานท่ีจะจัดขยายออก

ไป จึงจ�าต้องพิจารณาคัดเลือกรับผู้ที่เคยรับราชการมาแล้วไม่ต�่ากว่า 4 ปี และได้รับเงินเดือนอยู่แล้วไม่ต�า่กว่า 50 บาท 

เข้าเป็นพนกังานอบรมประเภท 1 เท่าทีม่อีตัราว่างอยูน่ัน้พนกังานอบรมประเภทนีม้หีลักสูตรการอบรมรวมเวลา 6 เดอืน

และแบ่งเป็น 2 ภาค คือ

 (1) ภาควิชาการ อบรมโดยวิธีฟังข้อบรรยายในวิชาต่างๆ ซึ่งเกี่ยวกับงานในหน้าที่ (ก�าหนดเวลา 2 เดือน)

 (2) ภาคปฏิบัติการ อบรมโดยวิธีให้ออกไปฝึกหัดงานตามท้องที่ภายในความควบคุมของเจ้าพนักงานสหกรณ์  

(ก�าหนดเวลา 4 เดอืน) ในระหว่างการอบรมนัน้ พนกังานอบรมได้รับเงินเดือนตามระเบยีบการอบรม เมือ่เสรจ็การอบรม

ตามหลักสูตรแล้ว ส�าหรับผู้ที่ได้รับปริญญา อ.ก.พ. กรมสหกรณ์ก็ให้มีการสอบคัดเลือกตาม “พระราชกฤษฎีกาก�าหนด

คุณสมบตัพิืน้ความรูแ้ละวธิคีดัเลอืกหรอืสอบคดัเลอืก เพือ่บรรจแุละแต่งตัง้พนกังานสหกรณ์ในกรมสหกรณ์  พทุธศักราช  

2481” เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นตรี และแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งพนักงานสหกรณ์ตรี ส่วนผู้ที่มิได้

รับปริญญาจะต้องปฏิบัติงานจนปรากฏความสามารถเหมาะสมแก่ต�าแหน่งหน้าที่ก่อน แล้วจึงจะให้มีการสอบคัดเลือกตาม          

พระราชกฤษฎีกา เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นตรี และแต่งตั้งเป็นพนักงานสหกรณ์ตรี

 2. พนักงานอบรมประเภท 2 คัดเลือกจากผู้ที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ

พลเรือน พ.ศ. 2479 และมีพื้นความรู้สอบไล่ได้ประกาศนียบัตรมัธยมบริบูรณ์ (มัธยม 8) ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ

เทียบวิทยะฐานะได้ไม่ต�่ากว่า ก�าหนดเวลาอบรม 6 เดือนในระหว่างการอบรมไม่ได้รับเงินเดือนหรือเบี้ยเลี้ยง เมื่อเสร็จ

การอบรมแล้ว อ.ก.พ. กรมสหกรณ์ก็ด�าเนินการสอบแข่งขันวิชาข้าราชการพลเรือนชั้นจัตวา อันดับ 4 ตาม “พระราช

บัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช 2479” ผู้ที่สอบได้จึงจะได้รับบรรจุเข้าเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญชั้น

จตัวา อนัดบั 4 และส่งออกไปฝึกหดังานในท้องทีก่บัเจ้าหน้าทีพ่นกังานสหกรณ์ แล้วจึงให้ประจ�าทีท่�าการสหกรณ์จงัหวดั

ต่างๆ ในต�าแหน่งเสมียนพนักงาน

 การอบรมพนักงานสหกรณ์ที่กรมสหกรณ์จัดขึ้นนี้เริ่มกระท�ามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2481 และอบรมได้เพียง 4 รุ่นก็เลิก

เพราะเป็นเพียงการอบรมชั่วคราว เพื่อให้มีพนักงานผู้ปฏิบัติงานสหกรณ์เพิ่มขึ้นโดยรวดเร็วและพอเพียงแก่ปริมาณของ
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งานทีจ่ะขยายออกไปอย่างรบีเร่งในระยะนัน้ แต่โดยเหตุทีก่ารอบรมพนกังานก่อนทีจ่ะออกปฏบิติังานสหกรณ์นี ้เป็นคุณ

ประโยชน์แก่การจัดขยายสหกรณ์อยู่มาก กระทรวงเกษตราธิการจึงได้จัดให้มีการศึกษา “วิชาสหกรณ์” ขึ้นใน “คณะ

สหกรณ์” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ่ึงในปัจจุบันนี้ได้เปล่ียนชื่อเป็น “คณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์” และ “คณะ

เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ” ตามล�าดับ ซึ่งควรนับได้ว่า พระประกาศสหกรณ์ ได้เป็นผู้วางรากฐานการศึกษาวิชา

สหกรณ์ไว้เป็นเบื้องแรก

 พระประกาศสหกรณ์ได้ด�ารงต�าแหน่งอธบิดกีรมสหกรณ์ และนายทะเบยีนสหกรณ์อยูเ่ป็นเวลาประมาณ 6 ปี แล้ว

กม็พีระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ไปด�ารงต�าแหน่งปลัดกระทรวงเกษตราธกิาร ต้ังแต่วนัที ่6 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2485 

และต่อมาเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2485 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ นายพิจารณ์ ปัณยวนิช               

(พระพจิารณ์พาณชิย์) ผูช่้วยอธบิดดี�ารงต�าแหน่งอธบิดีกรมสหกรณ์ และด�ารงต�าแหน่งนายทะเบยีบสหกรณ์โดยประกาศ

แต่งตั้งของกระทรวงเกษตราธิการสืบต่อมา ต่อจากพระประกาศสหกรณ์

 ในระหว่างท่ีพระพจิารณ์พาณิชย์ด�ารงต�าแหน่งนายทะเบยีนสหกรณ์ ได้ขยายการจดัตัง้สหกรณ์เพิม่เตมิจากทีต่ัง้อยู่

แล้ว และจัดตั้งสหกรณ์ประเภทใหม่ๆ ขึ้นอีกหลายประเภท เช่น ร้านสหกรณ์กลาง, สหกรณ์ขายเกลือ, สหกรณ์ผู้เดินรถ, 

สหกรณ์การประมง และสหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นต้น นอกจากนี้ ทางการยังด�าริตั้ง ธนาคารเพื่อการสหกรณ์ขึ้นเพื่อเป็น

ศูนย์กลางแห่งการเงนิของสหกรณ์ และเป็นสือ่อนัทีเ่หมาะสมระหว่างเจ้าของทนุและสหกรณ์ เพราะแต่เดมิมา  นอกจาก

กรมสหกรณ์จะมีหน้าท่ีจัดตั้งและควบคุมสหกรณ์แล้ว ยังต้องจัดหาเงินทุนมาให้สหกรณ์กู้ยืมอีกด้วยแต่เมื่อมีจ�านวน

สหกรณ์มากขึ้น ก็จ�าเป็นต้องเพิ่มจ�านวนเงินทุนเพื่อจ่ายให้สหกรณ์กู้ยืมสูงขึ้นตามล�าดับ ท�าให้การจัดหาเงินทุนและการ

ควบคุมเงินกู้เป็นภาระหนักยิ่งขึ้นทุกปี จึงจ�าเป็นต้องมีองค์การกลางท�าหน้าที่โดยเฉพาะในการจัดหาทุนให้สหกรณ์กู้ยืม 

เพื่อแบ่งเบาภาระจากกรมสหกรณ์ นอกจากนี้เป็นทางส่งเสริมการจัดขยายงานสหกรณ์ให้กว้างขวางออกไปโดยรวดเร็ว 

ดังนั้น รัฐบาลจึงได้ออกพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการสหกรณ์ พุทธศักราช 2486 ขึ้น เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2486 

และออกพระราชกฤษฎีกาก�าหนดกิจการธนาคารเพื่อการสหกรณ์ พ.ศ. 2489 ซึ่งใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2486 

เป็นผลให้ธนาคารเพื่อการสหกรณ์ได้เริ่มประกอบธุรกิจของธนาคารตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2490 เป็นต้นมา จนเมื่อ

ได้ยบุเลกิกระทรวงสหกรณ์ ไปร่วมกบักระทรวงพัฒนาการแห่งชาติแล้ว งานสหกรณ์ทกุประเภทจึงไปรวมอยูใ่นกระทรวงนี้  

กอปรกบัการพฒันาประเทศชาตไิด้ขยายตัวและเจรญิก้าวหน้ายิง่ขึน้งานสหกรณ์จงึเจรญิกว้างขวางออกไป จนเป็นเหตใุห้

ทางราชการพจิารณาปรบัปรงุธนาคารเพ่ือการสหกรณ์ให้มวีงงานกว้างขวางกว่าเดิม โดยการจัดต้ังธนาคารขึน้ใหม่และโอน

กิจการของธนาคารเพื่อการสหกรณ์เดิมไปรวมไว้ด้วย ชื่อว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509 

ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2509 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

เพื่อส่งเสริมอาชีพหรือการด�าเนินงานของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร หรือสหกรณ์การเกษตร

 พระพจิารณ์พาณชิย์ได้ด�ารงต�าแหน่งอธบิดีกรมสหกรณ์ และนายทะเบยีนสหกรณ์ ต้ังแต่ พ.ศ. 2485 ถงึ พ.ศ.  2492 

รวมเป็นเวลา 8 ปี จึงพ้นต�าแหน่งราชการเพราะครบเกษียณอายุ ในระยะเวลานั้นมีจ�านวนสหกรณ์เมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2492 

รวม 7,633 สมาคม สหกรณ์เหล่านี้มีส�านักอยู่ในเขตจังหวัดต่างๆ รวม 68 จังหวัด ในด้านการศึกษาวิชาสหกรณ์                  

พระพิจารณ์พาณิชย์ได้สนับสนุนให้เปิดสอนวิชาการสหกรณ์ขึ้นในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมี “คณะ

สหกรณ์” ข้ึนในมหาวทิยาลยั (ต่อมาคณะนีไ้ด้เปลีย่นชือ่เป็น “คณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์” ซ่ึงก�าหนดหลกัสตูรการศกึษา

ไว้ 4 ปี และ “คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ” มีหลักสูตรการศึกษา 5 ปี) ซึ่งได้ผลิตนักศึกษาซึ่งส�าเร็จปริญญา

เศรษฐศาสตร์สหกรณ์รุ่นแรกใน พ.ศ. 2496 จ�านวน 14 คน และมีจ�านวนมากขึ้นทุกๆ ปี ตลอดมาจนถึงปัจจุบันนี้
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 หลงัจากทีพ่ระพจิารณ์พาณชิย์ พ้นต�าแหน่งนายทะเบยีนสหกรณ์แล้วได้มปีระกาศแต่งตัง้ให้ ม.ล.อดุม ทนิกร เป็น
ผู้รักษาการแทนในต�าแหน่งนายทะเบียนสหกรณ์อยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่ง ต่อจากนั้นจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
ให้ นายพงส สรีวรรธนะ (พระรุทธอักษร) ด�ารงต�าแหน่งอธิบดีกรมสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2493 และได้มี
ประกาศกระทรวงเกษตราธิการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งนายทะเบียนสหกรณ์ด้วย

 ในระยะนี้ปรากฏว่า รัฐบาลได้สนับสนุนการช่วยเหลือราษฎรด้วยการจัดตั้งสหกรณ์เพิ่มขึ้นและมีนโยบายที่               
จะยดึถอืเอาการสหกรณ์เป็นหลกัการแก้ไขภาวะเศรษฐกจิของประเทศอนัส�าคญัส่วนหนึง่ ดงันัน้ การจดัสหกรณ์ในระยะนี้  
จึงได้ทวีจ�านวนสหกรณ์ประเภทหาทนุจากทีต่ัง้อยูแ่ล้ว และสหกรณ์ประเภทใหม่ๆ เพิม่ขึน้อกีเป็นอนัมาก ส�าหรบัสหกรณ์
ประเภทใหม่ที่ได้ตั้งขึ้นในระยะนี้ คือ ธนาคารสหกรณ์จังหวัด ซึ่งเป็นศูนย์กลางให้สหกรณ์ภายในจังหวัดที่จัดตั้งธนาคาร
ได้กู้ยืมเงินสะดวกรวดเร็วขึ้นโดยมีสมาคมสหกรณ์เป็นสมาชิกส่วนใหญ่

 ต่อมาในปี พ.ศ. 2494 คณะรฐัมนตรไีด้อนมุตัใิห้ นายพงส์ สรวีรรธนะ อธบิดกีรมสหกรณ์และนายทะเบียนสหกรณ์  
ไปดูงานสหกรณ์ในต่างประเทศ โดยทุนช่วยเหลือขององค์การ 2 แห่ง คือองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ  
ออกค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปศกึษาและดงูานสหกรณ์ในประเทศอนิเดยีตอนใต้กบัประเทศลงักา ส่วนส�านกังาน STATE 
DEPPARMENT แห่งสหรัฐอเมริกาโดยทุน LEADER SPICTALIST GRANT ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาและ         
ดูงานสหกรณ์ในมลรัฐต่างๆ ณ สหรัฐอเมริกา

 นายพงส์ สรีวรรธนะ ด�ารงต�าแหน่งอธิบดีกรมสหกรณ์และนายทะเบียนสหกรณ์ในระหว่างที่กรมสหกรณ์ยังอยู่        
ในสังกัดกระทรวงเกษตราธิการ ตั้งแต่ พ.ศ. 2493 จนถึงต้นปี พ.ศ. 2495 นับเป็นเวลา 2 ปีเศษ เมื่อวันสิ้นปี พ.ศ. 2494  
มีจ�านวนสหกรณ์รวมทั้งสิ้น 8,680 สมาคม ในเขตจังหวัดต่างๆ รวม 69 จังหวัด

 การแบ่งส่วนราชการของกรมสหกรณ์ในระยะหลังนี้ ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกรมสหกรณ์       
ในกระทรวงเกษตราธิการ พ.ศ. 2494 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2494 ให้แบ่งส่วนราชการกรมสหกรณ์ดังนี้

 1. ส�านักงานเลขานุการกรม แบ่งเป็น 3 แผนก คือ

  1. แผนกสารบรรณ

  2. แผนกคลัง

  3. แผนกจดทะเบียนสหกรณ์

 2. กองสหกรณ์ธนกิจ แบ่งเป็น 2 แผนก คือ

  1. แผนกจัดตั้งสหกรณ์ธนกิจ

  2. แผนกตรวจ

 3. กองสหกรณ์ผู้ผลิต แบ่งเป็น 4 แผนก คือ

  1. แผนกสหกรณ์อุตสาหกรรม

  2. แผนกสหกรณ์ขายข้าว

  3. แผนกสหกรณ์ขายผลิตผล
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  4. แผนกส�ารวจสหกรณ์ผู้ผลิต

 4. กองสหกรณ์ผู้บริโภค แบ่งเป็น 4 แผนก คือ

  1. แผนกร้านสหกรณ์

  2. แผนกซื้อและขาย

  3. แผนกคลังสินค้า

  4. แผนกส�ารวจสหกรณ์ผู้บริโภค

 5. กองสหกรณ์นิคม แบ่งเป็น 7 แผนก คือ

  1. แผนกสหกรณ์นิคมเกลือ

  2. แผนกสหกรณ์นิคมกสิกรรม

  3. แผนกสหกรณ์เช่าซื้อที่ดิน

  4. แผนกสหกรณ์บ�ารุงที่ดิน

  5. แผนกส�ารวจและแผนที่

  6. แผนกแบบแผนและก่อสร้าง

  7. แผนกช่างกล

 6. กองวิชาการและส่งเสริมการสหกรณ์ แบ่งเป็น 3 แผนก คือ

  1. แผนกค้นคว้าและเผยแพร่

  2. แผนกสถิติ

  3. แผนกส�ารวจและขยายงาน

 7. กองควบคุมสหกรณ์

 8. กองควบคุมเงินทุนส่งเสริมการสหกรณ์

 9. กองตรวจบัญชี แบ่งเป็น 3 แผนก คือ

  1. แผนกประมวลบัญชี

  2. แผนกบัญชีสหกรณ์ธนกิจ

  3. แผนกตรวจบัญชี

  (ราชกิจจานุเบกษา ปี 2494 เล่มที่ 68)
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 ภายหลงัทีไ่ด้เปลีย่นแปลงการปกครองแล้ว รฐับาลได้ขยายการจดัตัง้สหกรณ์อย่างแขง็ขนัและจรงิจงั ดงัจะสงัเกต
ได้ว่า  แต่เดมิมาการจดัสหกรณ์ในประเทศไทยมุง่หมายเพียงแต่จะแก้ปัญหาในเร่ืองหนีสิ้นและการลงทุนท�านาของราษฎร
เป็นส่วนใหญ่ ต่อมารฐับาลได้มองเหน็ความจ�าเป็นในอนัทีจ่ะช่วยเหลือราษฎรทีป่ระกอบอาชพีอย่างอืน่ นอกจากการท�า
นาด้วย จงึเกดิมสีหกรณ์ประเภทต่างๆ ขึน้อกีหลายรูป เช่น สหกรณ์เช่าซ้ือท่ีดิน, ร้านสหกรณ์, สหกรณ์ขายข้าวและพชืผล, 
สหกรณ์บ�ารุงที่ดิน, สหกรณ์นิคมกสิกรรม, สหกรณ์ขายน�า้ตาลโตนดและพืชผล, สหกรณ์หาทุนและบ�ารุงที่ดิน, สหกรณ์
นิคมเกลือ, สหกรณ์อุตสาหกรรม, ร้านสหกรณ์กลาง, สหกรณ์ขายเกลือ, สหกรณ์ผู้เดินรถ, สหกรณ์การประมง, สหกรณ์
ออมทรัพย์ และธนาคารสหกรณ์จังหวัด เป็นต้น

 กรมสหกรณ์ได้เริ่มด�าเนินการจัดตั้งสหกรณ์ประเภทต่างๆ ดังที่กล่าวแล้วมาตามล�าดับจนถึงตอนต้นปี พ.ศ. 2495 
ซึ่งถ้าสังเกตประเภทของสหกรณ์ที่ตั้งขึ้นในตอนแรก จะเห็นได้ว่ารัฐบาลมีความมุ่งหมายที่จะช่วยเหลืออุ้มชูฐานะของ
ราษฎรที่มีอาชีพในทางเกษตรกรรมก่อน โดยจัดตั้งสหกรณ์เช่าซื้อที่ดิน, บ�ารุงที่ดิน, และสหกรณ์ขายข้าวและพืชผล เพื่อ
ให้ชาวนามีที่ดินของตนเองท�ากิน และช่วยเหลือในการบ�ารุงที่นา ตลอดจนให้ชาวนาขายข้าวและพืชผลที่ผลิตได้ในราคาดี

 การทีร่ฐับาลประสงค์จะช่วยเกษตรกรก่อน  ก็เพราะส่วนใหญ่ของประชาชนชาวไทยประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม  
เมือ่เกษตรกรเหล่าน้ีมีฐานะดข้ึีน มีทนุรอนในการประกอบอาชพีมัน่คง ก็เป็นทีเ่ชือ่ได้ว่าปรมิาณผลิตผลในบ้านเมอืงจะเพิม่พนู
ยิ่งขึ้นโดยล�าดับ และผลิตผลเหล่านี้เองจะเป็นสินค้าออกอันส�าคัญของประเทศ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ
ของประเทศด้วย

 ส่วนการช่วยเหลือประชาชนที่มีอาชีพอย่างอื่นนั้น กรมสหกรณ์ก็มิได้นิ่งนอนใจ ได้พิจารณาช่วยเหลืออยู่ตามก�าลัง
เงนิทนุและปรมิาณ พนกังานสหกรณ์ทีจ่ะออกไปควบคมุดแูลให้สหกรณ์ด�าเนนิกจิการของตนตามระเบยีบข้อบงัคบัและหลกั
วิธีสหกรณ์ เช่น การซื้อเครื่องอุปโภคและบริโภค ประชาชนมักจะถูกเบียดแว้งเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลางในทาง 
ชั่ง ตวง วัด และกลวิธีอื่นๆ อีกหลายประการ กรมสหกรณ์จึงด�าเนินการช่วยเหลือชี้ชวนให้ประชาชนสมัครเข้าเป็นสมาชิก
จัดต้ังร้านสหกรณ์ขึน้ เพือ่ให้สมาชกิทกุคนต่างมส่ีวนเป็นเจ้าของร้านและให้ได้รบัเงนิปันผลตามหุน้รวมทัง้เงนิเฉลีย่คนืตามส่วน
แห่งการซือ้ขาย เมือ่สหกรณ์มกี�าไรในตอนสิน้ปี นอกจากนี ้ยงัสนบัสนนุการอตุสาหกรรมในครวัเรอืนของประชาชน ด้วยการ 
จัดต้ังสหกรณ์อตุสาหกรรมและส่งเสริมให้ประชาชนได้ออมทรพัย์ไว้ใช้จ่ายในคราวจ�าเป็น ด้วยการจดัตัง้สหกรณ์ออมทรพัย์ 
เป็นต้น

 การจัดสหกรณ์ในระยะนี้ได้เริ่มเกี่ยวข้องกับต่างประเทศ โดยมีผู้เชี่ยวชาญการสหกรณ์ชาวต่างประเทศเข้ามาช่วย
เหลือให้ค�าแนะน�า ทั้งข้าราชการในสังกัดกรมสหกรณ์บางนายยังได้รับทุนจากองค์การต่างประเทศให้ไปดูงานและศึกษา
วิชาสหกรณ์ในยุโรปและสหรัฐอเมริกา เพื่อน�าความรู้ความเข้าใจในกิจการสหกรณ์ของประเทศต่างๆ มาใช้เป็นแนวทาง
ปรับปรุงงานสหกรณ์ในประเทศไทยให้ได้ผลดียิ่งขึ้น

 ตามที่กล่าวมาแล้วจะพอเห็นได้ว่า ในระหว่าง พ.ศ. 2478 จนถึง พ.ศ. 2494 นั้น เป็นระยะที่รัฐบาลในระบอบ
ประชาธปิไตยพยายามส่งเสรมิการสหกรณ์ให้เจรญิก้าวหน้าออกไปเป็นอย่างมากโดยได้ขยายกจิการของสหกรณ์ทีต่ัง้ข้ึนแล้ว
ให้กว้างขวาง และแก้ไขปรบัปรงุสหกรณ์ทีม่ฐีานะอ่อนแอให้ม่ันคงย่ิงขึน้ ดังจะเห็นได้จากปรมิาณงานและจ�านวนข้าราชการ
ที่เพิ่มขึ้นตามล�าดับจนรัฐบาลได้สถาปนากรมสหกรณ์ขึ้นเป็นกระทรวงการสหกรณ์ในปี พ.ศ. 2495

 อนึ่ง ส�าหรับสถานที่ตั้งกรมสหกรณ์ในขณะที่สังกัดอยู่ในกระทรวงเกษตราธิการนั้น ในชั้นแรกอาศัยอยู่ในบริเวณ
กระทรวงเกษตราธิการ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2481 ปริมาณงานและจ�านวนข้าราชการมีมากขึ้น จึงได้ย้ายสถานที่ไปเช่าอยู่
ที่วังพระบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพิชัยมหินทโรดม ถนนมหาราช ต�าบลพระราชวัง อ�าเภอพระนคร
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กระทรวงสหกรณ์ (พ.ศ. 2495-2509)

 ดังได้กล่าวมาแล้วในตอนต้นว่า ในระหว่างปี พ.ศ. 2478 ถึงปี พ.ศ. 2494 กิจการสหกรณ์ได้ขยายตัวกว้างขวาง

เจริญขึ้นเป็นอันมาก ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนได้จัดตั้งสหกรณ์ประเภทใหม่ๆ ขึ้นช่วยเหลือให้ประชาชน

ด�าเนนิธรุกจิร่วมกนัตามหลกัและวธิกีารสหกรณ์  เพือ่เสรมิสร้างตนเองให้เป็นปึกแผ่นแน่นหนา และสามารถยกมาตรฐาน

การครองชีพของประชาชนให้เข้าสู่ระดับที่น่าพึงพอใจ คณะรัฐบาลในสมัยนั้นจึงถือเอาการสหกรณ์เป็นนโยบายส�าคัญ 

อันหน่ึงในการปรับปรุงการเศรษฐกิจของชาติ และเพื่อให้การสหกรณ์ในประเทศไทยเจริญรุดหน้าไปสมความมุ่งหมาย    

ของรฐับาล ซึง่วฒันาประสงค์จะใช้วธิกีารสหกรณ์แก้ไขภาวะความเป็นอยูข่องประชาชนให้ดขีึน้ จงึได้ยกฐานะกรมสหกรณ์

ขึ้นเป็น “กระทรวงการสหกรณ์” ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พุทธศักราช 2495 ประกาศในราช

กิจจานุเบกษา ตั้งแต่ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2495 ก�าหนดให้กระทรวงการสหกรณ์มีอ�านาจและหน้าที่เกี่ยวกับการจัด  

ควบคุมและส่งเสริมการสหกรณ์ และให้แบ่งส่วนหน้าที่ราชการในกระทรวงการสหกรณ์ ดังนี้คือ:-

 1. ส�านักงานเลขานุการรัฐมนตรี  มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง ของกระทรวงการสหกรณ์

 2. ส�านกังานปลัดกระทรวงการสหกรณ์ มหีน้าทีค่วบคมุราชการประจ�าทัว่ไปในกระทรวงการสหกรณ์ และปฏบิตัิ

งานในหน้าทีร่าชการบางส่วนของกระทรวงการสหกรณ์ ซึง่ยงัมไิด้มอบหมายให้เป็นหน้าทีข่องกรมหนึง่กรมใดโดยเฉพาะ

 3. กรมตรวจบญัชสีหกรณ์  ท�าหน้าทีต่รวจบญัชสีหกรณ์ทกุประเภท ตามพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พทุธศกัราช 2471 

และตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการต่างๆ ในสังกัดกระทรวงการสหกรณ์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

 4. กรมสหกรณ์ที่ดิน มีหน้าที่ควบคุมและส่งเสริมการจัดสหกรณ์ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับที่ดิน

 5. กรมสหกรณ์ธนกิจ มีหน้าท่ีจัดการเกี่ยวกับการจัดต้ัง ตรวจตราและควบคุมสหกรณ์หาทุน ธนาคารสหกรณ์

จังหวัด (บัดนี้เปลี่ยนเป็นชุมนุมสหกรณ์จังหวัด) และชุมนุมสหกรณ์รูปอื่นๆ

 6. กรมสหกรณ์พาณิชย์ (บัดนี้รวมกับกรมสหกรณ์ธนกิจเป็นกรมสหกรณ์พาณิชย์และธนกิจ) มีหน้าที่ในการริเริ่ม

ควบคุมและส่งเสริมการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม โดยอาศัยหลักและวิธีการสหกรณ์

 เมือ่ยกฐานะกรมสหกรณ์ขึน้เป็นกระทรวงการสหกรณ์แล้ว คณะรฐัมนตรไีด้ลงมตแิต่งตัง้ให้จอมพล ป. พบูิลสงคราม 

นายกรัฐมนตรี รักษาการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2495 แล้วจึงมีมติคณะ

รฐัมนตรแีต่งตัง้ให้ พลอากาศตรมีนุ ีมหาสนัทนะ เวชยนัต์รรงัสฤษฏ์ (ปัจจบุนัเป็นพลอากาศโท) รฐัมนตรช่ีวยว่าการส�านกั

นายกรัฐมนตรี รักษาการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสหกรณ์แทนจอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ตั้งแต่

วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2495 ต่อจากนั้นก็ได้มีประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้พลเรือตรีหลวงยุทธศาสตร์โกศล 

ร.น. (ประยูร ยุทธศาสตร์โกศล) ปัจจุบันมียศเป็นจอมพลเรือ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 29 

มีนาคม พ.ศ. 2495 และมีประกาศแต่งตั้งให้นายพลต�ารวจตรีลม้าย อุทยานานนท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร 

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการสหกรณ์อีกต�าแหน่งหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2495

 เมือ่แรกสถาปนากระทรวงการสหกรณ์ขึน้นัน้ กระทรวงการสหกรณ์โดยอนมุติัของคณะรัฐมนตรีได้มีค�าสัง่แต่งตัง้ให้

พระประกาศสหกรณ์ (สดบั วรีเธยีร) ปลัดกระทรวงเกษตร เป็นผู้รักษาการในต�าแหน่งปลัดกระทรวงสหกรณ์อกีต�าแหน่ง
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หนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2495 (พระประกาศสหกรณ์ได้ด�ารงต�าแหน่งอยู่จนถึงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2495) 

และในคราวเดียวกันได้แต่งตั้งนายพงส สรีวรรธนะ (พระรุทธอักษร) อธิบดีกรมสหกรณ์เดิม รักษาการในต�าแหน่งอธิบด ี

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, กรมสหกรณ์ที่ดิน, กรมสหกรณ์ธนกิจ และกรมสหกรณ์พาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2495 

ไปพลางก่อน จนเมื่อกระทรวงการสหกรณ์มีค�าสั่งแต่งตั้งให้ ม.ล. อุดม ทินกร เป็นผู้รักษาการในต�าแหน่งอธิบดีกรมตรวจ

บญัชสีหกรณ์ และนายเชือ้ วายวานนท์ เป็นผูร้กัษาการในต�าแหน่งอธบิดีกรมสหกรณ์ธนกจิ ต้ังแต่วนัที ่10 เมษายน 2495 

และแต่งตั้งให้นายพจน์ ศังขะฤกษ์ เป็นผู้รักษาการในต�าแหน่งอธิบดีกรมสหกรณ์พาณิชย์ นาวาอากาศโท พระเทวัญอ�านวยเดช 

(เสร ีสวุรรณานชุ) เป็นผูร้กัษาการในต�าแหน่งอธบิดกีรมสหกรณ์ทีด่นิ ตัง้แต่วนัที ่9 ตลุาคม 2495 แล้วนายพงส์  สรวีรรธนะ 

จึงคงด�ารงต�าแหน่งนายทะเบียนสหกรณ์เพียงต�าแหน่งเดียว จนมีประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้

เป็นปลัดกระทรวงการสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2495 และให้ ม.ล.อุดม ทินกร เป็นอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

นายเชื้อ วายวานนท์ เป็นอธิบดีกรมสหกรณ์ธนกิจ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2495 กับให้นาวาอากาศโทพระเทวัญอ�านวยเดช เป็น

อธิบดีกรมสหกรณ์ที่ดิน นายพจน์ ศังขะฤกษ์ เป็นอธิบดีกรมสหกรณ์พาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2496

 ในปี พ.ศ. 2496 กระทรวงการสหกรณ์ โดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พ.ศ. 2496 ลงวันที่ 26 

ธันวาคม พ.ศ. 2496 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “กระทรวงสหกรณ์” และในตอนต้นปี พ.ศ. 2497 มีการปรับปรุงคณะรัฐมนตรี

ชุดใหม่ จึงประกาศแต่งตั้งให้ พลเรือเอกหลวงยุทธศาสตร์ โกศล ร.น. เป็นรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสหกรณ์ และแต่งตั้ง

ให้ พลจัตวาศิริ สิริโยธิน (ปัจจุบันได้รับยศเป็นพลตรี) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐการ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงสหกรณ์อีกต�าแหน่งหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2497

 ส่วนต�าแหน่งปลัดกระทรวงและอธิบดีกรมต่างๆ ที่สังกัดในกระทรวงสหกรณ์ก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้

 นายพงส์   สรีวรรธนะ ด�ารงต�าแหน่ง ปลัดกระทรวงสหกรณ์

 พลจัตวาเวกราญปฏิเวธ  สุวรรณกร   ” รองปลัดกระทรวงสหกรณ์

 นาวาอากาศโท พระเทวัญอ�านวยเดช   ” อธิบดีกรมสหกรณ์ที่ดิน

 นายเชื้อ  วายวานนท์         ” อธิบดีกรมสหกรณ์ธนกิจ

 นายพจน์  ศังขะฤกษ์   ” อธิบดีกรมสหกรณ์พาณิชย์

 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2497

 ในปี พ.ศ. 2498 มกีารแต่งตัง้ให้พลเอกเดช เดชประดิยทุธ รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงมหาดไทย (ขณะนัน้) ด�ารง

ต�าแหน่งรฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงสหกรณ์อกีต�าแหน่งหนึง่กบัพลตรีศริิ สิริโยธนิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ  

(ขณะน้ัน) พ้นจากต�าแหน่งรฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงสหกรณ์ ตัง้แต่วนัที ่16 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 ต่อมาในปีเดยีวกัน

ได้มีประกาศพระบรมราชโองการปรับปรุงคณะรัฐมนตรีใหม่ให้ พลเรือโท หลวงสุนาวินวิวัฒ ร.น. (พิศาล สุนาวิน) พ้น

จากต�าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสหกรณ์ โดยให้พลเรือเอก 

หลวงยุทธศาสตร์โกศล ร.น. พ้นจากต�าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสหกรณ์ ท้ังยังแต่งต้ังให้ พลโทถนอม กิตติขจร 

(ปัจจุบัน จอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี) เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสหกรณ์ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 

2498 หลังจากนั้นก็ได้มีประกาศพระบรมราชโองการให้พลเอกเดช เดชประดิยุทธ พ้นจากต�าแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2498

The Cooperative1_P32-61.indd   58 3/1/2560 BE   7:08 PM



59

 ในตอนต้นปี พ.ศ. 2500 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้พลตรีศิริ สิริโยธิน เป็นรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสหกรณ์ และให้นายยศ อินทรโกมาลยสุต เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2500 ส่วน พลเรือโทหลวงสุนาวินวิวัฒ ร.น. และพลโทถนอม กิตติขจร ได้พ้นจากต�าแหน่งรัฐมนตรีว่าการฯ และ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2500

 เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2500 นายพงส์ สรีวรรธนะ ปลัดกระทรวงสหกรณ์ พ้นจากต�าแหน่งปลัดกระทรวงฯ 

เหตคุรบเกษยีณอาย ุจงึมคี�าสัง่กระทรวงสหกรณ์ แต่งต้ังให้ พลจตัวาเวกราญปฏเิวธ สวุรรณกร รองปลดักระทรวงฯ รกัษา

การแทนอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งก็ครบเกษียณอายุพ้นจากต�าแหน่งรองปลัดกระทรวงฯ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2500 

กระทรวงสหกรณ์จงึมคี�าสัง่แต่งตัง้ นายเชือ้ วายวานนท์ อธบิดีกรมสหกรณ์ธนกจิ รักษาการในต�าแหน่งปลดักระทรวงอกี

ต�าแหน่งหนึง่ ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2501 ส่วนต�าแหน่งนายทะเบยีนสหกรณ์ เมือ่นายพงส์ สรวีรรธนะ พ้นต�าแหน่ง

ไปแล้ว ก็ได้มีประกาศกระทรวงสหกรณ์แต่งตั้งให้นายทนุ สาตราภัย ผู้อ�านวยการกองเศรษฐการสหกรณ์ด�ารงต�าแหน่ง

นายทะเบียนสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2500

 ในตอนกลางปี พ.ศ. 2500 ได้มีการเปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรี จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้  

นายวิบูลย์ ธรรมบุตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร (ขณะนั้น) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสหกรณ์อีกต�าแหน่งหนึ่ง 

และแต่งตั้งให้ พลตรีชะลอ จารุกลัส เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสหกรณ์ ต้ังแต่วันท่ี 23 กันยายน พ.ศ. 2500           

ต่อมาจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้พระประกาศสหกรณ์ (สดับ วีรเธียร) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สหกรณ์ ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 250 และแต่งต้ังให้ นายอารีย์ ตันติเวชกลุ เป็นรัฐมนตรีส่ังราชการกระทรวงสหกรณ์ 

ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2501

 สถานที่ตั้งกระทรวงสหกรณ์ตอนแรก อยู่ท่ีวังกรมหมื่นพิชัยมหินทโรดม ถนนมหาราช อันเป็นท่ีเช่าตั้งกรมสหกรณ์          

เดิม แต่ต่อมากรมกองต่างๆ ที่ตั้งขึ้นใหม่ในสังกัดกระทรวงสหกรณ์ คือ กรมสหกรณ์ที่ดิน กรมสหกรณ์ธนกิจ และกรม

ตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้แยกย้ายไปอยู่ที่กองเรือกลเดิม ท่าราชวรดิษฐ ส่วนกรมสหกรณ์พาณิชย์ยังคงอยู่ที่กระทรวงฯ เว้น

แต่กองสหกรณ์ผู้บริโภคกองเดียวแยกไปอยู่ที่ถนนราชด�าริห์ ใกล้สี่แยกราชประสงค์ ในตอนต้นปี พ.ศ. 2498 ที่วังกรม

หมื่นพิชัยฯ บอกเลิกสัญญาเช่า กระทรวงสหกรณ์จึงต้องย้ายไปอยู่ที่โรงเรียนต้ังตรงจิตร ในบริเวณวัดพระเชตุพนวิมล

มังคลาราม (วัดโพธิ์) ตรงข้ามกับที่ตั้งกระทรวงฯ (เดิม) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2498 เป็นการชั่วคราว ต่อมาจึงได้สร้าง

กระทรวงสหกรณ์ขึ้นที่ข้างวัดปรินายก เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ และเข้าอยู่ เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2500

 ตั้งแต่รัฐบาลได้ยกฐานะกรมสหกรณ์ขึ้นเป็นกระทรวงสหกรณ์แล้ว ก็ได้ขยายกิจการสหกรณ์ให้กว้างขวางออกไป

อีกเป็นอันมาก และทั้งได้ปรับปรุงแก้ไขสหกรณ์ที่ตั้งขึ้นแล้วให้มีฐานะมั่นคงถาวรยิ่งขึ้น

 นอกจากนีป้ระเทศไทยเรายงัมคีวามสมัพนัธ์ตดิต่อกบัต่างประเทศ โดยมอีงค์การต่างๆ ในต่างประเทศส่งผูเ้ช่ียวชาญ

ชาวต่างประเทศเพิม่เตมิมา เพือ่ช่วยเหลอืแนะน�าการจดัสหกรณ์ให้ทวปีระสทิธภิาพในการด�าเนนิงานมากขึน้กว่าเดมิ ทัง้

ยังให้ความช่วยเหลือในด้านวัตถุ อันเป็นประโยชน์แก่ราชการสหกรณ์และสหกรณ์ในประเทศไทยเป็นอันมาก องค์การ

ต่างๆ เหล่านี้รวมท้ังรัฐบาลได้ให้ทุนแก่ข้าราชการสังกัดกระทรวงสหกรณ์ไปศึกษาและดูงานจัดสหกรณ์ในต่างประเทศ 

เพื่อน�าเอาแบบอย่างการจัดสหกรณ์ในต่างประเทศมาเป็นแนวทางปรับปรุงและขยายกิจการสหกรณ์ ให้เหมาะสมกับ

สภาพของราษฎรในประเทศไทย

 ส่วนการศึกษาอบรมเกี่ยวกับวิชาสหกรณ์ ทางรัฐบาลก็ได้ให้ความสนับสนุนและส่งเสริมตลอดมา เพราะการจัด
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สหกรณ์จ�าเป็นจะต้องอาศัยพนักงานสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ผู้ด�าเนินกิจการของสหกรณ์ ที่มีความรอบรู้และสนใจในหลัก

วิชาการสหกรณ์ และวชิาแขนงอืน่ๆ ทีม่ส่ีวนสมัพนัธ์ต่อการจดัสหกรณ์ ไว้คอยแนะน�าชีแ้จงให้สหกรณ์และบรรดาสมาชิก

ของสหกรณ์ด�าเนนิกจิการภายในขอบเขตแห่งตวับทกฎหมาย และระเบยีบแบบแผนทีว่างไว้ ตลอดจนขยายกิจการสหกรณ์

ให้กว้างขวางออกด้วยความระมดัระวงั เพือ่วางรากฐานของสหกรณ์แต่ละสมาคมให้มฐีานะมัน่คง  มคีวามเจรญิก้าวหน้า

สืบไป

 ตั้งแต่รัฐบาลด�าเนินการจัดตั้งสหกรณ์มาจนบัดนี้ ได้ให้ความช่วยเหลือในด้านเงินทุนแก่สหกรณ์ประเภทต่างๆ อยู่

เป็นประจ�า คือ ในระยะแรกได้ขอให้แบงค์สยามกัมมาจล จ�ากัด ให้เงินกู้แก่สหกรณ์ประเภทหาทุนโดยรัฐบาลค�้าประกัน  

ต่อมารฐับาลยงัได้อนุมตัเิงนิลงทุนส�าหรบัจดัสหกรณ์ในงบประมาณประจ�าปี พ.ศ. 2476 และปีต่อๆ มาจนถงึปี พ.ศ. 2481 

ก็ได้อนมัุตเิงนิทนุจากคลงัออมสนิเพิม่ขึน้อกีทางหนึง่ จนเมือ่รฐับาลได้จดัตัง้ธนาคารเพือ่การสหกรณ์ขึน้แล้ว จงึได้รบัโอน

หนี้สินเหล่านี้ไปด�าเนินการทางธนาคาร ซึ่งบัดนี้เป็นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ดังกล่าวข้างต้น

 นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2483 รัฐบาลยังได้ตั้งงบประมาณให้ไว้เป็นทุนช่วยเหลือสหกรณ์ประเภทอื่นๆ อีก เช่น  

สหกรณ์ขายข้าวและพืชผล ร้านสหกรณ์ และสหกรณ์นิคมกสิกรรมฯลฯ เป็นต้น โดยมอบให้กรมสหกรณ์เป็นผู้พิจารณา

จัดสรรให้สหกรณ์ประเภทต่างๆ นอกจากสหกรณ์ประเภทหาทุนกู้ไปขยายกิจการให้กว้างขวางยิ่งขึ้น สหกรณ์ที่ได้รับ

ความช่วยเหลือนี้ส่วนใหญ่เป็นสหกรณ์ที่ดิน และสหกรณ์พาณิชย์ นับตั้งแต่รัฐบาลเริ่มให้เงินงบประมาณทุนส่งเสริมการ

สหกรณ์เป็นรายปี มาจนถึงสิ้นปี พ.ศ. 2500 เป็นจ�านวนเงินรวมทั้งสิ้น 91,904,000 บาท เงินทุนส่งเสริมการสหกรณ์นี้ 

ช่วยเหลือให้สหกรณ์มีทุนเพิ่มขึ้นจนสามารถขยายธุรกิจให้กว้างขวาง และมีฐานะมั่นคงขึ้นกว่าเดิมเป็นอันมาก

 ในปี พ.ศ. 2495 กระทรวงสหกรณ์ได้ด�าเนินการจัดตั้งสหกรณ์เพิ่มขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มีอาชีพต่างๆ กัน

อีกหลายประเภท คือ สหกรณ์ขายส่ง, สหกรณ์การไฟฟ้า, สหกรณ์บ�ารุงและค้าสัตว์, สหกรณ์หาทุนและการขาย, (1)  

สหกรณ์ผู้เช่าที่ดิน, สหกรณ์ขายพืชผลและผลิตผล, ชุมนุมสหกรณ์, (2) สหกรณ์บริการการศึกษา, และสหกรณ์บริการ

สาธารณูปโภค (3)

 นอกจากน้ี กระทรวงสหกรณ์ยงัได้ด�าเนนิการจัดตัง้สหกรณ์ประเภทต่างๆ ทีต่ัง้ขึน้แล้ว เช่น สหกรณ์ประเภทหาทนุ,  

ร้านสหกรณ์, สหกรณ์ขายข้าวและพืชผล, สหกรณ์อุตสาหกรรม, สหกรณ์นิคมกสิกรรม และสหกรณ์บ�ารุงที่ดินฯลฯ           

เพิม่เตมิขึน้อกีเป็นจ�านวนมาก ท้ังได้ปรบัปรงุแก้ไขขยายกจิการเรือ่ยมาจนเป็นทีห่วงัได้ว่า สหกรณ์จะเป็นวธิกีารแบบหนึง่ 

ซึ่งสามารถแก้ไขวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได้อย่างแท้จริง รัฐบาลจึงยึดเอาการสหกรณ์เป็นนโยบาย            

ที่ส�าคัญทั้งให้ความสนับสนุนส่งเสริมการด�าเนินงานของสหกรณ์ในทางการเงิน ตลอดจนการปรับปรุงแก้ไขให้สหกรณ์

เหล่านั้นให้มีฐานะมั่นคงถาวรตลอดมา ดังที่คณะรัฐบาลชุดปัจจุบันได้แถลงนโยบายเกี่ยวกับการสหกรณ์ต่อสภาผู้แทน

ราษฎรว่า “รัฐบาลนี้จะส่งเสริมและปรับปรุงการสหกรณ์ประเภทต่างๆ ให้แพร่หลายตามความต้องการของประชาชน 

และให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ เพื่อยกฐานะการครองชีพและภาวะเศรษฐกิจให้ดียิ่งขึ้น”

 การจัดสหกรณ์ในประเทศไทยซึ่งแผนกสหกรณ์ กรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์เริ่มกระท�าไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2458 

และวิวัฒนาการมาจนถึงปัจจุบัน ย่อมเป็นประจักษ์พยานแล้วว่า กิจการสหกรณ์ได้อุบัติขึ้นในประเทศไทย และค่อย

คลี่คลายขยายตัวจนมีรากฐานมั่นคงมาเป็นเวลาถึง 50 ปีเศษแล้ว และสหกรณ์แต่ละประเภทได้ทวีจ�านวนขึ้นเป็นล�าดับ 

จนถงึวนัสิน้ปี พ.ศ. 2509 มสีหกรณ์ตัง้อยูต่ามจังหวดัต่างๆ ในพระราชอาณาจักรเป็นจ�านวนถึง 71 จังหวดั  และมสีหกรณ์

ทุกประเภทที่ได้จดทะเบียนตั้งขึ้นแล้วในประเทศไทยเป็นจ�านวนถึง 10,804 สมาคม แยกเป็นสหกรณ์ประเภทต่างๆ 24 

ประเภท
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 (1) สหกรณ์หาทุนและการขาย เดิมเป็นประเภทสหกรณ์หาทุนและขายเกลือ ในปี พ.ศ. 2500 ได้รับจดทะเบียน

สหกรณ์ชาวนากุ้งในจังหวัดจันทบุรีด้วย จึงได้เปลี่ยนสหกรณ์ประเภทนี้เป็นสหกรณ์หาทุนและการขาย

 (2) ในปลายปี พ.ศ. 2497 ได้รับจดทะเบียนสหกรณ์ขายข้าวและพืชผล เชียงใหม่จ�ากัดสินใช้ ซึ่งมีสมาชิกเป็น

สมาคมสหกรณ์ล้วนๆ จึงได้จัดให้อยู่ในประเภทชุมนุมสหกรณ์

 (3) ส�าหรับสหกรณ์บริการสาธารณูปโภคนั้น ปรากฏว่าเดิมในปี พ.ศ. 2495 ได้เริ่มตั้งสหกรณ์การไฟฟ้าขึ้น และ  

ต่อมาได้จัดตั้งเพิ่มเติมข้ึนอีกหลายแห่ง ทั้งได้มีสหกรณ์การประปาเพิ่มขึ้นด้วย จึงจัดให้อยู่ในประเภทซึ่งเรียกรวมว่า  

“สหกรณ์บริการสาธารณูปโภค”

 ตามที่พรรณนามาจะพึงเห็นได้ว่า การพัฒนาการในด้านต่างๆ ของสหกรณ์ เช่น ปริมาณงานจัดตั้ง ควบคุม และ

ส่งเสริมการสหกรณ์ รวมทั้งปริมาณข้าราชการสหกรณ์ซ่ึงทวีจ�านวนเร่ือยมา ย่อมแสดงถึงสถานะของการสหกรณ์ใน

ประเทศไทยว่าได้ตั้งอยู่บนรากฐานอันมั่นคง สามารถช่วยเหลือปรับปรุงฐานะของประชาชนชาวไทย และชาติไทยให้

ก้าวหน้าขึ้นสู่ความเจริญรุ่งเรืองและมีเสถียรภาพในภาวะเศรษฐกิจสืบไป
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สหกรณ์ในยุค 50 ปีต่อมา (เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510)

	 ภายหลังสหกรณ์ในประเทศไทยได้ด�าเนินกิจการมาครบ	 50	 ปี	 เมื่อย่างเข้าสู่ปี	 51	 คือในปี	 พ.ศ.	 2510	 มีการ

เปลี่ยนแปลงครั้งท่ีส�าคัญท่ีสุดของขบวนการสหกรณ์ในประเทศไทย	 กล่าวคือ	 การควบสหกรณ์หาทุนเข้าด้วยกัน	 ทั้งนี้	

เพราะได้พิจารณาเห็นว่า	 สหกรณ์หาทุนเดิมขนาดเล็กจนเกินไป	 โดยเฉลี่ยสหกรณ์หนึ่งๆ	มีสมาชิกเพียง	 17	คนเท่านั้น						

จึงไม่สามารถจะขยายหรือด�าเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพได้	สหกรณ์จะต้องมีแดนด�าเนินงานที่กว้างขวาง	มีสมาชิกมาก	

มขีนาดของธรุกจิอย่างเพยีงพอ	และนอกจากนัน้สหกรณ์จะต้องมสี�านกังานและเจ้าหน้าทีบ่รหิารงานของสหกรณ์เองด้วย	

สหกรณ์จงึจะมทีางขยายและเตบิโตได้	การทีจ่ะอาศยัให้พนกังานสหกรณ์	(ข้าราชการสหกรณ์)	ช่วยเหลอืหรอืท�าอะไรให้

ทกุอย่างย่อมเป็นสิง่ทีเ่ป็นไปไม่ได้	และไม่ควรกระท�าด้วย	เพราะสหกรณ์จะไม่มทีางเตบิโต	ฉะนัน้	คณะกรรมการปรบัปรงุ

งานสหกรณ์	 จึงได้เห็นชอบในการท่ีจะควบ	 (รวมกิจการ)	 สหกรณ์หาทุนขนาดเล็กเข้าด้วยกันเป็นสหกรณ์การเกษตร

ขนาดใหญ่ระดับอ�าเภอ	 ตามค�าเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์การอบรมการสหกรณ์ระหว่างประเทศ	 (International	

Co-operative	Training	Center)	แห่งสหรัฐอเมริกาที่วิสคอนซิน	เมื่อปี	พ.ศ.	2511

	 ดงัน้ัน	แผนการควบสหกรณ์หาทุนขนาดเลก็เข้าเป็นสหกรณ์การเกษตรขนาดใหญ่ระดบัอ�าเภอ	จงึได้เริม่ด�าเนนิงาน

ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2512	เป็นต้นมา	และก�าหนดให้แล้วเสร็จในป	ีพ.ศ.	2514	ฉะนั้น	จ�านวนสมาคมสหกรณ์ของประเทศไทย

จึงได้ลดลงอย่างรวดเร็ว	แต่ไม่ได้หมายความว่างานสหกรณ์จะหดตัว	หรือลดปริมาณลง	แต่กลับจะขยายมากขึ้น	 เจริญ

เติบโตขึ้น	เมื่อสิ้นเดือนมีนาคม	พ.ศ.	2515	มีสหกรณ์ทุกประเภทด�าเนินงานอยู่เพียง	1,498	สหกรณ์เท่านั้น	ในจ�านวนนี้

มสีหกรณ์การเกษตรท้ังท่ีควบมาจากสหกรณ์หาทนุและทีเ่ปลีย่นมาจากสหกรณ์เครดิตเพือ่ผลติกรรมเดิมรวมอยูด้่วย	401	

สหกรณ์

	 ส่วนสหกรณ์ประเภทอื่นๆ	 นั้น	 ถึงจะมีการเปล่ียนแปลงบ้างแต่ก็ไม่มากนัก	 เช่น	 เมื่อปี	 พ.ศ.	 2510	 มีสหกรณ	์												

ทุกประเภทด�าเนินงานอยู่	10,764	สหกรณ์	ในจ�านวนนี้เป็นสหกรณ์หาทุน	9,835	สหกรณ์	ดังนั้น	ที่เหลือจึงเป็นสหกรณ์

ประเภทอืน่ๆ	รวมกนัจ�านวน	929	สหกรณ์	ส�าหรบัปี	2515	มสีหกรณ์ทกุประเภทด�าเนนิงานอยู	่1,498	สหกรณ์	ในจ�านวน

นีเ้ป็นสหกรณ์การเกษตรและหาทนุ	540	สหกรณ์	ฉะน้ัน	ทีเ่หลือจึงเป็นสหกรณ์ประเภทอืน่ๆ	ทัง้ส้ินรวมกนั	958	สหกรณ์	

แสดงให้เห็นว่าปี	2510	และ	2515	จ�านวนสหกรณ์หาทุนได้ลดจ�านวนลงประมาณ	9,700	สหกรณ์

	 ต่อมาเมื่อวันที่	7	มิถุนายน	พ.ศ.	2511	เป็นปีที	่23	ในรัชกาลที	่9	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	 ให้ประกาศว่า	 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์	 จึงทรง																	

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว้โดยค�าแนะน�า	 และยินยอมของสภาร่างรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา	

เรียกว่า	“พระราชบัญญัติสหกรณ์	พ.ศ.	2511	โดยให้ยกเลิก	

	 (1)	พระราชบัญญัติสหกรณ์	พุทธศักราช	2471	

	 (2)	พระราชบัญญัติสหกรณ์แก้ไขเพิ่มเติม	พุทธศักราช	2476

	 (3)	พระราชบัญญัติสหกรณ์แก้ไขเพิ่มเติม	พุทธศักราช	2477	

	 (4)	พระราชบัญญัติสหกรณ์แก้ไขเพิ่มเติม	พุทธศักราช	2477	(ฉบับที่	2)	
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	 ต่อมามีกฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	 5	 และมาตรา	 6	 แห่งพระราช	 บัญญัติสหกรณ์			

พ.ศ.	2511	ก�าหนดประเภทของสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียนมีดังต่อไปนี	้

	 (1)	สหกรณ์การธนกิจ	

	 (2)	สหกรณ์การซื้อ

	 (3)	สหกรณ์การขาย	

	 (4)	สหกรณ์การบริการ	

	 (5)	สหกรณ์การเช่าที่ดิน	

	 (6)	สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดิน	

	 (7)	สหกรณ์นิคม	

	 (8)	สหกรณ์อเนกประสงค์

 

ตารางที่ 1

แสดงจ�านวนสหกรณ์ทุกประเภท สหกรณ์หาทุน

และจ�านวนที่ลดลงระหว่าง 2510-2514

   รวมสหกรณ์ทุกประเภท  สหกรณ์หาทุน

  จ�านวน  ลดระหว่างป ี จ�านวน  ลดระหว่างปี

 2510	 10,764	 -	 9,835	 -

	 2511	 10,687	 77	 9,766	 69

	 2512	 9,985	 692	 9,074	 692

	 2513	 2,282	 7,713	 1,295	 7,769

	 2514	 1,498	 784	 130	 1,165

ปี

	 ที่มา	:	กองเศรษฐการสหกรณ์

	 การเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุดของงานสหกรณ์อีกครั้งหนึ่ง	 ก็คือ	 การยุบกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ	 เมื่อวันที่	 30	

กันยายน	2515	ซึ่งมีผลท�าให้กรมสหกรณ์ที่ดิน	กรมสหกรณ์พาณิชย์และธนกิจ	และส�านักงานปลัดกระทรวงพัฒนาการ

แห่งชาติเดิมถูกยุบรวมเป็นกรม	 “ส่งเสริมสหกรณ์”	 เพียงกรมเดียว	 ส่วนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ยังคงอยู่ในฐานะเดิม	

เพราะงานตรวจบัญชีเป็นงานอิสระ	เพื่อให้ผลงานสอบบัญชีด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ	และยังจะได้อาศัยกรมตรวจ

บัญชีสหกรณ์ตรวจสอบบัญชีของกลุ่มเกษตรกร	 และสถาบันของทางราชการอื่นๆ	 ตามแต่จะขอมาเพื่อให้ทราบผลการ

ด�าเนินงาน	 และฐานะการเงินอันแท้จริงของกิจการท่ีตรวจสอบ	นอกจากน้ี	 ยังมีการประเมินผลงานต่างๆ	 ว่าได้เป็นไป
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ตามแผนทีร่าชการหรอืหน่วยงานได้ก�าหนดไว้หรือไม่	นบัว่ากรมนีเ้ป็นกรมทีส่�าคญัยิง่กรมหนีง่	จึงไม่ต้องรวมกับใคร	กรม																								

ส่งเสรมิสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ย้ายสงักดัไปขึน้กบักระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ต้ังแต่วนัที	่1	ตลุาคม	2515

	 เมื่อวันที	่31	มีนาคม	2515	ประเทศไทยมีสหกรณ์ทุกประเภทด�าเนินงานจ�านวน	1,498	สหกรณ์	ดังนี้

	 	 ประเภทสหกรณ์		 จ�านวน	 ประเภทสหกรณ์	 จ�านวน

  1.  สหกรณ์การธนกิจ 658	 4.		สหกรณ์การบริการ 186   

	 	 	 การเกษตร	 	 401	 	 ที่ดิน	 171   

	 	 	 หาทุนขนาดใหญ่	 9	 	 หาทุนและบ�ารุงที่ดิน	 4

	 	 	 หาทุน		 	 	 130  โคนม	 3

	 	 	 ออมทรัพย์	 	 118  การไฟฟ้า	 6

    2. สหกรณ์การซื้อ 105	 	 ผู้เดินรถ	 1

	 	 	 ร้านสหกรณ์	 	 105	 	 เคหสถาน	 1

   3.  สหกรณ์การขาย 150 5.  สหกรณ์นิคม 293

	 	 	 ขายข้าวและพืชผล	 101	 	 นิคมกสิกรรม 266   

	 	 	 ขายพืชผลและผลิตผล	 10	 	 นิคมเกลือ	 17

	 	 	 ค้าน�า้ตาลโตนด	 1	 	 ที่ดิน	 4

	 	 	 ขายเกลือ		 	 1	 	 การประมง	 6

	 	 	 อุตสาหกรรม		 22	 6.  สหกรณ์การเช่าที่ดิน 20

	 	 	 ผู้ผลิต		 	 	 2 7.  สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดิน 57

	 	 	 บ�ารุงและค้าสัตว์	 9 8.  สหกรณ์อเนกประสงค ์ 15	     

	 	 	 หาทุนและขายเกลือ	 1	 	 อเนกประสงค์	 6

	 	 	 การประมง	 	 2	 	 การเกษตร 9   

	 	 	 การเกษตร	 	 1	 9.  ชุมนุมสหกรณ ์ 14

          รวมทุกประเภท 1,498

	 หลงัจากทางการได้ท�าการควบสหกรณ์หาทนุระดบัหมูบ้่านเข้าเป็นสหกรณ์การเกษตรขนาดใหญ่ระดบัอ�าเภอแล้ว	

สหกรณ์ก็ด�าเนินงานได้ผลดีตลอดมา	 แม้จะประสบอุปสรรคและปัญหาในการด�าเนินงานอยู่บ้าง	 ก็ได้พยายามแก้ไขอยู่

ตลอดเวลา	ถึงสิ้นปี	2523	มีสหกรณ์การเกษตรที่ได้รับจดทะเบียนแลว้ทั้งสิ้น	จ�านวน	759	สหกรณ์	สมาชิกรวม	590,807	

ครอบครัว	 ติดโดยเฉลี่ยจะมีสมาชิกสหกรณ์ละ	 778	 ครอบครัว	 ในจ�านวนนี้เป็นสหกรณ์ในภาคเหนือ	 165	 สหกรณ์														

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	257	สหกรณ์	ภาคกลาง	212	สหกรณ์	และภาคใต	้125	สหกรณ์	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

257	สหกรณ์	ภาคกลาง	212	สหกรณ์	และภาคใต้	125	สหกรณ์
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	 ผลการด�าเนนิงานระหว่างปี	2516	ถงึปี	2520	มสีหกรณ์ทีด่�าเนนิการได้ก�าไรมากขึน้	กล่าวคอื	เพิม่จาก	383	สหกรณ์	

ในป	ี2516	เป็น	454	สหกรณ์ในปี	2520	แต่ทว่าสหกรณ์ที่ด�าเนินการขาดทุนก็มีจ�านวนเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน	คือ	เพิ่มจาก	

12	สหกรณ์	ในปี	2516	เป็น	95	สหกรณ์ในปี	2520

	 จะอย่างไรก็ดี	 แม้ยอดก�าไรสุทธิของสหกรณ์จะมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปีก็ตาม	 ก็ไม่น่าจะเป็นที่น่ายินดีมากนัก													

เพราะสหกรณ์มียอดขาดทุนสุทธิและยอดดอกเบี้ยค้างช�าระเพิ่มขึ้นอย่างน่าใจหายทุกปีเช่นกัน

ตารางที่ 2 

จ�านวนสหกรณ์การเกษตรแยกเป็นรายภาคปี 2520-2521

 ปี เงินให้สมาชิกกู้ จัดขายสินค้าให้สมาชิก  จ�าหน่ายผลิตผลให้สมาชิก  ร้อยละของเงินกู้ที่ได้รับช�าระคืน

	 2517	 486	 78	 88	 57

	 2518	 1,044	 188	 371	 51 

	 2519	 1,480	 294	 427	 48

	 2520	 1,189	 256	 370	 39

	 2521	 1,164	 342	 259	 36	

	 2522	 1,810	 1,130	 287	 34

 ภาค พ.ศ. 2520 พ.ศ. 2521 เพิ่มจากปีก่อน

	 เหนือ	 150	 222	 15	

	 ตะวันออกเฉียงเหนือ	 222	 257	 35	

	 กลาง	 202	 212	 10

	 ใต้	 107	 125	 18

 รวม 681 759 78

	 ที่มา	:	รายงานเศรษฐกิจ	2521	ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

	 ที่มา	:	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ตารางที่ 3 

การด�าเนินงานของสหกรณ์การเกษตรระหว่างปี 2517-2522

 หน่วย=ล้านบาท
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ตารางที่ 4

แสดงจ�านวนสหกรณ์การเกษตรที่ด�าเนินงานได้ก�าไร และขาดทุน ระหว่างปี 2516-2522

     จ�านวนที่ไม่ได้  สหกรณ ์ ก�าไรรวม สหกรณ ์ ขาดทุนรวม ดอกเบี้ยค้าง

   ตรวจบัญชี ที่ได้ก�าไร (ล้านบาท) ที่ขาดทุน (ล้านบาท) ช�าระ(ล้านบาท)

	 2516	 395	 -	 383	 28.4	 12	 0.18	 ไม่ทราบ	

	 2517	 460	 -	 451	 44.4	 9	 0.11	 43.0 

	 2518	 544	 4	 482	 40.9	 58	 13.5	 67.3

	 2519	 537	 17	 445	 52.6	 75	 7.0	 102.8

	 2520	 587	 35	 454	 68.0	 95	 16.1	 168.1

	 2521	 640	 2	 587	 98.5	 53	 4.8	 185.6	 	

	 2522	 744	 20	 712	 122.0	 62	 4.2	 241.1	

	 ที่มา	:	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 ป ี   จ�านวนสหกรณ์

	 เมื่อวันที	่2	ตุลาคม	พ.ศ.	2516	มีกฎกระทรวงโดยอาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	5	และมาตรา	8	แห่งพระราช

บัญญัติสหกรณ์	พ.ศ.	2511	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้	ดังต่อไปนี้	

	 ข้อ	1	ให้ยกเลิกกฎกระทรวง	(พ.ศ.	2511)	ออกตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์	พ.ศ.	2511	

	 ข้อ	2	ประเภทของสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียนมีดังต่อไปนี้	

	 (1)	สหกรณ์การเกษตร	

	 (2)	สหกรณ์ประมง	

	 (3)	สหกรณ์นิคม	

	 (4)	สหกรณ์ร้านค้า	

	 (5)	สหกรณ์บริการ	

	 (6)	สหกรณ์ออมทรัพย์

	 อย่างไรก็ดีการเติบโตในเชิงปริมาณของจ�านวนสหกรณ์ทุกประเภทและสมาชิกสหกรณ์ในทศวรรษที่ผ่านมา	 เป็น

ตัวชี้วัดได้พอสมควรว่า	 ประชาชนทั่วไปทุกสาขาอาชีพตะหนักดีว่า	 องค์การธุรกิจที่เรียกว่า	 “สหกรณ์”	 สามารถช่วย

เหลอืหรอืแก้ปัญหาความเดอืดร้อนในเรือ่งต่างๆ	ทีต่นเองประสบอยู	่ซึง่ไม่สามารถกระท�าหรอืแก้ไขได้โดยล�าพงั	ลักษณะ

ของสหกรณ์ที่โดดเด่นคือ	 เป็นองค์การธุรกิจท่ีไม่ท�าลายสิทธิมนุษยชน	 ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบกัน	 เสริมสร้างระบอบ

ประชาธิปไตย	ส่งเสริมความสามัคคี	และการด�ารงชีพร่วมกันโดยสันติสุข	จึงท�าให้เกิดการแพร่ขยายสหกรณ์ทุกประเภท

เป็นผลให้ธุรกิจต่างๆ	ของสหกรณ์ในภาพรวมมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี
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	 การด�าเนินธุรกิจของสหกรณ์หลายแห่งระหว่างปี	2516-2540	ประสบความส�าเร็จเป็นที่น่าพอใจ	หลายสหกรณ์

เชื่อมโยงธุรกิจกับเอกชน	 สหกรณ์บางแห่งติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ	 ท�าให้ฐานะของสหกรณ์มั่นคงเป็นที่พึ่งและ

อ�านวยประโยชน์ให้แก่มวลสมาชิกของสหกรณ์นั้นๆ	สหกรณ์จ�านวนมากโดยเฉพาะสหกรณ์นอกภาคการเกษตร	มีระบบ

สารสนเทศที่ทันสมัย	 ใช้ประโยชน์ในการบริหารธุรกิจสหกรณ์จากข้อมูลทางบัญชีอย่างได้ผล	 ถึงแม้ว่าสหกรณ์หลาย

สหกรณ์ยงัต้องการการชีแ้นะ	และดแูลต่อไปจากทางราชการ	เนือ่งจากมจี�ากดัในเรือ่งปัจจยัภายในหรอืภายนอกสหกรณ์ 

ก็ตาม	 แต่ก็นับได้ว่าการน�าหลักการและวิธีการสหกรณ์เข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยของผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในยุค

ก่อน	สัมฤทธิ์ผลในระดับที่น่าพอใจ	เมื่อเปรียบเทียบกับงานสหกรณ์ในบางประเทศ

	 ใน	พ.ศ.	 2540	มีสหกรณ์ทุกประเภทรวมทั้งสิ้น	 5,179	สหกรณ์	 สมาชิก	 7,355,685	คน	และปริมาณธุรกิจใน												

ปีการเงิน	2539	มีมูลค่ารวม	262,450	ล้านบาท

ข้อมูลปริมาณธุรกิจ ผลการด�าเนินงานและฐานะการเงิน ประเภทสหกรณ์ภาคการเกษตร (เกษตร ประมง นิคม)

 รายการ ปี 2535 ปี 2536 ปี 2537 ปี 2538 ปี 2539

	 จ�านวนสหกรณ์	 1,628	 1,806	 2,117	 2,608	 2,984

 จ�านวนสมาชิก(คน/ครอบครัว)	 2,158,671	 2,614,478	 3,405,128	 3,844,928,928	 4,079,981

 1.ปริมาณธุรกิจ (ล้านบาท)	 21,326	 24,096	 31,251	 37,544	 42,241

	 1.1	การให้เงินกู้	 9,795	 11,245	 12,804	 14,394	 14,731

	 1.2	การรับฝากเงิน	 4,538	 5,411	 7,540	 10,780	 12,502

	 1.3	จัดหาสินค้ามาจ�าหน่าย	 3,472	 4,208	 6,982	 7,470	 7,932

	 1.4	การรวบรวมผลผลิต	 3,397	 3,131	 3,814	 4,781	 6,932

	 1.5	การให้บริการ	 124	 101	 111	 119	 144

 2. ผลการด�าเนินงาน (ล้านบาท)

	 2.1	รายได้		 9,544	 10,533	 14,023	 15,826	 18,74	

	 2.2	ค่าใช้จ่าย	 8,831	 9,853	 13,024	 14,646	 17,547

	 2.3	ก�าไร/(ขาดทุน)	 713	 680	 99	 1,180	 1,200

 3. ฐานะการเงิน (ล้านบาท)

	 3.1	สินทรัพย์ทั้งสิ้น	 16,821	 19,890	 24,226	 27,698	 29,015

	 3.2	หนี้สินทั้งสิ้น	 9,906	 11,981	 14,797	 17,028		 18,221

	 3.3	ทุนของสหกรณ์	 6,915	 7,909	 9,429	 10,670	 10,794
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 รายการ ปี 2535 ปี 2536 ปี 2537 ปี 2538 ปี 2539

	 จ�านวนสหกรณ์	 1,427	 1,448	 1,627	 1,732	 1,812

 จ�านวนสมาชิก(คน/ครอบครัว)	 2,186,208	 2,252,386	 2,438,833	 2,603,848	 2,721,155

 1.ปริมาณธุรกิจ (ล้านบาท)	 67,739	 107,563	 134,243	 168,743	 220,209

	 1.1	การให้เงินกู้	 49,584	 75,911	 97,499	 120,973	 150,213

	 1.2	การรับฝากเงิน	 14,379	 27,660	 32,494	 43,404	 66,071

	 1.3	จัดหาสินค้ามาจ�าหน่าย	 3,710	 3,933	 4,185	 4,303	 3,925

	 1.4	การรวบรวมผลผลิต	 -	 -	 -	 -	 -

	 1.5	การให้บริการ	 66	 59	 65	 63	 -

 2. ผลการด�าเนินงาน (ล้านบาท)

	 2.1	รายได้	 12,711	 15,076	 19,023	 22,445	 28,777

	 2.2	ค่าใช้จ่าย	 6,744	 7,970	 9,978	 11,524	 14,960

	 2.3	ก�าไร/(ขาดทุน)	 5,967	 7,106	 9,045	 10,921	 13,817

 3. ฐานะการเงิน (ล้านบาท)

	 3.1	สินทรัพย์ทั้งสิ้น	 66,352	 90,895	 123,431	 154,778	 197,481

	 3.2	หนี้สินทั้งสิ้น	 20,881	 35,291	 53,593	 69,390	 90,927

	 3.3	ทุนของสหกรณ์	 45,471	 55,604	 69,838	 85,388	 106,554

ข้อมูลปริมาณธุรกิจ ผลการด�าเนินงานและฐานะการเงิน ประเภทสหกรณ์ฯ นอกภาคฯ 

(ออมทรัพย์ บริการ ร้านค้า)
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ตารางที่ 6

แสดงจ�านวนสถิติข้อมูลสหกรณ์ ณ ปี 2545

สหกรณ์ในยุคหลังวิกฤติปี พ.ศ. 2540

ตารางที่ 5

แสดงจ�านวนสถิติข้อมูลสหกรณ์ ณ ปี 2545

  จ�านวนสหกรณ ์ จ�านวนสมาชิก สินทรัพย์

  (สหกรณ์) (คน/ครอบครัว) (ล้านบาท)ประเภท

	 สหกรณ์การเกษตร	 3,118	 5,095,554	 61,766.42

	 สหกรณ์ประมง	 67	 14,113	 616.51

	 สหกรณ์นิคม	 87	 156,502	 2,194.09

	 สหกรณ์ออมทรัพย์	 1,272	 2,244,545	 391,674.26	

	 สหกรณ์ร้านค้า	 230	 709,741	 1,766.07

	 สหกรณ์บริการ	 368	 232,289	 1,843.54

 รวม 5,142 8,452,74 459,860.89

ที่มาข้อมูล		:		กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	 					1	มกราคม	2545

 ประเภท  ทุนเรือนหุ้น  ทุนส�ารอง ทุนสะสม เงินรับฝาก

	 สหกรณ์การเกษตร	 13,228.63	 5,004.17	 3,504.88	 16,650.78

	 สหกรณ์ประมง	 217.53	 68.74	 (5.39)	 42.11

	 สหกรณ์นิคม	 433.80	 302.55	 144.53	 144.53

	 สหกรณ์ออมทรัพย์	 175,427.13	 18,096.44	 23,864.86	 147,090.18

	 สหกรณ์ร้านค้า	 314.50	 470.10	 347.32	 9.32

	 สหกรณ์บริการ	 422.34	 308.45	 (6.85)	 144.15

 รวม	 190,093.93	 24,250.45	 27,885.35	 164,332.07

ที่มาข้อมูล		:		กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	 						 	 1	มกราคม	2545
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ตารางที่ 6

แสดงจ�านวนสถิติข้อมูลสหกรณ์ ณ ปี 2545

   ก�าไร    ขาดทุน    ไม่มีก�าไร/ขาดทุน

  จ�านวนสหกรณ์  จ�านวนเงิน  จ�านวนสหกรณ ์   จ�านวนเงิน จ�านวนสหกรณ ์ จ�านวนเงิน

	 สหกรณ์การเกษตร	 2,125	 2,152.11	 850	 202.81()	 143	 -

	 สหกรณ์ประมง	 41	 13.8	 20	 (29.36)	 6	 -

	 สหกรณ์นิคม	 57	 20,502	 29	 (13.64)	 1	 -

	 สหกรณ์ออมทรัพย์	 1,200	 20,858.55	 28	 (2.73)	 18	 -

	 สหกรณ์ร้านค้า	 185	 130.31	 44	 (7.53)	 1	 -

	 สหกรณ์บริการ	 264	 44.34	 80	 (93.66)	 42	 -

 รวม 3,880 23,252.11 1,051 (349.73) 211 -

ที่มาข้อมูล		:		กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	 					1	มกราคม	2545

ประเภท
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วิวัฒนาการของกฎหมายสหกรณ์ในประเทศต่างๆ

	 คาบเวลาที่มีขบวนการสหกรณ์เกิดข้ึน	 แต่ยังไม่มีเค้าโครงกฎหมายพิเศษข้ึนใช้ส�าหรับองค์กร	 รูปแบบขบวนการ

สหกรณ์	คือคาบเวลา	15	ป	ีระหว่างป	ีพ.ศ.	2377	ถึง	พ.ศ.	2392	เมื่อมีสหกรณ์แรกเกิดขึ้นในทวีปยุโรป	เช่น	สมาคมเครเดีย

นน	์มิจูทิแอร์	อังคดาร	ปารีส	(Association	Chretunne	des	bijoutiers	en	Done,	Pans)	ในปี	พ.ศ.	2377	ก็ดี,	เมื่อ 

มีร้านสหกรณ์ร็อชเดลของผู้น�าอันเที่ยงธรรมในประเทศอังกฤษ	 ในปี	 พ.ศ.	 2387	 ก็ดี,	 และเมื่อไรฟ์ไฟเซน	 และชุลเซ่										

เดลิทช์	จัดตั้งสหกรณ์เครดิตขึ้นในประเทศเยอรมนี	ในปี	พ.ศ.	2392	ก็ดี	ยังไม่ได้มีการตรากฎหมายพิเศษ	เพื่อใช้ส�าหรับ

องค์การรูปแบบสหกรณ์เลย

	 สหกรณ์แรกๆ	ในประเทศอังกฤษได้จดทะเบียนในรูปสมาคมมิตรภาพ	(Friendly	Societies)	และเริ่มแต่	ป	ีพ.ศ.	

2395	ได้จดทะเบียนเป็นสมาคมอุตสาหกรรมและการเลี้ยงชีพ	(Industrial	and	Provident	Societies)

	 ในประเทศฝรั่งเศส	 ในปี	 พ.ศ.	 2410	 ได้มีการบัญญัติกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ขึ้นใช้	 โดยบัญญัติเป็นหมวดพิเศษ							

ว่าด้วยบริษัท	 ซึ่งไม่จ�ากัดจ�านวนทุน	 โดยรวมอยู่ในประมวลกฎหมายว่าด้วยบริษัท	 และได้มีการเพ่ิมกฎเกณฑ์พิเศษอีก		

เพื่อใช้ส�าหรับสหกรณ์การเกษตรขึ้นภายหลัง

	 ประเทศปรัสเซีย	ในป	ีพ.ศ.	2410	ได้ประกาศใช้กฎหมายเกี่ยวกับสถานภาพของสหกรณ์ภายใต้กฎหมายเอกชน 

หรือกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 โดยใช้หลักการคล้ายคลึงกับข้อแนะน�าของชุลเซ่	 เดลิทซ์	นั่นเอง	กฎหมายของประเทศ

ปรสัเซยีฉบับน้ี	กล่าวกนัว่าเป็นกฎหมายฉบบัแรกทีบ่ญัญตัขิึน้เป็นพเิศษให้เหมาะสมกบัองค์การรปูพเิศษทีเ่รยีกว่าสหกรณ์		

และในปี	พ.ศ.	2411	ได้น�ากฎหมายสหกรณ์ของประเทศปรัสเซียไปใช้ในดินแดนของสหพันธ์รัฐแห่งเยอรมนีภาคพายัพ		

และในปี	พ.ศ.	2414	ได้น�าไปใช้ในอาณาจักรเยอรมนีไรซ์ทั้งหมด

	 ในป	ีพ.ศ.	2416	ประเทศออสเตรียได้ประกาศใช้กฎหมายสหกรณ์

	 ในปี	 พ.ศ.	 2408	 มลรัฐมิชิแกน	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	 ได้ประกาศใช้กฎหมายที่รับรองสหกรณ์อย่างชัดเจนว่า		

สหกรณ์เป็นองค์การเศรษฐกิจรูปพิเศษ	ต่อมาภายหลังกฎหมายป้องกันทรัสต์เชอร์แมน	พ.ศ.	 2433	 (Sherman	 Anti	

-Trust	Act	of	1890)	ได้มีบทบัญญัติยกเว้นไม่ให้ใช้กฎหมายป้องกันทรัสต์แก่สหกรณ์

	 ในปี	 พ.ศ.	 2443	 ประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศใช้กฎหมายสหกรณ์ฉบับแรก	 (ก่อนกฎหมายสหกรณ์ฉบับแรกของ

ประเทศไทย	14	ปี)

	 ในปี	พ.ศ.	2447	รฐับาลอาณานคิมอนิเดียขององักฤษ	ได้พฒันากฎหมายพิเศษส�าหรับสหกรณ์ท่ีรฐัอปุถมัภ์		(State	

-Sponsored	Cooperatives)	โดยประกาศเป็นพระราชบัญญัติสหกรณ์เครดิตอินเดีย	กฎหมายฉบับนี้ได้บัญญัติขึ้นโดย

อาศัยประสบการณ์ตามกฎหมายสหกรณ์ของยุโรป	(ส่วนใหญ่ของประเทศเยอรมนี)	โดยเพิ่มเติมบทบัญญัติพิเศษว่าด้วย

การจัดตั้งและการด�าเนินงานของหน่วยงานรัฐบาล	 ได้แก่	 กรมสหกรณ์	 เพื่อท�าหน้าที่ส่งเสริมการสหกรณ์	 การสหกรณ ์

แบบอังกฤษ	อินเดีย	ดั้งเดิมนี้	(Classical	English-Indian	Pattern	of	Cooperation)	ได้รับการพัฒนาสืบเนื่องต่อไปอีก	  

และน�าไปใช้ในประเทศส่วนมากของทวีปอเมริกา	 เอเชีย	 และอเมริกากลาง	 ซึ่งในสมัยนั้นอยู่ภายใต้การปกครองของ

ประเทศอังกฤษ	ในปี	พ.ศ.	2489	กระทรวงอาณานิคมของอังกฤษ	ได้แนะน�าแบบกฎหมายสหกรณ์	ซึ่งร่างขึ้นตามหลัก
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การนีใ้ห้รฐับาลอาณานคิมน�าไปใช้ทัว่จกัรภพองักฤษกฎหมายสหกรณ์แบบนี	้ซ่ึงได้มกีารแก้ไขเพ่ิมเติมบ้าง	ยงัคงใช้อยูจ่น

กระทั่งเวลานี้	ในประเทศส่วนมาก	เช่น	บอสสะวานา	ฟิจ	ิกานา	อินเดีย	อิสราเอล	เคนยา	มาเลเซีย	มอลต้า	มอริเชียส		

ไนจีเรีย	ปากีสถาน	เชียราโลน	สิงคโปร์	ศรีลังกา	ยูกานดา	และแซมเบีย

 ระหว่างปี	 พ.ศ.	 2443	 ถึง	 พ.ศ.	 2468	 ได้มีการประกาศใช้กฎหมายสหกรณ์ในยุโรปหลายประเทศ	 ในแคนาดา		

สหรฐัอเมรกิา	และออสเตรเลยี	กฎหมายสหกรณ์ฉบับแรกในลาตนิอเมรกิา	ได้ประกาศใช้ในประเทศอาเจนตนิาในปี	พ.ศ.	2469 

และประเทศเม็กซิโกในปี	พ.ศ.	2470

	 ในป	ีพ.ศ.	2490	ประเทศฝรั่งเศส	ได้บัญญัติกฎหมายสหกรณ์ทั่วไป	เพื่อใช้ในการเพิ่มเติมกฎหมายสหกรณ์พิเศษ

ส�าหรับสหกรณ์ประเทศต่างๆ	และในปีเดียวกันนี้		ได้ประกาศใช้กฎหมายสหกรณ์ทั่วไปในดินแดนโพ้นทะเลของประเทศ

ฝรัง่เศสขณะนี	้แต่กป็รากฏว่ากฎหมายฉบบันีม้บีทบญัญตัไิม่เพยีงพอแก่การใช้ส�าหรบัประเทศทีใ่ช้ภาษาฝรัง่เศสในอาฟรกิา	

และในปี	 พ.ศ.	 2498	 กระทรวงที่รับผิดชอบดินแดนโพ้นทะเลของฝรั่งเศสได้ออกกฤษฎีกาก�าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับ 

ฐานะทางกฎหมายของสหกรณ์ในดินแดนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของฝร่ังเศส	กฤษฎีกาฉบับนี้	 ซึ่งใช้บังคับในประเทศ										

ทีใ่ช้ภาษาฝรัง่เศสในอาฟรกิา	นบัเป็นกฎหมายทีไ่ด้ปรบัให้เหมาะยิง่ขึน้	แก่ความจ�าเป็นของสหกรณ์ทีร่ฐัอปุถมัภ์	หลงัจาก

ได้รบัเอกราชแล้ว	ประเทศทีใ่ช้ภาษาฝรัง่เศสในอาฟริกาเหล่านีย้งัคงรักษากฎหมายสหกรณ์ลักษณะนีไ้ว้	และถอืใช้ต่อมา

โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมบ้างจนถึงเวลานี้

 กฎหมายที่ใช้บังคับแก่สหกรณ์มีหลายรูปแบบ  :

	 รูปแบบของกฎหมายที่ใช้บังคับแก่สหกรณ	์อาจสรุปได้	3	รูปแบบ	กล่าวคือ

	 รูปแบบที่ไม่มีกฎหมายสหกรณ์ออกใช้เป็นพิเศษ

	 รูปแบบที่กฎหมายสหกรณ์เป็นส่วนหนึ่งของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

	 รปูแบบท่ีได้มกีารวางหลกัเกณฑ์ไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์	ให้สหกรณ์เป็นองค์การธรุกจิประเภทหนึง่

ขององค์การธุรกิจ	มีหลายประเทศที่ไม่มีการตรากฎหมายสหกรณ์ออกใช้เป็นพิเศษ	เช่น	ประเทศเดนมาร์ก	และประเทศ

นอรเวย	์สหกรณ์ในประเทศทั้งสองนี้ต้องด�าเนินการภายใต้บทบัญญัติกฎหมายทั่วไปว่าด้วยองค์การธุรกิจ	 เช่น	หุ้นส่วน	

และบริษัท	ภายใต้กฎหมายพาณิชย์และกฎหมายภาษีอากร	องค์กรธุรกิจแบบสหกรณ์จะต้องมีข้อบังคับเป็นพิเศษ

	 ในหลายประเทศ	กฎหมายสหกรณ์เป็นส่วนหน่ึงของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์	เช่น	ประเทศสวิสเซอร์แลนด์	

หมวดพเิศษว่าด้วยการจดัตัง้สหกรณ์	ท่ีแตกต่างจากการจัดต้ังองค์การธรุกจิธรรมดา	ได้บญัญติัไว้ในประมวลกฎหมายแพ่ง	

พ.ศ.	2424	แต่ก็ไม่ได้ก�าหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างภายในของสหกรณ์ไว้	แต่ได้ก�าหนดขึ้นไว้ในปี	พ.ศ.	2454

	 ในปี	พ.ศ.	2416	ประเทศเบลเย่ียมได้มกีฎหมายว่าด้วยสหกรณ์		โดยวางหลกัเกณฑ์ไว้ในประมวลกฎหมายพาณชิย์		

ให้สหกรณ์เป็นองค์การประเภทหนึ่งขององค์การธุรกิจ	7	ประเภท	บทบัญญัติดังกล่าวนี้ได้มีอยู่ในกฎหมายของประเทศ

อิตาลี	และของประเทศนิคารากัว

	 ได้มกีฎหมายพเิศษว่าด้วยสหกรณ์	ซึง่ใช้แก่สหกรณ์ทกุประเภท	(คล้ายกบักฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ของประเทศไทย)		

ขึน้ใช้อยูใ่นประเทศสหพนัธ์สาธารณะรฐัเยอรมน	ีในประเทศส่วนมากทีใ่ช้ภาษาองักฤษในอาฟรกิา	เอเชยี	และบางประเทศ

ในลาตินอเมริกา	เช่น	ประเทศฮอนดูรัส	และกัวเตมาลา
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 ประเทศฝรั่งเศสได้มีการประกาศใช้กฎหมายสหกรณ์ทั่วไป	เมื่อปี	พ.ศ.	2490	เพื่อเป็นการเพิ่มเติมกฎหมายพิเศษ
จ�านวนหลายฉบับ	 ซึ่งใช้บังคับสหกรณ์แต่ละประเภท	 บทบัญญัติกฎหมายพิเศษส�าหรับสหกรณ์แต่ละประเภทนี้มีอยู่											
ในกฎหมายพิเศษ	 หรือเป็นหมวดหนึ่งในประมวลกฎหมายพิเศษ	 หรือเป็นหมวดหนึ่งในประมวลกฎหมายทั่วไปฉบับใด
ฉบับหนึ่ง

	 มหีลายประเทศทีไ่ด้ออกกฎหมายพิเศษส�าหรับสหกรณ์แต่ละประเภท	เช่น	ประเทศญ่ีปุน่	มกีฎหมายพเิศษเฉพาะ
กจิการ	เช่น	กฎหมายสหกรณ์การเกษตร	กฎหมายสหกรณ์ประมง	กฎหมายสหกรณ์ช่างฝีมอื	กฎหมายสหกรณ์อุตสาหกรรม
ขนาดย่อม	เป็นต้น	รูปแบบกฎหมายสหกรณ์แต่ละกจิการนี้	อาจพบเหน็ได้ในประเทศต่างๆ	ของยโุรปตะวนัออกเหมอืนกนั

ประเภทสหกรณ์

	 ในปี	 พ.ศ.	 2548	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	 5	 และมาตรา	
33	แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์	พ.ศ.	2542	ออกกฎกระทรวงกฎกระทรวงก�าหนดประเภทสหกรณ์ที่รับจดทะเบียนไว้													
ดังต่อไปนี้	

	 (1)	สหกรณ์การเกษตร

	 (2)	สหกรณ์ประมง

	 (3)	สหกรณ์นิคม

	 (4)	สหกรณ์ร้านค้า

	 (5)	สหกรณ์บริการ

	 (6)	สหกรณ์ออมทรัพย์

	 (7)	สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

 แนวคิดในการแบ่งประเภทสหกรณ์

	 ประเภทสหกรณ์	 คือ	 กลุ่มสหกรณ์ที่มีความมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์หลักอย่างเดียวกัน	 เช่น	 กลุ่มสหกรณ์
การเกษตร	กลุ่มสหกรณ์ประมง	กลุ่มสหกรณ์นิคม	กลุ่มสหกรณ์ร้านค้าฯลฯ	ตามมาตรา	33	แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ	์
พ.ศ.	2542

 วัตถุประสงค์หลักของสหกรณ์

	 ความคาดหวังหรือสิ่งที่ต้องการที่มีนัยส�าคัญในการด�าเนินการให้บรรลุผลส�าเร็จ	เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิก	
ของสหกรณ์	 เช่น	 วัตถุประสงค์หลักของสหกรณ์การเกษตร	 ได้แก่	 การให้บริการสินเชื่อแก่สมาชิก	 การรวมกันซื้อวัสดุ
อุปกรณ์การผลิตและสินค้าอุปโภคบริโภค	การรวมกันขายและหรือแปรรูปผลิตผลการเกษตรเพื่อขายหรือการตลาด	ซึ่ง
รวมทั้งการคัดขนาดหรือคุณภาพผลผลิต	 การเก็บรักษาการขนส่งฯลฯ	 ทั้งนี้	 รวมถึงการให้บริการต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับ
วัตถุประสงค์หลักดังกล่าวข้างต้น	 เช่น	 บริการน�้าเพื่อการเกษตร	 บริการใช้เครื่องจักรกล	 หรืออุปกรณ์ร่วมกัน	 บริการ														
ส่งเสริมแนะน�าทางวิชาการ	เป็นต้น
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 วัตถุประสงค์รองของสหกรณ์

	 การจัดให้มีสวัสดิการหรือการสงเคราะห์แก่สมาชิก	 การส่งเสริมการศึกษาฝึกอบรมและวัฒนธรรม	 การด�าเนิน

กิจกรรมเพื่อประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมฯลฯ	 วัตถุประสงค์รองของสหกรณ์นี้มุ่งไปในด้านกิจกรรมทางสังคม	 หรือมิติ

ทางสังคมของสหกรณ์	ในขณะที่วัตถุประสงค์หลักมุ่งไปในด้านกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือมิติทางเศรษฐกิจ

	 สหกรณ์ทุกประเภทสามารถก�าหนดวัตถุประสงค์รองเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรก็ได้	 โดยไม่ถือว่าเป็นกฎ

เกณฑ์ในการแบ่งแยกประเภทของสหกรณ์	เฉพาะวตัถปุระสงค์หลกัเท่านัน้ทีเ่ป็นกฎเกณฑ์ในการแบ่งแยกประเภทสหกรณ์	

ทัง้น้ีเพราะว่าสหกรณ์เกดิขึน้จากการรวมกลุม่บคุคลทีม่คีวามต้องการอนัดเีป็น	(need)	อย่างเดียวกนัหรอืเหมือนกัน	เพือ่

ร่วมกันด�าเนินธุรกิจหรือวิสาหกิจบนพื้นฐานของการช่วยตนเองและการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน	 เพราะฉะนั้นกฎเกณฑ์

ของการก�าหนดวัตถุประสงค์ของสหกรณ์จึงแตกต่างกัน	การก�าหนดวัตถุประสงค์ขององค์การธุรกิจรูปอื่น	เช่น	ห้างหุ้นส่วน 

บริษัท	หรือรัฐวิสาหกิจ	ห้างหุ้นส่วน	บริษัท	สามารถก�าหนดวัตถุประสงค์ได้อย่างกว้างขวาง	ดังค�ากล่าวที่ว่า	“จากไม้จิ้ม

ฟันยนัเรอืรบ”	ส่วนรฐัวสิาหกจิมวีตัถปุระสงค์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังรัฐวสิาหกจินัน้ๆ	หรอืตามนโยบายของรฐับาล

 เหตุผลของการจัดประเภทสหกรณ์

	 ประมวลโดยสรุปได้ดังต่อไปนี้

	 1.	 เพื่อประโยชน์ในการก�าหนดนโยบายด้านสหกรณ์ของรัฐบาลว่าจะเน้นการส่งเสริมสหกรณ์ประเภทใด	ภายใต้

ข้อจ�ากัดของทรัพยากรด้านต่างๆ

	 2.	เพือ่ประโยชน์แก่การรวมตวัของสหกรณ์ในแนวตัง้	(Vertical	Integration)	คอืการตัง้ชมุนมุสหกรณ์	หรอืสหพนัธ์	

หรอืสหภาพสหกรณ์ในระดบัภมูภิาคหรอืระดับประเทศ	ในกรณชีมุนมุสหกรณ์หรือสหพันธ์สหกรณ์ซ่ึงเป็นการรวมกนัทาง

ธุรกิจหรือวิสาหกิจ	สมาชิกจะต้องเป็นสหกรณ์ประเภทเดียวกันเท่านั้น	แต่ในกรณีสันนิบาตสหกรณ์หรือสหภาพสหกรณ์

สมาชิกไม่จ�ากัดว่าต้องเป็นสหกรณ์ประเภทเดียวกัน	เพราะว่าเป็นการรวมกันในด้านอุดมการณ์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่

ความรู้ความเข้าใจ	และความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านวิชาการและด้านความสัมพันธ์ภายในขบวนการสหกรณ์ของชาติและ

กับรัฐบาล	ขบวนการสหกรณ์ต่างประเทศ	รวมทั้งองค์การระหว่างประเทศและบุคคลหรือสถาบันต่างๆ

	 3.	 เพื่อประโยชน์แก่การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลสถิติของสหกรณ์แต่ละประเภทอย่างเป็นระบบ	 เพื่อศึกษา

วจัิย	และท�ารายงานความก้าวหน้าของสหกรณ์แต่ละประเภทประจ�าปี	อนัจะเป็นประโยชน์แก่การวางแผนปรบัปรงุ	และ

พัฒนาขบวนการสหกรณ์ในทิศทางท่ีถูกต้องเหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่ประชาชน	ชุมชน	 สังคม	 และประเทศชาติ

อย่างแท้จริง

	 4.	เพื่อประโยชน์แก่การส่งเสริม	และพัฒนาขบวนการสหกรณ์ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน	และเหมาะสม

กับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลก

	 5.	ส�าหรบัประเทศทีย่งัใช้ระบบสหกรณ์ท่ีรัฐอปุถัมภ์	เพ่ือประโยชน์แก่การวางแผนถ่ายโอนอ�านาจหน้าที	่และความ

รบัผดิชอบของรฐัในการส่งเสรมิ	การก�ากบั	แนะน�าและการตรวจสอบสหกรณ์ให้แก่ขบวนการสหกรณ์อย่างค่อยเป็นค่อย

ไปตามความพร้อมและความเจริญก้าวหน้าในการพึ่งตนเองและการปกครองตนเองได้ของสหกรณ์แต่ละประเภท	จนใน

ที่สุดรัฐจะมีอ�านาจหน้าที่เพียงรับจดทะเบียนสหกรณ์และควบคุมดูแลให้สหกรณ์ด�าเนินงานให้ถูกต้องตามกฎหมายและ

หลักการสหกรณ์เท่านั้น
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	 การจัดประเภทสหกรณ์มี	 2	 วิธี	 คือ	 โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายสหกรณ์	 และโดยค�าแนะน�าของนายทะเบียน

สหกรณ์	(ไม่มีบทบัญญัติในกฎหมายสหกรณ์)

 1. การจัดประเภทสหกรณ์โดยอาศัยบทบัญญัติแห่งกฎหมายสหกรณ	์แบ่งได้เป็น	2	ลักษณะ

 (1) ลักษณะที่ 1	ประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายสหกรณ์หลายฉบับ	เช่น	ประเทศญี่ปุ่น	เกาหลีใต้	มีกฎหมายสหกรณ์

ส�าหรับสหกรณ์แต่ละประเภท	 เช่น	 กฎหมายสหกรณ์การเกษตรส�าหรับประเภทสหกรณ์การเกษตร	 กฎหมายสหกรณ์

ประมงส�าหรับประเภทสหกรณ์ประมง	 กฎหมายสหกรณ์ปศุสัตว์ส�าหรับสหกรณ์ปศุสัตว์	 กฎหมายสหกรณ์ป่าไม้ส�าหรับ

สหกรณ์ป่าไม้	 กฎหมายสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนส�าหรับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯลฯ	 ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศ

แคนาดา	ซึ่งใช้ระบบกฎหมายสหกรณ์หลายฉบับก็มีกฎหมายสหกรณ์ส�าหรับสหกรณ์แต่ละประเภทในท�านองเดียวกัน

 (2) ลกัษณะที ่2	ประเทศทีใ่ช้ระบบกฎหมายสหกรณ์ฉบบัเดยีว	เช่น	ประเทศไทยและฟิลิปปินส์	มกีฎหมายสหกรณ์

ฉบับเดียวใช้บังคับแก่สหกรณ์ทุกประเภท	พรบ.	สหกรณ์	พ.ศ.	2511	และ	พรบ.	สหกรณ์	พ.ศ.	2542	ของไทย	มาตรา	33	

วรรคสุดท้าย	บัญญัติไว้เหมือนกันว่า	“ประเภทของสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียนให้ก�าหนดโดยกฎกระทรวง”	ในปัจจุบัน

เราจึงมีกฎกระทรวง	(พ.ศ.	2548)	ออกตามความใน	พ.ร.บ.	สหกรณ์	พ.ศ.	2542	ใช้บังคับอยู่	โดยก�าหนดให้มีสหกรณ์	7	

ประเภท	คือ	สหกรณ์การเกษตร	สหกรณ์ประมง	สหกรณ์นิคม	สหกรณ์ร้านค้า	สหกรณ์บริการ	สหกรณ์ออมทรัพย์	และ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	ส่วนประเทศฟิลิปปินส์	ประมวลกฎหมายสหกรณ์สาธารณรัฐฟิลิปปินส์	ค.ศ.	1990	มาตรา	23	ได้

แบ่งประเภทสหกรณ์ไว้	6	ประเภท	คือ

	 สหกรณ์สินเชื่อ	

	 สหกรณ์ผู้บริโภค	

	 สหกรณ์ผู้ผลิต	

	 สหกรณ์การตลาด	

	 สหกรณ์บริการ	

	 สหกรณ์เอนกประสงค์

 2. การจัดประเภทสหกรณ์โดยค�าแนะน�าของนายทะเบียนสหกรณ์

	 ประเทศส่วนมากท่ีใช้ระบบกฎหมายสหกรณ์ฉบบัเดียวไม่มบีทบญัญติัว่าด้วยประเภทสหกรณ์ไว้โดยเฉพาะเจาะจง	

แต่ให้อยู่ในดุลยพินิจของนายทะเบียนสหกรณ์ที่จะก�าหนดว่าสหกรณ์ที่เสนอขอจดทะเบียนนั้น	 จากวัตถุประสงค์หลัก

ของสหกรณ์ตามที่ปรากฏในร่างข้อบังคับของสหกรณ์นั้นเอง	 ในทางปฏิบัติจึงมีระเบียบหรือค�าแนะน�าของนายทะเบียน

สหกรณ์	เรื่อง	การก�าหนดประเภทของสหกรณ	์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมของรัฐให้ค�าแนะน�าแก่คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์และ

ช่วยเหลือในการยกร่างข้อบังคับสหกรณ์	การก�าหนดประเภท	สหกรณ์ในกลุ่มประเทศเหล่านี้จึงมีลักษณะยืดหยุ่น	และ

สามารถปรบัเปลีย่นให้สอดรบักบัความต้องการของประชาชนซ่ึง	รวมกลุ่มกนัจดัต้ังสหกรณ์ได้เสมอ	สงิคโปร์จดัอยูใ่นกลุม่

ประเทศที่ไม่ได้ก�าหนดประเภทของสหกรณ์ไว้ในกฎหมาย	     
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สหกรณ์ประเภทการเกษตร

	 สหกรณ์ท่ีจดัตัง้ข้ึนในหมูผู่ม้อีาชีพทางการเกษตรรวมตวักนัจดัตัง้ขึน้	และจดทะเบยีนเป็นนติบิคุคลต่อนายทะเบยีน

สหกรณ์	 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สมาชิกด�าเนินกิจกรรมร่วมกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 เพื่อแก้ไขความเดือดร้อน								

ในการประกอบอาชีพของสมาชิก	และช่วยยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิกให้ดีขึ้น

 ประวัติความเป็นมา

	 สหกรณ์การเกษตรแห่งแรกได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่	26	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2459	ชื่อว่า	“สหกรณ์วัดจันทร์”	ในจังหวัด

พิษณุโลก	 เป็นสหกรณ์การเกษตรชนิดไม่จ�ากัด	 มีขนาดเล็กในระดับหมู่บ้านต้ังขึ้นในหมู่เกษตรกรที่มีรายได้ต�่าและมี												

หนี้สินมาก	 มีสมาชิกแรกตั้งจ�านวน	 16	 คน	 มีทุนด�าเนินงานจ�านวน	 3,080	 บาท	 จากค่าธรรมเนียมแรกเข้า	 80	 บาท										

และเป็นทุนจากการกู้แบงค์สยามกัมมาจล	(ธนาคารไทยพาณิชย์ในปัจจุบัน)	3,000	บาท

 วัตถุประสงค์ของสหกรณ์การเกษตร

	 สหกรณ์การเกษตรด�าเนนิธรุกจิแบบอเนกประสงค์	เพือ่ส่งเสรมิให้สมาชกิด�าเนนิธรุกจิร่วมกนั	ช่วยเหลือซึง่กันและ

กัน	 และช่วยเหลือส่วนรวม	 โดยใช้หลักคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามตามพื้นฐานของมนุษย์	 เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่

สมาชิกและส่วนรวม	ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์

 ท�าไมต้องจัดตั้งสหกรณ์การเกษตร 

	 เนื่องจากในการประกอบอาชีพของเกษตรกร	มักประสบปัญหาต่างๆ	ที่ส�าคัญๆ	ดังนี้	

 1. ขาดแคลนเงินทุน	 เงินทุนที่ใช้ในการประกอบอาชีพมีไม่เพียงพอ	 ต้องกู้ยืมจากพ่อค้าหรือนายทุนในท้องถิ่น				

ซึ่งต้องเสียดอกเบี้ยแพง	

 2. ขาดแคลนทีด่นิท�ากนิ	เกษตรกรบางรายมทีีด่นิท�ากนิน้อย	บางรายไม่มทีีด่นิท�ากนิเป็นของตนเอง	ต้องเช่าทีด่นิ

ผู้อื่นท�ากิน	โดยเสียค่าเช่าแพงและถูกเอารัดเอาเปรียบจากการเช่า	

 3. ปัญหาในเรื่องการผลิต	 เกษตรกรขาดความรู้เกี่ยวกับการผลิตสมัยใหม่ที่ถูกต้อง	 เช่น	การใช้ปุ๋ย	 ยาฆ่าแมลง	
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ยาปราบศัตรูพืช	พันธุ์พืช	พันธุ์สัตว์	ท�าให้ผลผิตที่ได้รับต�า่ไม่คุ้มกับการลงทุน	นอกจากนั้นผลผิตที่ได้ไม่มีคุณภาพ	และไม่

เป็นไปตามความต้องการของตลาด	ขาดปัจจัยพื้นฐานที่จ�าเป็น	เช่น	ระบบชลประทาน	

 4. ปัญหาการตลาด เกษตรกรถูกเอารัดเอาเปรียบในเรื่องการชั่ง	ตวง	วัด	และมีความจ�าเป็นต้องจ�าหน่ายผลผลิต

ตามฤดูกาล	 เนื่องจากไม่มีท่ีเก็บรักษาผลผลิต	 จึงถูกกดราคาจากพ่อค้าเป็นเหตุให้ไม่มีรายได้เพื่อน�ามาเป็นค่าใช้จ่าย												

ในครอบครัว

	 ปัญหาทางเศรษฐกิจข้างต้น	 มีผลกระทบต่อสังคมในชุมชน	ท�าให้คุณภาพชีวิตและฐานะความเป็นอยู่ต�่ากว่าคน

ประกอบอาชีพอื่น	ขาดการศึกษา	การอนามัย	และขาดความปลอดภัยในทรัพย์สิน	

 สหกรณ์การเกษตรจะช่วยท่านได้อย่างไร ?

	 จากปัญหาที่เกษตรกรประสบอยู่ทั่วไป	ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น	เป็นเรื่องยากที่เกษตรกรแต่ละคน	จะแก้ปัญหาได้

ส�าเร็จตามล�าพังตนเอง	หนทางที่จะส�าเร็จได้	โดยเกษตรกรจะต้องร่วมมือกันแก้ปัญหา	โดยการรวมกลุ่มกันเป็นสหกรณ์

และจดทะเบียนให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติสหกรณ์	พ.ศ.	2542	ทั้งนี้เพราะสหกรณ์สามารถช่วยแก้ปัญหาด้านต่างๆ	

ได้ดังนี้

 1. ธรุกจิการซือ้ คอื	การจดัหาวัสดอุปุกรณ์ทีเ่กีย่วข้องกบัการเกษตร	เช่น	ปุย๋	ยาปราบศตัรพูชื	เมลด็พชื	และสิง่ของ

ทีจ่�าเป็นมาจ�าหน่ายแก่สมาชกิ	โดยจะส�ารวจความต้องการของสมาชกิก่อน	แล้วสหกรณ์จะเป็นผูจั้ดหามาจ�าหน่ายต่อไป	

ซึ่งเพราะการรวมซื้อในปริมาณมาก	 จะท�าให้ซ้ือได้ในราคาท่ีต�่าลง	 และเมื่อถึงส้ินปีหากสหกรณ์มีก�าไรก็จะเงินจ�านวนนี	้					

มาเฉลี่ยคืนแก่สมาชิกด้วย	

 2. ธุรกิจขายหรือการรวบรวมผลผลิต ให้แก่สมาชิกท�าให้มีอ�านาจการต่อรองมากขึ้น	ผลผิตจะขายได้ในราคาสูง	

สมาชิกไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าในเรื่องการชั่ง	ตวง	วัด	หรือถูกกดราคาในการรับซื้อผลผลิต	

 3. ธุรกิจธนกิจ (สินเชื่อ) 

 (1) การให้เงนิกู	้เมือ่เกษตรกรรวมตัวกนัเป็นสหกรณ์สามารถสร้างความเชือ่ถอืให้กบัสถาบนัการเงนิ	หน่วยงานของ

ทางราชการและบุคคลทั่วๆ	ไป	โดยสหกรณ์จะจัดหาเงินกู้ดอกเบี้ยต�่ามาให้สมาชิกกู้ไปลงทุนเพื่อการเกษตร	ซึ่งสหกรณ์

จะพิจารณาจากแผนด�าเนนิการหรอืแผนการใช้เงนิกูข้องสมาชกิประกอบการให้เงนิกู	้เช่น	สหกรณ์อาจให้เงนิกู้แก่สมาชิก

เพือ่น�าไปซือ้วสัดกุารเกษตร	ค่าใช้จ่ายทีจ่�าเป็นในครอบครวั	หรือเพือ่น�าไปบกุเบกิปรบัปรงุทีด่นิ	หรือจดัซือ้ทีด่นิการเกษตร	

ในกรณีที่สมาชิกไม่มีที่ดินท�ากิน	หรือมีน้อยไม่เพียงพอต่อการท�าการเกษตร	

 (2) การรบัฝากเงนิ	เพือ่ส่งเสรมิให้สมาชกิรูจ้กัและเหน็คณุค่าประโยชน์ของการออมทรพัย์	และเพือ่เป็นการระดม

ทุนในสหกรณ์	 สหกรณ์จะรับเงินฝากจากสมาชิก	 2	ประเภท	คือ	 เงินฝากออมทรัพย์	 และเงินฝากประจ�า	 โดยสหกรณ์										

จะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราเดียวกับธนาคารพาณิชย์	

 4. ธรุกจิการส่งเสรมิอาชพีและบริการ	สหกรณ์อาจจดัให้มเีจ้าหน้าทีท่ีม่คีวามรู้ทางด้านการเกษตรคอยให้ความรู้

และค�าแนะน�าทางด้านการเกษตร	หรืออาจขอความร่วมมือจากหน่วยราชการอื่น	ในการให้ค�าปรึกษาแนะน�าให้สมาชิก							

มคีวามรู	้ความเข้าใจในหลกัวชิาการแผนใหม่	ตลอดจนการวางแผนการผลติให้สามารถผลติสนิค้าทีม่คีณุภาพและปรมิาณ

ตรงกับความต้องการของตลาด	นอกจากนีย้งัส่งเสรมิให้กลุม่แม่บ้านสหกรณ์ท�าอาชพีเสรมิเพือ่เพิม่รายได้ให้กับครอบครวั	
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 5. การศึกษาอบรม	 สหกรณ์จะจัดให้มีการศึกษาอบรมแก่สมาชิก	 คณะกรรมการสหกรณ์	 ผู้จัดการ	 ตลอดจน										

เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์อยู่เสมอ	 เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบถึงหลักการ	 วิธีการสหกรณ์	 สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบ		

ของแต่ละบุคคล	

	 สหกรณ์ช่วยให้เกษตรกรที่อยู่ในชุมชน	หรือสังคมนั้นมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	สังคมมีความสุข	บุตร

หลานสมาชิกได้รับการศึกษาสูงขึ้น	มีสุขภาพอนามัยที่ดีเนื่องจากเกษตรกรมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 หลักเกณฑ์การจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรโดยทั่วไป 

	 1.	 เกษตรกรมีความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพ	 และต้องการรวมตัวกันจัดตั้งสหกรณ์	 เพื่อช่วยเหลือซึ่งกัน							

และกันอย่างแท้จริง	

	 2.	เป็นบุคคลธรรมดา	บรรลนุติภิาวะ	มคีณุสมบติัครบถ้วนตามทีก่�าหนดไว้ในข้อบงัคบัและพระราชบญัญตัสิหกรณ์	

พ.ศ.	2542	

	 3.	มีสมาชิกมากพอที่จะด�าเนินธุรกิจได้และมีลู่ทางที่จะขยายธุรกิจเมื่อด�าเนินการจัดตั้งสหกรณ	์

	 4.	สหกรณ์จะต้องด�าเนินงานอย่างจริงจัง	และด�าเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับ	เพื่อประโยชน์

ของมวลสมาชิก	

	 5.	เกษตรกรที่มีความประสงค์จะตั้งสหกรณ์	ควรมีการออมเงินเพื่อเป็นทุนเบื้องต้นของสหกรณ์

 จะจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรได้อย่างไร? 

 กรณีที่ 1	 ในท้องที่ที่ยังไม่มีสหกรณ์การเกษตรมาก่อน	 เกษตรกรที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนในการประกอบ

อาชีพ	 และมีความประสงค์จะรวมกลุ่มกันเป็นสหกรณ์เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนโดยการช่วยเหลือตนเองและช่วย

เหลือซึ่งกันและกัน	สามารถที่จะรวมตัวกันจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรได้	

 กรณีที่ 2	 ในท้องที่ท่ีมีสหกรณ์การเกษตรต้ังอยู่แล้ว	 เกษตรกรที่มีความสนใจจะสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์

การเกษตร	 จะต้องยื่นใบสมัครที่ประธานกลุ่มสหกรณ์ที่อยู่ใกล้บ้านตนเอง	 เพื่อน�าเสนอที่ประชุมกลุ่มพิจารณา	 เม่ือที่

ประชุมกลุ่มเห็นสมควรรับเข้าเป็นสมาชิก	 โดยมีคะแนนเสียงรับรองไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด	

ประธานกลุ่มจะเสนอใบสมัครให้คณะกรรมการด�าเนินการของสหกรณ์พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง	 เม่ือคณะกรรมการด�าเนิน

การพิจารณารับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว	 สหกรณ์จะแจ้งให้ผู้สมัครไปช�าระค่าหุ้น	 ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและลงรายมือชื่อใน

ทะเบียนสมาชิกภายในระยะเวลาที่ก�าหนดจึงถือว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์	และมีสิทธิในสหกรณ์ในฐานะสมาชิกที่สมบูรณ์
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สหกรณ์ประเภทประมง

	 สหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นในหมู่ชาวประมงเพื่อแก้ไขปัญหา	 และอุปสรรคในการประกอบอาชีพ	 ซึ่งชาวประมงแต่ละคน	

ไม่สามารถแก้ไขให้ลลุ่วงไปได้ตามล�าพงับคุคลเหล่านีจึ้งรวมตัวกนัโดยยดึหลักการช่วยตนเองและช่วยเหลอืซึง่กันและกัน

ประวัติความเป็นมา

	 สหกรณ์ประมงแห่งแรกได้จัดตั้งขึ้นในปี	พ.ศ.	2492	ชื่อว่า	“สหกรณ์ประมงพิษณุโลก	จ�ากัด”	ในท้องที่ล�าคลอง

กระบังโป่งนก	อ�าเภอพรหมพิราม	จังหวัดพิษณุโลก	เป็นสหกรณ์ประมงประเภทน�้าจืด	มีสมาชิกแรกตั้งจ�านวน	54	คน	

สหกรณ์ได้ด�าเนินการจัดสรรที่ท�ากินให้สมาชิกช่วยเหลือสมาชิกในด้านการจ�าหน่าย	 การแปรรูป	 สัตว์น�้า	 ขออนุญาต

สัมปทานให้สมาชิกจับสัตว์น�้าได้โดยสะดวก	แนะน�าเทคนิคการจับสัตว์น�้า	และละเว้นการจับสัตว์น�้าที่ยังไม่ได้ขนาดเพื่อ

สงวนพนัธุส์ตัว์น�า้	การด�าเนนิงานเป็นไปด้วยดีจนถงึปี	พ.ศ.	2513	ทางราชการมนีโยบายให้คลองต่างๆ	ทัว่ราชอาณาจกัร

เป็นที่สาธารณะ	การจับสัตว์น�้าเป็นไปโดยเสรี	การด�าเนินงานสหกรณ์จึงไม่ได้ผลเท่าที่ควร	ปัจจุบันสหกรณ์นี้ได้ควบเข้า

กับ	“สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม	จ�ากัด”

	 ส�าหรบัการจดัตัง้สหกรณ์ประมงประเภทน�า้เคม็ได้เริม่จดัต้ังครัง้แรกเมือ่ปี	พ.ศ.	2495	ชือ่ว่า	“สหกรณ์ประมงกลาง	

จ�ากัด”	ด�าเนินการเกี่ยวกับการจัดหาทุนจ�าหน่ายสัตว์น�้าและผลิตภัณฑ์แปรรูป	จัดหาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือประมง

 วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ประมง

	 1.	รวบรวมสัตว์น�้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น�้าจากสมาชิกมาจัดการขายหรือแปรรูปออกขายเพื่อให้ได้ราคาดี	

	 2.	จัดหาวัสดุสิ่งของ	รวมทั้งบริการที่ใช้ในการประมง	และสิ่งของจ�าเป็นอื่นๆ	ที่สมาชิกต้องการมาจ�าหน่าย	
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 3.	ให้เงินกู้แก่สมาชิก	

	 4.	รับฝากเงินจากสมาชิก	

	 5.	เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและธุรกิจเกี่ยวกับการประมง	

	 6.	ให้การสงเคราะห์ตามควรแก่สมาชิกและครอบครัวที่ประสบภัยพิบัติในการประกอบอาชีพ	

 ท�าไมต้องจัดตั้งสหกรณ์ประมง?

	 ชาวประมงมักจะประสบปัญหาต่างๆ	ดังนี้

 1. ขาดแคลนเงนิทนุ	การประกอบอาชพีทางการประมงโดยเฉพาะอย่างยิง่การท�าประมงทะเลต้องลงทุนสูง	มกีาร
เสีย่งต่อการลงทนุมากกว่าการประกอบอาชพีการเกษตรอืน่ๆ	ชาวประมงส่วนใหญ่จะกูเ้งนิจากนายทนุซึง่เป็นเจ้าของแพ
ปลาในท้องถิน่มาเป็นทนุด�าเนนิงาน	โดยมข้ีอผูกพันทีจ่ะต้องขายสัตว์น�า้หรือผลิตภณัฑ์สัตว์น�า้ให้เจ้าของแพปลานัน้ๆ	ซึง่
เป็นที่แน่นอนว่าจะต้องถูกกดราคารับซื้อเป็นอย่างมาก	

 2. ขาดเทคนคิในการเพาะเลีย้งสตัว์	ปัจจบุนัปริมาณความต้องการสัตว์น�า้เพ่ือบริโภคในประเทศและส่งจ�าหน่าย
ต่างประเทศ	 มีมากข้ึนเป็นผลให้ปริมาณสัตว์น�้าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเพิ่มจ�านวนไม่ทันกับความต้องการ	 จึงจ�าเป็น
อย่างยิ่งที่ชาวประมงจะต้องมีความรู้	ความเข้าใจในการเพาะเลี้ยงสัตว์น�า้	ทั้งน�า้จืดและน�า้เค็ม	เพื่อให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้น	

 3. วัสดุอุปกรณ์การประมงมีราคาสูงมาก	รวมทั้งน�้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการออกเรือก็มีราคาสูงด้วย

 4. ขาดความรู้ในด้านการจัดการ	 ชาวประมงส่วนใหญ่ขาดความรู้ในด้านการจัดการ	 การจ�าหน่าย	 ตลอดจน										
การหาตลาด	เป็นต้น

	 จะเห็นได้ว่าถ้าน�าหลักการและวิธีการด�าเนินงานของสหกรณ์มาใช้สหกรณ์ประมงจะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ	
ข้างต้นให้ส�าเร็จลุล่วงไปได้	และจะช่วยให้ชาวประมงมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	มีรายได้ทัดเทียมผู้ประกอบอาชีพอื่นๆ

 สหกรณ์ประมงจะช่วยสมาชิกได้อย่างไร?

	 สหกรณ์ประมงจะจัดบริการต่างๆ	ให้สมาชิก	ดังนี้

 1. ธุรกิจการขายหรือการรวบรวมผลผลิตให้แก่สมาชิก	 ท�าให้มีอ�านาจในการต่อรองมากขึ้น	 ผลผลิตจะขายได้
ราคาสูงขึ้น	

 2. ธรุกจิการซือ้	หรอืการจดัหาวสัดุอปุกรณ์และส่ิงของจ�าเป็นมาจ�าหน่ายแก่สมาชกิ		โดยจะส�ารวจความต้องการ
ของสมาชกิก่อนแล้วสหกรณ์จะเป็นผูจ้ดัหามาจ�าหน่ายต่อไป	ซ่ึงจะท�าให้สหกรณ์สามารถซือ้วสัดใุนราคาทีถ่กูกว่าทีส่มาชกิ
แต่ละคนจะซื้อเอง	

 3. ธุรกิจการธนกิจ 

   (1) การให้กู้เงิน	สหกรณ์จะจัดหาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรมมาให้สมาชิกกู้ไปลงทุนท�าการประมง	
โดยสหกรณ์จะพิจารณาจากแผนการด�าเนินงาน	หรือแผนการใช้เงินกู้ของสมาชิกประกอบการให้เงินกู้	

  (2) การรับเงินฝาก	เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักและเห็นคุณประโยชน์ของการออมทรัพย์	และเพื่อ
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ให้เป็นการระดมทุนในสหกรณ์สหกรณ์จะรับฝากเงินจากสมาชิก	2	ประเภท	คือ	เงินฝากออมทรัพย์	และเงินฝากประจ�า	

โดยสหกรณ์จ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราเดียวกับธนาคารพาณิชย์

 4. ธุรกิจการบริการ	 สหกรณ์ประมงที่มีทุนด�าเนินงานมากอาจจัดให้มีธุรกิจการบริการแก่สมาชิก	 เช่น	 การจัด

จ�าหน่ายน�้ามันเชื้อเพลิงเพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวกแก่สมาชิก	และเพื่อให้สหกรณ์ด�าเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับสมาชิก

ให้มากที่สุด

 5. ธุรกิจการส่งเสริมการประกอบอาชีพ	สหกรณ์อาจจะจัดจ้างเจ้าหน้าที่ที่มีความช�านาญด้านการประมง	หรือ

อาจขอความช่วยเหลือจากหน่วยราชการอื่นในการให้การศึกษา	แนะน�า	ส่งเสริมให้สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจ	ในเรื่อง

การประมงตามหลกัวชิาการแผนใหม่	ตลอดจนให้มคีวามรู้ในด้านการวางแผนการประกอบอาชพีการประมง	ให้สามารถ

ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและปริมาณตรงกับความต้องการของตลาดอีกด้วย	

 6. ธรุกจิการให้การศกึษาอบรม	สหกรณ์จะจัดให้มกีารศกึษาอบรมแก่สมาชกิ	คณะกรรมการด�าเนนิการ	ผูจั้ดการ	

ตลอดจนเจ้าหน้าทีส่หกรณ์	เพือ่จะช่วยให้ผูท้ีเ่กีย่วข้องทกุฝ่ายได้ทราบถงึสทิธหิน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ	สหกรณ์ประมง

จะช่วยสมาชิกได้อย่างไร?

 สหกรณ์ประมงจะจัดบริการต่างๆ ให้สมาชิก ดังนี้

	 1.	ธรุกจิการขายหรอืการรวบรวมผลผลติให้แก่สมาชกิ	ท�าให้มอี�านาจในการต่อรองมากขึน้	ผลผลติจะขายได้ราคา

สูงขึ้น	

 2. ธรุกจิการซือ้ หรอืการจดัหาวัสดุอปุกรณ์และสิง่ของจ�าเป็นมาจ�าหน่ายแก่สมาชิก	โดยจะส�ารวจความต้องการ

ของสมาชกิก่อนแล้วสหกรณ์จะเป็นผูจ้ดัหามาจ�าหน่ายต่อไป	ซ่ึงจะท�าให้สหกรณ์สามารถซือ้วสัดใุนราคาทีถ่กูกว่าทีส่มาชกิ

แต่ละคนจะซื้อเอง	

 3. ธุรกิจการธนกิจ 

  (1) การให้กู้เงิน	 สหกรณ์จะจัดหาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรมมาให้สมาชิกกู้ไปลงทุนท�าการประมง																	

โดยสหกรณ์จะพิจารณาจากแผนการด�าเนินงาน	หรือแผนการใช้เงินกู้ของสมาชิกประกอบการให้เงินกู้	

  (2) การรบัเงนิฝาก	เพือ่เป็นการส่งเสรมิให้สมาชกิรูจ้กัและเหน็คณุประโยชน์ของการออมทรพัย์	และเพือ่ให้เป็นการ

ระดมทนุในสหกรณ์สหกรณ์จะรบัฝากเงนิจากสมาชกิ	2	ประเภท	คอื	เงินฝากออมทรพัย์	และเงินฝากประจ�า	โดยสหกรณ์

จ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราเดียวกับธนาคารพาณิชย์

 4. ธุรกิจการบริการ	 สหกรณ์ประมงที่มีทุนด�าเนินงานมากอาจจัดให้มีธุรกิจการบริการแก่สมาชิก	 เช่น	 การจัด

จ�าหน่ายน�้ามันเชื้อเพลิงเพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวกแก่สมาชิก	และเพื่อให้สหกรณ์ด�าเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับสมาชิก

ให้มากที่สุด

 5. ธุรกิจการส่งเสริมการประกอบอาชีพ	สหกรณ์อาจจะจัดจ้างเจ้าหน้าที่ที่มีความช�านาญด้านการประมง	หรือ

อาจขอความช่วยเหลือจากหน่วยราชการอื่นในการให้การศึกษา	แนะน�า	ส่งเสริมให้สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจ	ในเรื่อง

การประมงตามหลกัวชิาการแผนใหม่	ตลอดจนให้มคีวามรู้ในด้านการวางแผนการประกอบอาชพีการประมง	ให้สามารถ

ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและปริมาณตรงกับความต้องการของตลาดอีกด้วย	
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 6. ธรุกจิการให้การศกึษาอบรม	สหกรณ์จะจดัให้มกีารศกึษาอบรมแก่สมาชกิ	คณะกรรมการด�าเนนิการ	ผูจ้ดัการ	

ตลอดจนเจ้าหน้าทีส่หกรณ์	เพือ่จะช่วยให้ผูท้ีเ่กีย่วข้องทกุฝ่ายได้ทราบถงึสทิธหิน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของแต่ละบุคคล

ตามหลักวิธีการสหกรณ์	ซึ่งจะช่วยให้การด�าเนินธุรกิจของสหกรณ์ประสบผลส�าเร็จ

 สหกรณ์ประมงด�าเนินงานอย่างไร 

	 (1)	 เมื่อตั้งสหกรณ์ประมงขึ้นแล้ว	 สมาชิกจะเลือกตัวแทนให้บริหารงานในสหกรณ์	 ตัวแทนสมาชิกนี้เรียกว่า								

คณะกรรมการด�าเนินการ	มีจ�านวน	7-15	คน	แล้วแต่จะก�าหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์		

	 (2)	 คณะกรรมการด�าเนินการจะท�าหน้าที่บริหารกิจการสหกรณ์	 โดยจะประชุมกันอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง									

เพื่อร่วมกันก�าหนดนโยบายการท�างานแล้วมอบให้	 “ฝ่ายจัดการ”	 ซ่ึงเป็นพนักงานที่สหกรณ์จ้างมาปฏิบัติงานอาจจะ

ประกอบด้วยผู้จัดการ	ผู้ช่วยผู้จัดการ	สมุห์บัญชี	เจ้าหน้าที่การเงิน	เจ้าหน้าที่ธุรกิจฯลฯ	การจะพิจารณา	จัดจ้างพนักงาน

สหกรณ์จ�านวนมากหรือน้อยขึ้นอยู่ที่ปริมาณธุรกิจและฐานะการเงินของสหกรณ์

 ทุนด�าเนินงานของสหกรณ์ 

	 1.	เงินค่าหุ้น	

	 2.	เงินรับฝากจากสมาชิก	

	 3.	ทุนส�ารองและทุนสะสมอื่นๆ	

	 4.	เงินกู้ยืม	

	 5.	เงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่ได้รับบริจาค	

 หลักเกณฑ์การจัดตั้งสหกรณ์ประมงโดยทั่วไป

	 1.	 เกษตรกรมีความเดือนร้อนในการประกอบอาชีพ	 และต้องการรวมตัวกันจัดตั้งสหกรณ์	 เพ่ือช่วยเหลือซึ่งกัน							

และกันอย่างแท้จริง

	 2.	เป็นบคุคลธรรมดา	บรรลนุติภิาวะ	มคีณุสมบติัครบถ้วน	ตามทีก่�าหนดไว้ในข้อบงัคบัและพระราชบัญญตั	ิสหกรณ์	

พ.ศ.	2542	

	 3.	มจี�านวนสมาชิกมากเพยีงพอท่ีจะด�าเนนิธรุกจิได้และมลีูท่างทีจ่ะขยายธรุกจิเมือ่ด�าเนนิการจดัตัง้สหกรณ์ไปแล้ว	

	 4.	สหกรณ์จะต้องด�าเนินงานอย่างจรงิจงัและด�าเนนิงานตามวตัถปุระสงค์ทีก่�าหนดไว้ในข้อบงัคบั	เพือ่ผลประโยชน์

ของมวลสมาชิก	

	 5.	เกษตรกรที่มีความประสงค์จะจัดตั้งสหกรณ์	ควรมีการออมเงินเพื่อเป็นทุนเบื้องต้นของสหกรณ์	

	 6.	 การจัดตั้งสหกรณ์ประมงท�าได้โดยถ้าในท้องถิ่นที่ท่านมีภูมิล�าเนาอยู่นั้นยังไม่มีสหกรณ์ประมง	หากท่านและ

เพื่อนชาวประมงสนใจและประสงค์จะจัดตั้งสหกรณ์ประมง	 สามารถติดต่อขอค�าแนะน�าและสอบถามรายละเอียดได้ที่

ส�านกังานสหกรณ์จงัหวดั	ซึง่เป็นหน่วยงานในสงักดัของกรมส่งเสรมิสหกรณ์	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ในส่วนภมูภิาค
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สหกรณ์ประเภทนิคม

 ที่ดิน	 นับเป็นปัจจัยหลักท่ีส�าคัญอย่างหนึ่งในการประกอบอาชีพทางการเกษตร	 มีเกษตรกรเป็นจ�านวนมาก																		

ที่ประสบปัญหาขาดแคลนที่ดินท�ากิน	หรือมีที่ดินท�ากินน้อยไม่เพียงพอกับการเพาะปลูก	ต้องเช่าที่ดินจากนายทุนมาท�า

กนิ	โดยยอมเสยีค่าเช่าราคาแพง	และเมือ่รายได้จากการจ�าหน่ายผลิตผลน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชพี	ท�าให้เกษตรกร

ส่วนใหญ่มีภาระหนี้สินและมีฐานะยากจนเรื้อรังจนยากที่จะสร้างตัวเองให้มีฐานะมั่นคงได้	 ดังนั้นจึงมีเกษตรกรจ�านวน

มิใช่น้อยใช้วิธีแก้ปัญหาโดยการบุกรุกเข้าไปท�ากินในท่ีสาธารณประโยชน์และท่ีสงวนแห่งชาติ	 โดยพลการ	 ซึ่งนอกจาก

จะเป็นการกระท�าที่ฝ่าฝืนกฎหมายแล้ว	 ยังเป็นการท�าลายป่าไม้และต้นน�้าล�าธาร	 อันเป็นทรัพยากรที่มีค่าของชาตินับ

เป็นผลเสียต่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ	และก่อให้เกิดปัญหาฝนแล้งหรืออุทกภัย	ซึ่งก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่

ส่วนรวมอย่างมากมาย	

	 ด้วยเหตุดังกล่าวนี้	 จึงจ�าเป็นที่รัฐจะต้องเข้าไปช่วยเหลือราษฎรที่ประกอบอาชีพทางเกษตรแต่ขาดแคลนที่ดิน

เหล่านัน้	ให้ได้รบัจดัสรรทีด่นิท�ากนิในขนาดทีเ่หมาะสมเพ่ือเป็นการส่งเสริมอาชพีเกษตรกรรม	โดยสนบัสนนุให้มีการจดั

ตัง้สหกรณ์เกีย่วกบัทีด่นิขึน้	เพราะเหน็ว่าสหกรณ์เป็นระบบเศรษฐกจิทีส่มาชกิจะได้ร่วมมอืกนัแก้ไขปัญหาต่างๆ	โดยการ

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

 สหกรณ์นิคมคืออะไร 

	 สหกรณ์ภาคการเกษตรในรูปแบบหนึ่งที่มีการด�าเนินการจัดสรรที่ดินท�ากินให้ราษฎร	 การจัดสร้างปัจจัยพื้นที่

ฐานและสิ่งอ�านวยความสะดวกให้ผู้ที่อยู่อาศัยควบคู่ไปกับการเกษตร	 การส่งเสริมอาชีพ	 รวมทั้งกิจกรรมให้บริการ

สาธารณูปโภคแก่สมาชิก	ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า	สหกรณ์นิคม	มีงานหลัก	2	งาน	คือ

	 (1)	งานจัดที่ดิน

	 (2)	งานจัดสหกรณ์
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 งานจัดที่ดิน

	 งานจดัทีด่นิเป็นงานทีด่�าเนนิการโดยรฐั	ด�าเนนิการเกีย่วกบัการจดัหาทีด่นิมาปรบัปรงุสภาพแล้วจดัสรรให้ราษฎร

ทีป่ระสบปัญหาขาดแคลนทีด่นิท�ากนิได้เข้าไปท�ากนิและอาศยั	และจดับรกิารเพือ่อ�านวยความสะดวกในการใช้ทีด่นิและ

ที่อยู่อาศัย	เช่น	ถนน	แหล่งน�้า	โรงเรียน	สถานีอนามัย	ตลาดฯลฯ	เป็นต้น	ซึ่งแบ่งขั้นตอนการด�าเนินการได้ดังนี้

 1. การจัดหาที่ดิน	 การจัดหาที่ดินมาจัดสรรให้ราษฎรท�าการเกษตร	 โดยวิธีการสหกรณ์นั้นสามารถแบ่งออกได้								

3	แบบ	คือ	

 1.1 การจัดที่ดินในรูปของนิคมสหกรณ์ 

	 กรมส่งเสริมสหกรณ์อาศัยพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ	พ.ศ.	2511	 เป็นหลักในการปฏิบัติ	กล่าวคือ	

กรมส่งเสริมสหกรณ์จะประสานงานกับคณะกรรมการจ�าแนกประเภทที่ดิน	เพื่อขอรับพื้นที่ที่คณะกรรมการฯ	ได้จ�าแนก

ไว้เป็นที่จัดสรรเพื่อการเกษตรน�ามาจัดสรรให้ราษฎรเข้าท�ากิน

 1.2 การจัดที่ดินในรูปสหกรณ์การเช่าซื้อที่ดิน 

	 รัฐจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นทุนจัดซื้อที่ดินเพื่อน�ามาจัดสรรให้ราษฎร	 โดยค�านึงถึง

ความเดอืดร้อนหรอืความต้องการของราษฎร	และราษฎรดงักล่าวไม่สามารถจัดซ้ือทีดิ่นด้วยก�าลังทรัพย์หรือความสามารถ

ของตนได้	กรมส่งเสริมสหกรณ์จงึท�าหน้าทีจั่ดหาท่ีดินแปลงใหญ่หรือแปลงเล็กแปลงน้อยแต่ติดต่อเป็นผืนเดยีวกนั	เพือ่น�า

มาให้สหกรณ์ได้เช่าหรือเช่าซื้อตามก�าลังความสามารถของสมาชิกผู้ได้รับจัดสรร

	 การจดัทีด่นิลกัษณะนีอ้าศยัประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ในลักษณะของเช่าทรัพย์หรือเช่าซ้ือเป็นหลกัปฏบิตัิ	

นอกจากกฎหมายดงักล่าวแล้ว	นบัแต่ปี	2518	เป็นต้นมา	พระราชบญัญตัทิีร่าชพสัดุ	พ.ศ.	2518	ยงัครอบคลมุมาถงึสภาพ

ที่ดินที่รัฐได้มาในลักษณะนี้	 ซึ่งกฎหมายดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นที่ราชพัสดุตามกฎหมายจึงต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัต	ิ								

ที่ราชพัสดุ	พ.ศ.	2518	ด้วย

 1.3 การจัดที่ดินในรูปสหกรณ์เช่าที่ดิน 

	 สืบเน่ืองมาจากท่ีสงวนหวงห้ามของรัฐที่เป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม	 ทั้งในสภาพที่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ	 หรือป่าตาม

มติของคณะรัฐมนตรี	(ป่าเตรียมการสงวน)	ถูกราษฎรเข้าไปบุกรุกท�ากินจนเต็มพื้นที่	และรัฐไม่สามารถฟื้นฟูสภาพป่าให	้						

คงเดิมได้	

	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	โดยกรมป่าไม้จงึเสนอนโยบายต่อคณะรฐัมนตร	ีเพือ่มอบทีท่ีม่สีภาพดงักล่าวให้ส่วน

ราชการที่มีหน้าที่ในการจัดที่ดินให้แก่ราษฎร	น�าที่ดินไปจัดสรรให้แก่ราษฎร	การจัดที่ดินลักษณะนี้ยังคงต้องปฏิบัติตาม	

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.	2507

	 อนึ่ง	ตามที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	ได้พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์จ�านวนหนึ่ง	เพื่อ

จัดสรรให้แก่ราษฎรท�าการเกษตร	 โดยมีพระราชด�าริว่าควรจัดสรรให้ราษฎรเช่าและตกทอดทางมรดกไปยังลูกหลาน										

ต่อไป	 เพื่อมิให้การโอนซื้อขายกันจนท�าให้ที่ดินตกไปอยู่แก่ผู้ที่มิได้ประกอบอาชีพทางการเกษตรที่ดินจ�านวนนี้กรม													

ส่งเสริมสหกรณ์ได้น�ามาจัดสรรให้ราษฎรในรูปสหกรณ์การเช่าที่ดินตามพระราชประสงค์ด้วย
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 2. การวางผังและปรับปรุงที่ดิน 

	 ทางราชการจะด�าเนนิการส�ารวจสภาพทัว่ๆ	ไปในพืน้ทีโ่ครงการทีจ่ะจัดต้ังนคิมสหกรณ์	เพือ่ทีใ่ห้ทราบข้อมูลเก่ียว

กับลักษณะของพืน้ที	่สภาพภมูอิากาศ	แหล่งน�า้	การคมนาคม	ตลอดจนลักษณะทางเศรษฐกจิและสงัคม	ส�าหรบัประกอบ

การพจิารณาจดัตัง้นคิมสหกรณ์	และเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาสหกรณ์ต่อไปเมือ่เหน็ว่ามลู่ีทางทีจ่ะปรบัปรงุทีด่นิ

ดังกล่าวได	้

	 กรมส่งเสรมิสหกรณ์จะจดัส่งเจ้าหน้าทีอ่อกไปท�าการส�ารวจรายละเอยีดเกีย่วกบัภาวะเศรษฐกจิและสงัคมอกีครัง้

หน่ึง	 หากเห็นสมควรในการใช้ที่ดิน	 และการขนส่งสาธารณูปโภควรท�าอย่างไรบ้าง	 บริเวณไหนควรจะปลูกอะไรจึงจะ 

เหมาะสมกับลักษณะและสมรรถนะของดิน	 ควรจัดสรรที่ดินให้ครอบครัวละกี่ไร่	 จึงจะมีรายได้พอแก่การครองชีพ													

งานต่างๆ	ที่ต้องท�าในขั้นนี้เป็นงานด้านวิชาการ	ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ที่ดินมากหรือน้อยเกินไปเหล่านี้	เป็นต้น

	 เมื่อได้วางแผนผังการใช้ที่ดินแล้ว	 ทางการด�าเนินการสร้างบริการสาธารณะตามผังที่ก�าหนดไว้	 เช่น	 ถนน																		

การชลประทาน	โรงเรียน	สถานีอนามัย	และรวมถึงการส�ารวจแบ่งแปลงที่ดินเพื่อเตรียมไว้จัดสรร

 3. การคัดเลือกราษฎรเข้าเป็นสมาชิกเพื่อรับการจัดสรรที่ดิน 

 3.1 การจัดที่ดินในรูปของนิคมสหกรณ์ 

	 เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์แล้ว	 คณะกรรมการซ่ึงแต่งตั้งตามมาตรา	 34	 แห่งพระราชบัญญัต	ิ							

จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ	พ.ศ.	2511	มีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกผู้ที่จะเข้าเป็นสมาชิกนิคม	โดยยึดหลักเกณฑ์และวิธีการ

ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ก�าหนด	

	 คุณสมบัติโดยทั่วไปของผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกนิคมสหกรณ	์มีดังนี้

	 (1)	เป็นเกษตรกร	บรรลุภาวะ	และมีสัญชาติไทย

	 (2)	เป็นผู้ซื่อสัตย์	สุจริต	และมีความประพฤติดี

	 (3)	ขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพ

	 (4)	ไม่เป็นบุคคลล้มลาย	หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว

	 (5)	มีร่างกายสมบูรณ์	ไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพ	หรือวิกลจริตจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

	 (6)	ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง	หรือมีเพียงเล็กน้อยไม่พอแก่การครองชีพ

	 (7)	ไม่เป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์อื่น	และสมัครใจเป็นสมาชิก

	 เมือ่คณะกรรมการคดัเลอืกได้คดัเลอืกผูส้มคัรเข้าเป็นสมาชกินคิมสหกรณ์แล้วจะประกาศรายชือ่ผูผ่้านการคดัเลอืก

ตามล�าดับคะแนนจากสูงไปหาต�่า	โดยถือล�าดับก่อนหลังดังต่อไปนี้

	 (1)	มหีลกัฐานเกีย่วกบัสทิธคิรอบครอง	(ส.ค.1)	อยูใ่นเขตจัดนคิมสหกรณ์และยนิยอมเวนคนืท่ีดินให้แก่ทางราชการ	

โดยไม่ขอรับเงินค่าชดเชยแต่อย่างใด
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	 (2)	 บุคคลที่มีภูมิล�าเนาหรือถิ่นที่อยู่อาศัยท�ากินอยู่ในที่ดินเขตจัดนิคมสหกรณ์ก่อนวันประกาศรับสมัครเข้าเป็น

สมาชิกสหกรณ์

	 (3)	บุคคลที่มีภูมิล�าเนาหรือถิ่นที่อยู่อาศัยท�ากินในท้องที่จัดนิคมสหกรณ์

	 (4)	บุคคลซึ่งส่วนราชการต่างๆ	ส่งมา

	 (5)	บุคคลซึ่งเป็นทหารผ่านศึกหรืออาสาสมัคร

	 (6)	บุคคลอื่นนอกจากที่กล่าวไว้ในข้อ	(1)-(5)

	 การจดัสมาชกินคิมสหกรณ์เข้ามาท�ากนิในทีด่นิจดัสรร	กรมส่งเสรมิสหกรณ์จะเรยีกสมาชกินคิมสหกรณ์ผู้ผ่านการ

คัดเลือกตามล�าดับจากสูงไปหาต�่า	 ตามจ�านวนแปลงที่ดินที่สามารถจัดสรรให้สมาชิกนิคมสหกรณ์ได้	 โดยกรมส่งเสริม

สหกรณ์จะออกหนงัสอือนญุาตให้เข้าท�าประโยชน์จากท่ีดนิตามท่ีพระราชบญัญตัจิดัท่ีดนิเพือ่ครองชีพ	พ.ศ.	2511	บัญญตัไิว้

 3.2 งานที่ดินในส่วนที่รัฐจัดซื้อ 

	 ในทางปฏิบัติเมื่อกรมส่งเสริมสหกรณ์จัดซื้อที่ดินมาแล้ว	 จะมอบให้สหกรณ์ในพื้นที่นั้นๆ	 ด�าเนินการตามก�าลัง

ความสามารถของสมาชกิ	ซึง่อาจจดัให้สหกรณ์เช่าหรอืซือ้ทีด่นิราชการหากพืน้ทีท่ีด่นิตัง้อยูย่งัไม่มกีารจดัตัง้สหกรณ์	กรม										

ส่งเสริมสหกรณ์จะรวบรวมบรรดาผู้ที่ท�าประโยชน์ในที่ดินนั้นๆ	 ซึ่งอยู่ในฐานะผู้เช่าที่ดินจัดตั้งสหกรณ์ขึ้น	 ฉะนั้นการคัด

เลือกราษฎรเข้าเป็นสมาชิกเพื่อรับการจัดสรรท่ีดินในลักษณะนี้จึงต้องเป็นไปตามข้อบังคับหรือเง่ือนไขของกรมส่งเสริม

สหกรณ์ที่ก�าหนดให้เป็นรายๆ	ไป

 3.3 งานจัดที่ดินในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม 

	 การคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกเพื่อรับการจัดสรรที่ดินในลักษณะนี	้กระท�าโดยคณะกรรมการคัดเลือกที่กรมส่งเสริม

สหกรณ์แต่งตั้งไว้	โดยสภาพความเป็นจริงพ้ืนท่ีป่าเส่ือมโทรมส่วนใหญ่ท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์รับมาด�าเนินการปรากฏว่า

มีราษฎรบุกรุกเข้าไปครอบครองท�าประโยชน์อยู่ก่อนแล้ว	 ในทางปฏิบัติกรมส่งเสริมสหกรณ์จะรวบรวมรายชื่อและราย

ละเอียดของทีด่นิทีร่าษฎรเข้าท�ามาหากนิ	กรมส่งเสรมิสหกรณ์จะพจิารณาคดัเลอืกโดยอาศยัแนวทางปฏบัิตเิก่ียวกับการ

คัดเลือกสมาชิสหกรณ์โดยอนุโลม

	 อนึ่ง	 เกี่ยวกับการจัดที่ดินในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมนับแต่ปี	2522	เป็นต้นมา	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีหลัก

เกณฑ์การจัดท่ีดินเพื่อผ่อนคลายปัญหาของราษฎรผู้บุกรุก	รวมทั้งเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐเกี่ยวกับการ

รกัษาสภาพป่าให้คงไว้ให้มากทีส่ดุเท่าทีจ่ะท�าได้	ปัจจบุนัแนวทางการจดัทีด่นิในพืน้ทีป่่าเสือ่มโทรมดงักล่าวต้องปฏบัิตใิห้

ถูกต้องตามกฎหมายป่าสงวนแห่งชาติและนโยบายของรัฐ	 กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายว่า

ด้วยป่าสงวนแห่งชาติ	 โดยเป็นผู้ยื่นขออนุญาตแทนสมาชิกที่ถือครองอยู่เป็นการน�าที่ดินทั้งแปลงมาจัดสรรตามนโยบาย

ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ต่อไป

 4. การได้สิทธิในที่ดินของสหกรณ์ 

 4.1 งานจัดที่ดินในรูปของนิคมสหกรณ์ 

 การจัดที่ดินลักษณะนี้กฎหมายมุ่งที่จะให้สมาชิกนิคมสหกรณ์ผู้ได้รับการจัดสรรที่ดินได้รับกรรมสิทธิ์ที่ดิน	 (โฉนด
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ที่ดินหรือตราจองที่ตราว่าได้ท�าประโยชน์แล้ว)	 หรือสิทธิครอบครอง	 (น.ส.3)	 เมื่อสมาชิกนิคมสหกรณ์นั้นๆ	ปฏิบัติครบ

ตามกฎหมายไว้	คือ

	 (1)	เมื่อสมาชิกนิคมสหกรณ์ได้ท�าประโยชน์ที่ดินแล้ว

	 (2)	เป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า	5	ปี	

	 (3)	ช�าระเงินค่าช่วยทุนรัฐบาลเรียบร้อย	

	 (4)	ช�าระหนี้เกี่ยวกับกิจกรรมของนิคมให้แก่ทางราชการเรียบร้อยแล้ว

	 สมาชิกนิคมสหกรณ์ที่ปฏิบัติครบตาม	 (1)-(4)	 กรมส่งเสริมสหกรณ์จะออกหนังสือแสดงการท�าประโยชน์ให้แก่

สมาชิกนิคมสหกรณ์น้ันๆ	 เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการที่ตนเป็นสมาชิกอยู่	 เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว	

สมาชิกนคิมสหกรณ์ผูน้ัน้กส็ามารถน�าหลกัฐานดงักล่าวไปขอออกโฉนดทีด่นิ	หรอื	น.ส.	3	ได้ต่อไป	อย่างไรก็ตามกฎหมาย

ยังบัญญัติไว้ว่าภายใน	5	ปี	นับแต่วันที่ได้รับโฉนดที่ดินหรือน.ส.	3	ผู้ได้มาซึ่งที่ดินจะโอนที่ดินไปให้ผู้อื่นไม่ได้	นอกจาก

ตกทอดทางมรดกหรือโอนไปยังสหกรณ์ที่ดินที่ตนเป็นสมาชิกอยู่และภายในก�าหนดเวลาดังกล่าว	ที่ดินนั้นไม่อยู่ในความ

รับผิดชอบแห่งการบังคับคดีด้วย

 4.2 งานจัดที่ดินในส่วนที่รัฐจัดซื้อ 

	 งานจัดท่ีดินลักษณะนี้สมาชิกผู้ได้รับจัดสรรจะได้กรรมสิทธิ์หรือไม่	 อยู่ที่นโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์และ

สหกรณ์ทีต่นเป็นสมาชกิอยูว่่าจะจดัในลักษณะของสหกรณ์ทีต่นเป็นสมาชกิอยูว่่าจะจัดในลักษณะของสหกรณ์ผูเ้ช่าหรอื

สหกรณ์ผู้เช่าซื้อที่ดิน

 4.3 งานจัดที่ดินในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม 

	 งานจัดที่ดินลักษณะนี้สมาชิกผู้ได้เพียงสิทธิท�ากินตลอดไปเท่านั้น	ทางราชการไม่ให้กรรมสิทธิ์อย่างใด

 การจัดตั้งและการด�าเนินงาน

	 เมือ่ทางการได้อนญุาตให้ราษฎรทีไ่ด้รบัคดัเลอืกเข้าครอบครองท�าประโยชน์ทีด่นิแล้ว	กจ็ะมกีารรวบรวมราษฎรที่

ได้รบัการจดัสรรทีด่นิในโครงการจดัตัง้เป็นสหกรณ์และจดทะเบยีนตามพระราชบญัญตัสิหกรณ์	พ.ศ.	2542	เป็นประเภท

สหกรณ์นิคม

	 สหกรณ์นิคมเป็นสหกรณ์ประเภทหนึ่ง	มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกับสหกรณ์การเกษตร	คือ	มีการด�าเนินธุรกิจที่ให้

บริการแก่สมาชิกคล้ายคลึงกัน	เช่น	ด้านสินเชื่อจัดหาปัจจัยการผลิตและสิ่งของที่จ�าเป็น	แปรรูปและส่งเสริมการเกษตร	

แต่มีส่วนที่แตกต่างกัน	คือ	เรื่องที่ดิน	เพราะสหกรณ์การเกษตรมักจัดตั้งในพื้นที่ที่เกษตรกรมีที่ดินเป็นของตนเองอยู่แล้ว	

จะมีเกษตรกรที่เช่าที่ดินผู้อื่นท�ากินบ้างเป็นส่วนน้อย	ส่วนในสหกรณ์นิคม	 รัฐเป็นเจ้าของที่ดินในคร้ังแรกแล้วจึงน�าไป

จัดสรรให้แก่เกษตรกรในภายหลัง

	 เหตุที่รัฐสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นในนิคม	 เนื่องจากรัฐมีความประสงค์จะส่งเสริมราษฎรที่เข้ามาอยู่ใน

นิคม	 ให้มีอาชีพทางการเกษตรที่มั่นคงและมีรายได้สูงขึ้น	 สามารถด�ารงชีพครอบครัวอยู่ได้ตามอัตภาพ	 และมีสถาบัน

ของตนเองในการเป็นสื่อกลางที่จะให้บริการด้านความสะดวกต่างๆ	แก่สมาชิก	ซึ่งทางราชการมีนโยบายที่จะจัดสหกรณ์

นิคมให้เป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่	ด�าเนินธุรกิจในรูปอเนกประสงค์	โดยมีรัฐเป็นพี่เลี้ยงช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้สหกรณ์นั้น

ด�าเนินธุรกิจตามแผนงานและระเบียบข้อบังคับ	 เพ่ือจะได้บังเกิดผลดีแก่สมาชิกหากจ�าเป็นต้องมีการตรวจสอบควบคุม	
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ก็มีเจตนาเพียงให้การแนะน�าและแก้ไขข้อบกพร่องเท่านั้น

 สหกรณ์นิคมจะอ�านวยประโยชน์ให้แก่สมาชิก ดังนี้

	 1.	เป็นสื่อกลางในการขอรับหรือบริการต่างๆ	จากรัฐบาล	

	 2.	เป็นสื่อกลางระหว่างรัฐบาลกับสมาชิกสหกรณ์ในการปฏิบัติตามกฎหมาย	เช่น	เรียกเก็บเงินเพื่อช่วยทุนของรัฐ

	 3.	เพื่อให้เกษตรกรในนิคมมีสถาบันของตนเอง	ที่จะจัดท�าและอ�านวยบริการในด้านต่างๆ	เช่น	การจัดหาสินเชื่อ	

	 4.	การรวมกนัซือ้-ขาย	การส่งเสรมิการเกษตรและการฝึกอบรมซ่ึงเป็นการเสริมสร้างให้เกดิระบบทีด่ใีนการจดัหา	

การผลิต	 การตลาด	 โดยสมาชิกของสหกรณ์นิคมเป็นเจ้าของ	 เป็นผู้ด�าเนินการและเป็นผู้ประโยชน์	 ซึ่งจะท�าให้สหกรณ์

นิคม	สามารถผนึกก�าลังประกอบอาชีพอย่างมั่นคง	มีรายได้และมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
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	 สหกรณ์ทีผู่บ้รโิภครวมกนัจดัตัง้ขึน้	เพือ่จดัหาสนิค้าเครือ่งอปุโภคบรโิภคและรวบรวมผลติผล	ผลติภณัฑ์มาจ�าหน่าย

แก่สมาชกิและบุคคลทัว่ไป	ในต่างประเทศนยิมเรยีกว่า	“สหกรณ์ของแม่บ้าน”	โดยจดทะเบยีนตามพระราชบัญญัตสิหกรณ์	

พ.ศ.	2542	ในประเภทสหกรณ์ร้านค้า	มีสภาพเป็นนิติบุคคล	ซึ่งสมาชิกผู้ถือหุ้นทุกคนเป็นเจ้าของ	สมาชิกลงทุนร่วมกัน

ในสหกรณ์ด้วยความสมัครใจ	 เพื่อแก้ไขความเดือนร้อนในการซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค	 และเพื่อผดุงฐานะทางเศรษฐกิจ

ของตนและหมู่คณะ

	 ร้านสหกรณ์แห่งแรกเกิดขึ้นที่เมืองรอชเดล	 ประเทศอังกฤษ	 เมื่อปี	 พ.ศ.	 2387	 (ค.ศ.	 1844)	 มูลเหตุที่เกิดร้าน

สหกรณ์แห่งนี้ขึ้น	 เนื่องจากสมัยนั้นค่าจ้างแรงงานต�่า	 เพราะโรงงานต่างๆ	ได้น�าเครื่องจักรมาใช้แทนแรงงานคนมากขึ้น	

คนงานได้รับความล�าบากและยากจน	จึงมีคนงานโรงงานทอผ้ากลุ่มหนึ่งจ�านวน	28	คน	ประชุมปรึกษาหารือกันและได้

ตกลงกันให้ทุกคนเก็บออมเงินจากค่าจ้างไว้สัปดาห์ละ	3	เพ็นนี	ซึ่งต้องใช้เวลาเกือบ	1	ปี	จึงรวบรวมเงินได้	28	ปอนด์	

หลงัจากนัน้ได้ไปเช่าห้องแถวเลก็	ๆ 	ทีต่รอกคางคกเปิดร้านขายของช�าขึน้	เมือ่วนัที	่21	ธนัวาคม	พ.ศ.	2387		ร้านสหกรณ์

แห่งน้ีมชีือ่เสยีงมากเพราะเป็นร้านแรกทีจ่ดัตัง้ส�าเรจ็	และได้วางหลกัการของร้านสหกรณ์ขึน้ถอืปฏบิตัเิป็นครัง้แรก	ซึง่ต่อ

มาได้แพร่หลายไปในประเทศต่างๆ	ทั่วโลก	ทั้งสหกรณ์ร้านค้าและสหกรณ์ประเภทอื่นๆ	

	 ในการจัดตั้งสหกรณ์แห่งน้ี	 ตั้งเป็นสมาคมมีชื่อว่า	 “สมาคมผู้น�าอันเที่ยงธรรมแห่งรอชเดล”	 แต่ความจริงก็คือ											

ร้านสหกรณ์นัน่เอง	และสมาคมดงักล่าวได้มกีารปรบัปรงุแก้ไขระเบยีบปฏบิตัร้ิานสหกรณ์	ปรากฏหลกัฐานใน	พ.ศ.	2403	

คือ

	 (1)		เงินทุนมาจากผู้ถือหุ้นและจ�ากัดอัตราเงินปันผล	

	 (2)		การจัดหาสินค้าคุณภาพให้แก่สมาชิก	

	 (3)		ความเที่ยงตรงในการชั่ง	ตวง	วัด

	 (4)		ขายสินค้าเงินสดตามราคาตลาด	

สหกรณ์ประเภทร้านค้า
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	 (5)		ก�าไรควรจัดสรรตามส่วนซื้อของสมาชิก	

	 (6)		ความเสมอภาคในการเป็นสมาชิกและการออกเสียง

	 (7)		การจัดการโดยพนักงานและกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งตามระยะเวลา

	 (8)		ก�าไรจ�านวนแน่นอน	ควรจัดสรรเพื่อการศึกษา	

	 (9)		รายงานและงบดุลควรน�าเสนอสมาชิกให้บ่อยครั้ง	

	 ร้านสหกรณ์ของผู้น�าแห่งรอชเดลนี้ได้ผ่านพ้นอุปสรรคในระยะเริ่มต้นไปได้ด้วยดี	 รวมทั้งในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจ

ตกต�่าเมื่อปี	พ.ศ.	2390	ด้วย	ซึ่งถือกันว่าเป็นแบบอย่างของร้านสหกรณ์อื่นๆ	ทั่วโลก	ความส�าเร็จนี้มักจะกล่าวกันว่าเป็น 

เพราะการแบ่งเงินก�าไรเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกและอุดมการณ์แห่งความจงรักภักดีต่อร้านสหกรณ์	 ทั้งนี้โดยผลแห่งการ				

ส่งเสริมการศึกษาในหมู่สมาชิกพร้อมที่จะยึดมั่นในหลักการของร้านสหกรณ์

 ประวัติความเป็นมา

	 ประเทศไทยได้เริ่มจัดตั้งร้านสหกรณ์เมื่อปี	 พ.ศ.	 2480	 โดยต้ังข้ึนในหมู่ชาวชนบทของอ�าเภอเสนา	 จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา	แต่ร้านสหกรณ์แห่งนี้ต้องเลิกล้ม	ต่อมาได้มีการจัดตั้งร้านสหกรณ์เพิ่มขึ้นอีกหลายๆ	แห่ง	

	 กรมส่งเสริมสหกรณ์มีโครงการส่งเสริมให้ประชาชนจัดตั้งร้านสหกรณ์ทุกจังหวัดทั่วประเทศ	 และแนะน�าส่งเสริม

ให้ร้านสหกรณ์ทุกจังหวัดขยายสาขาไปยังอ�าเภอต่างๆ	อย่างทั่วถึง	 โดยให้ความช่วยเหลือแก่ร้านสหกรณ์ที่มีอยู่แล้ว	 ให้

สามารถด�าเนินงานให้บริการสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพมีปริมาณธุรกิจเพียงพอ	และมีฐานะมั่นคง	พร้อมกันนั้นก็จะ

ช่วยให้มีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดระหว่างสหกรณ์ทุกประเภท	 และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในอันท่ีจะด�าเนินธุรกิจ

เกื้อกูลซึ่งกันและกัน

	 อนึง่	ร้านสหกรณ์ทีด่�าเนนิงานประสบความส�าเร็จมกัจะเป็นร้านสหกรณ์ทีจั่ดต้ังขึน้ในตัวเมอืง	ซ่ึงประชาชนอาศัยอยู่

หนาแน่น	และร้านสหกรณ์ที่ตั้งขึ้นในหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน	ส�าหรับร้านสหกรณ์ในชนบทนั้นมักด�าเนิน

งานไม่ประสบความส�าเร็จเท่าที่ควร

 วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ร้านค้า

	 ดังได้กล่าวมาแล้วว่า	 ร้านสหกรณ์	 คือ	 สหกรณ์ท่ีผู้บริโภครวมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อจัดหาสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภค	

และรวบรวมผลิตผลผลิตภัณฑ์มาจ�าหน่ายแก่สมาชิกและส่งเสริมความเป็นอยู่ของสมาชิกให้ดีขึ้น	เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

ดังกล่าว	ร้านสหกรณ์โดยทั่วไปจึงมักก�าหนดวัตถุประสงค์ของการด�าเนินงานไว้ดังต่อไปนี้	

	 (1)	จัดหาสิ่งของและบริการที่สมาชิกมีความต้องการมาจ�าหน่าย	

	 (2)	รวบรวมผลิตผล	ผลิตภัณฑ์ของสมาชิกมาจ�าหน่าย	

	 (3)	ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ทางสหกรณ์ให้แก่สมาชิก	

	 (4)	ส่งเสริมสมาชิกให้รู้จักการประหยัด	การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	และการช่วยตนเอง	

	 (5)	ร่วมมือกับสหกรณ์และสถาบันอื่นทั้งภายในและภายนอกประเทศในอันที่จะเกื้อกุลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	
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	 (6)	ด�าเนินธุรกิจอย่างอื่นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น

 ลักษณะการด�าเนินธุรกิจ

	 การบริหารธุรกิจหรือกิจการการของร้านสหกรณ์	 ก็มีลักษณะเช่นเดียวกับสหกรณ์ประเภทอื่นๆ	 คือ	 ตั้งอยู่บน
รากฐานของประชาธิปไตย	 สมาชิกทุกคนเป็นเจ้าของร้านสหกรณ์แต่สมาชิกทุกคนจะร่วมกันบริหารกิจการของร้าน
สหกรณ์ทั้งหมดไม่ได้	จึงจ�าเป็นต้องเลือกตั้งผู้แทนบริหารกิจการแทน	เรียกว่า	“คณะกรรมการด�าเนินการ”	ซึ่งมีจ�านวน
เท่าที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์	ตามปกติจะมีจ�านวนระหว่าง	10-15	คน	โดยค�านึงถึงความเหมาะสมตามขนาด
และปริมาณธุรกิจของแต่ละสหกรณ์	

	 คณะกรรมการด�าเนินการมีอ�านาจหน้าที่เป็นผู ้ด�าเนินกิจการ	 และเป็นผู ้แทนสหกรณ์ในกิจการทั้งปวง																					
คณะกรรมการด�าเนินการต้องปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย	 ข้อบังคับและมติของท่ีประชุมใหญ่	 ตลอดจนปฏิบัติ
หน้าที่ในทางอันสมควร	เพื่อให้เกิดผลดีแก่ร้านสหกรณ์และแก่สมาชิก

	 แม้ว่าคณะกรรมการด�าเนนิการจะเป็นผู้ด�าเนนิกจิการของร้านสหกรณ์กต็าม	แต่เพ่ือให้กจิการของสหกรณ์ด�าเนนิไป
อย่างกว้างขวาง	ให้บรกิารแก่สมาชกิและบคุคลผูส้นใจทัว่ไปอย่างทัว่ถงึ	คณะกรรมการด�าเนนิการควรจดัจ้างผูจ้ดัการทีมี่
ความรูค้วามสามารถในเชิงการค้าและมคีวามซือ่สตัย์สจุรติมาด�าเนนิธรุกจิของร้านสหกรณ์	นอกจากนีผู้จ้ดัการอาจจดัจ้าง 
เจ้าหน้าท่ีของร้านสหกรณ์ในด้านต่างๆ	 ตามความเหมาะสมโดยค�านึงถึงปริมาณธุรกิจและการประหยัดเป็นส�าคัญ																
ร้านสหกรณ์ควรด�าเนินการค้ากับลูกค้าทั้งที่เป็นสมาชิกและมิใช่สมาชิกโดยยึดถือกฎของผู้น�าแห่งรอชเดล	ดังต่อไปนี้

	 (1)	ขายสินค้าตามราคาตลาดหรือถูกกว่าบ้างเล็กน้อย	เพื่อมิให้เป็นศัตรูกับร้านใกล้เคียง	

	 (2)	จัดหาสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสมาชิกส่วนใหญ่มาจ�าหน่ายและไม่ปลอมปนสินค้า	

	 (3)	เที่ยงตรงในการชั่ง	ตวง	วัด	

	 (4)	 จัดซื้อสินค้าที่จ�าเป็นแก่การครองชีพประจ�าวันมาจ�าหน่ายให้มากชนิด	 เพ่ือให้สมาชิกเลือกซื้อได้ตามความ
ต้องการ	

	 (5)	 ขายสินค้าด้วยเงินสด	 เพื่อช่วยให้ร้านสหกรณ์มีเงินหมุนเวียนได้คล่องตัว	 และช่วยให้สมาชิกใช้จ่ายเงินโดยมี
เหตุผลเพื่อป้องกันหนี้สูญ

	 ร้านสหกรณ์ท่ีตัง้ใหม่พงึยดึหลกั	และวธิกีารค้าตามทีก่ล่าวโดยเคร่งครดัเพือ่ทีจ่ะสามารถด�าเนนิงานได้ประสบความ
ส�าเร็จต่อไป

 ทุนด�าเนินงานของสหกรณ์

	 1.	เงินค่าหุ้น	

	 2.	เงินรับฝากจากสมาชิก	

	 3.	ทุนส�ารองและทุนสะสมอื่นๆ	

	 4.	เงินกู้ยืม	

	 5.	เงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่ได้รับบริจาค 

The Cooperative2_P62-122.indd   91 3/1/2560 BE   7:20 PM



92

	 ร้านสหกรณ์ควรมเีงนิทุนเพยีงพอในการจดัซือ้สนิค้าเครือ่งอปุโภคบรโิภคมาจ�าหน่ายแก่สมาชกิได้มากชนดิ	สามารถ

สนองความต้องการของสมาชิกได้ครบถ้วน	ทุนของร้านสหกรณ์ส่วนใหญ่ควรมาจากสมาชิก	ในระยะแรกร้านสหกรณ์จะ

ต้องรวบรวมเงินค่าหุ้นจากสมาชิกให้ได้เพียงพอแก่การใช้จ่ายในการจัดร้าน	และเหลือไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนตามความ

จ�าเป็นอีกด้วย	 นอกจากนี้จะต้องพยายามรวบรวมเงินจากสมาชิกและสะสมทุนต่างๆ	 ให้มีมากขึ้นในเวลาอันสมควร												

เพื่อจะได้มีทุนด�าเนินงานเพียงพอที่จะขยายกิจการต่อไป	

 จะสมัครเป็นสมาชิกร้านสหกรณ์ได้อย่างไร? 

	 การสมัครเข้าเป็นสมาชิกร้านสหกรณ์ม	ี2	วิธี	

	 (1)		ในหน่วยงานหรือชุมชนที่มีการจัดตั้งร้านสหกรณ์แล้ว	

	 หากประสงค์จะสมคัรเป็นสมาชกิกระท�าได้	โดยการยืน่ใบสมคัรของท่านต่อสหกรณ์	เพือ่สหกรณ์จะได้น�าใบสมัคร

เสนอต่อคณะกรรมการด�าเนนิการของสหกรณ์พจิารณารบัเข้าเป็นสมาชกิเมือ่คณะกรรมการพจิารณารบัท่านเป็นสมาชิก

แล้ว	ท่านจะต้องช�าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า	10-20	บาท	ช�าระค่าหุ้น	หุ้นละ	10	บาท	จ�านวน	10	หุ้น	และลงลายมือชื่อ

ในทะเบยีนสมาชกิ	จากนัน้ท่านจะมสีทิธใินสหกรณ์เช่นเดียวกบัสมาชกิอืน่ๆ	เมือ่สหกรณ์มกี�าไรจะจ่ายเงินปันผลและเงนิ

เฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิก	และเมื่อท่านลาออกจากสมาชิกภาพท่านสามารถถอนค่าหุ้นคืนได้ทั้งหมด	ส่วนค่าธรรมเนียมแรก

เข้าสหกรณ์จะไม่จ่ายคืนให้เพราะถือเป็นรายได้ของสหกรณ์	

	 (2)		ในหน่วยงานหรือชุมชนที่ยังไม่มีการจัดตั้งร้านสหกรณ์

	 ท่านท่ีสนใจในกิจการของร้านสหกรณ์และมีความประสงค์จะจัดตั้งร้านสหกรณ์ขึ้นในหน่วยงานหรือชุมชนของ

ท่านก็สามารถรวมกลุ่มกันจัดตั้งสหกรณ์ได้	 โดยขอค�าแนะน�าและสอบถามรายละเอียดได้ท่ีส�านักงานสหกรณ์จังหวัด

ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในส่วนภูมิภาค	หรือติดต่อโดยตรงที่ส�านัก											

นายทะเบียนและกฎหมาย	กรมส่งเสริมสหกรณ์	เทเวศร์	กรุงเทพมหานคร	10200	โทรศัพท์	0	2282	6595	

 สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 

	 สมาชิกสหกรณ์เป็นเจ้าของสหกรณ์	 ซ่ึงมีหน้าที่จะต้องให้ความร่วมมือกับสหกรณ์ของตนเพ่ือให้เกิดความเจริญ

ก้าวหน้าแก่กิจการของสหกรณ์ดังต่อไปนี้	

	 (1)	เข้าร่วมประชุมใหญ่ด้วยตนเอง	แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของสหกรณ์	

	 (2)	เลือกตัง้คณะกรรมการด�าเนนิการจากสมาชกิทัง้มวล	ท่ีมคีวามรูค้วามสามารถเพือ่ให้บรหิารงานสหกรณ์แทนตน	

	 (3)	ถือหุ้นในสหกรณ์เพื่อเพิ่มทุนให้แก่สหกรณ์	

	 (4)	อุดหนุนสหกรณ์โดยซื้อสินค้าอย่างสม�่าเสมอ	

	 (5)	ควบคุมการด�าเนินงานของสหกรณ์ให้เป็นไปตามนโยบาย	

	 (6)	ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย	ข้อบังคับ	และระเบียบการต่างๆ	ของสหกรณ์เพื่อช่วยปรับปรุงสหกรณ์	

	 (7)	แนะน�าชี้แจงให้ผู้อื่นเข้าใจเกี่ยวกับสหกรณ์	
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	 (8)	ร่วมมือทุกทางเพื่อให้เกิดความเจริญแก่สหกรณ์

 ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ

	 (1)	ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกในเรื่องราคาและคุณภาพของสินค้า		

	 (2)	เมือ่สหกรณ์มกี�าไรสทุธปิระจ�าปี	สมาชกิจะได้รับเงินปันผลตามหุน้และเงินเฉล่ียคนืตามส่วนซือ้จากร้านสหกรณ์	

เท่ากับท�าให้สมาชิกซื้อสินค้าได้ถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป	

	 (3)	การที่ร้านสหกรณ์จ�าหน่ายสินค้าด้วยเงินสด	นอกจากจะเป็นการช่วยให้ร้านสหกรณ์มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ

ส�าหรับจดัหาสนิค้าทีม่รีาคาถกูมาจ�าหน่ายแก่สมาชกิแล้ว	ยงัเป็นการช่วยให้สมาชกิมคีวามรอบคอบในการใช้จ่ายเงนิและ

ท�าให้เกิดการประหยัด		

	 (4)	สหกรณ์เป็นองค์กรทางเศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต	เช่น	การประกันชีวิตหมู่	การฌาปนกิจ	

การนันทนาการ	การศึกษาและอื่นๆ
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สหกรณ์ประเภทบริการ

	 สหกรณ์ท่ีจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์	 พ.ศ.	 2542	 โดยมีประชาชนที่มีอาชีพอย่างเดียวกัน	 หรือหลาก

หลายอาชีพรวมกัน	หรือที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องเดียวกัน	รวมตัวกันโดยยึดหลักการประหยัด	การช่วยตนเองและ

ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ	รวมทั้งการส่งเสริมอาชีพเพื่อให้เกิดความมั่นคง	และรักษาอาชีพดั้งเดิมที่ดี

ให้คงอยู่ต่อไป

 ประวัติความเป็นมา

	 สหกรณ์บริการแห่งแรกตั้งขึ้นในปี	 พ.ศ.	 2484	 ชื่อ	 “สหกรณ์ผู้ท�าร่มบ่อสร้าง	 จ�ากัดสินใช้”	 อยู่ที่	 ต�าบลต้นเปา	

อ�าเภอสนัก�าแพง	จงัหวดัเชยีงใหม่	ปัจจบุนัคอื	“สหกรณ์ร่มหตัถกรรมผลิตภณัฑ์ไม้บ่อสร้าง	จ�ากดั”	เป็นการรวมตวักันใน

กลุ่มผู้มีอาชีพท�าร่ม	ต่อมาในปี	พ.ศ.	2496	ได้มีการจัดตั้ง	“สหกรณ์บริการไฟฟ้าหนองแขม	จ�ากัด”	ที่อ�าเภอหนองแขม	

กรุงเทพมหานคร	 เป็นสหกรณ์ที่ให้บริการด้านสาธารณูปโภค	 ซึ่งใน	 พ.ศ.	 2521	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เข้าไปด�าเนิน

การแทนตามกฎหมายสหกรณ์นี้จึงได้เปลี่ยนประเภทเป็นสหกรณ์ร้านค้า	และในปี	พ.ศ.	2497	ได้มีการจัดตั้ง	“สหกรณ์

มีดอรัญญิก	 จ�ากัด”	 ที่ต�าบลทุ่งช้าง	 อ�าเภอนครหลวง	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 ภายหลังจากนั้นสหกรณ์บริการก็ได้มี									

การจัดตั้งเพิ่มขึ้นตลอดมา	

 สหกรณ์บริการรูปแบบต่างๆ 

 1. สหกรณ์อตุสาหกรรมในครวัเรอืน	ตัง้ขึน้ในหมูป่ระชาชนผูป้ระกอบอาชพีหตัถกรรมในครวัเรอืน	เพือ่แก้ปัญหา

ในด้านวัตถุดิบและการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์	 โดยการส่งเสริมให้น�าวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ให้เป็นประโยชน์ใน			

การผลิตสินค้า	สหกรณ์รูปนี้แบ่งออกเป็น

	 -	สหกรณ์หัตถกรรมผลิตภัณฑ์ไม้

	 -	สหกรณ์หัตถกรรมอื่นๆ
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 2. สหกรณ์เดินรถ ตั้งขึ้นในหมู่ผู้ประกอบอาชีพการเดินรถเพ่ือให้มีรายได้พอเล้ียงครอบครัว	 และสามารถยึด										

เป็นอาชีพหลักได้	นอกจากนี้ยังเป็นการจัดระเบียบการเดินรถ	ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก	และพระ

ราชบัญญัติสหกรณ์	ซึ่งสหกรณ์รูปนี้แบ่งออกเป็น

	 -	สหกรณ์รถยนต์โดยสาร

	 -	สหกรณ์รถยนต์แท็กซี่

	 -	สหกรณ์รถยนต์สามล้อ

	 -	สหกรณ์สี่ล้อเล็ก

 3. สหกรณ์เคหสถานและบริการชุมชน	 ตั้งขึ้นตามความต้องการของประชาชน	 ผู้มีความเดือนร้อนในเรื่อง																		

ที่อยู่อาศัย	 เพื่อให้ทุกคนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองและอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนอย่างมีความสุข	 สหกรณ์รูปนี้แบ่ง															

ออกเป็น

	 -	สหกรณ์เคหสถาน

	 -	สหกรณ์บริการชุมชน

 4. สหกรณ์สาธารณปูโภค	ตัง้ขึน้เพือ่แก้ปัญหาความเดอืนร้อนในเรือ่งสาธารณปูโภคของประชาชนท่ีอาศัยอยูร่่วม

กันในเขตชุมชนเดียวกัน	หรือใกล้เคียงกัน	แบ่งออกเป็น

	 -	สหกรณ์บริการไฟฟ้าพลังน�้า

	 -	สหกรณ์บริการน�้าบาดาล

	 -	สหกรณ์บริการน�้าประปา

 5. สหกรณ์บริการรูปอื่น	เป็นสหกรณ์บริการที่ด�าเนินธุรกิจไม่อาจจัดเข้า	4	รูปแบบ	ข้างต้น

 วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสหกรณ์บริการ

	 สหกรณ์บริการมีหลายรูปแบบให้พิจารณา	จึงขอสรุปวัตถุประสงค์อย่างกว้างๆ	ดังนี้

	 (1)		ประกอบธุรกิจด้านการบริการที่ระบุไว้ตามรูปแบบของสหกรณ์	

	 (2)	 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ	 ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคที่จ�าเป็นมาบริการแก่สมาชิกในราคา

ยุติธรรม	

	 (3)	รับฝากเงินจากสมาชิกเพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์	

	 (4)	ให้เงินกู้ในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ	หรือจ�าเป็นแก่สมาชิก	

	 (5)	รวบรวมผลิตภัณฑ์จากสมาชิก	โดยจัดหาตลาดจ�าหน่ายให้	

	 (6)	ส่งเสริมสวัสดิภาพของสมาชิกและครอบครัว	

The Cooperative2_P62-122.indd   95 3/1/2560 BE   7:20 PM



96

	 (7)	ส่งเสริมการช่วยตนเองและการร่วมมือกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก	

	 (8)	ให้การศึกษาอบรมแก่สมาชิกเพื่อให้มีความรู้ทางสหกรณ์	และความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ	

	 (9)	ร่วมมือกับสหกรณ์อื่นและหน่วยงานต่างๆ	เพื่อกิจการความก้าวหน้าของสหกรณ์

 วิธีการด�าเนินงาน

	 สหกรณ์บรหิารด�าเนินงานโดยสมาชกิ	กล่าวคอื	เมือ่ได้มกีารจดัตัง้สหกรณ์บรกิารขึน้แล้ว	สมาชกิจะเลอืกตัง้ตวัแทน

จากที่ประชุมใหญ่ให้เข้ามาบริหารงานในสหกรณ์	 ตัวแทนสมาชิกนี้เรียกว่า	 “คณะกรรมการด�าเนินการ”	 ตาม	 พ.ร.บ.	

สหกรณ์	พ.ศ.	2542	ก�าหนดให้คณะกรรมการด�าเนินการ	ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน	และกรรมการอื่นอีก

ไม่เกิน	 14	คน	คณะกรรมการด�าเนินการ	จะท�าหน้าที่ด�าเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป

ตามกฎหมาย	ข้อบังคับและมติของที่ประชุมใหญ่ตลอดจนในทางอันสมควรเพื่อให้เกิดผลดีแก่สหกรณ์และสมาชิก

	 ทั้งนี	้ เพื่อให้กิจการของสหกรณ์ด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ	คณะกรรมการด�าเนินการ	ควรจัดจ้างผู้จัดการที่มี

ความรู้	ความสามารถในการด�าเนินธุรกิจและซื่อสัตย์สุจริตมาเป็นผู้จัดการ	นอกจากนี้	ผู้จัดการอาจจัดจ้างเจ้าหน้าที่ของ

สหกรณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด�าเนินการ	เพื่อช่วยเหลือกิจการสหกรณ์ในด้านต่างๆ	ตามความเหมาะสม

โดยค�านึงถึงปริมาณธุรกิจและการประหยัดเป็นส�าคัญ	

 การด�าเนินธุรกิจของสหกรณ์ 

	 การด�าเนินธุรกิจของสหกรณ์บริการ	จะด�าเนินการตามลักษณะการประกอบการของสมาชิกเป็นหลักดังนี้	

 (1) สหกรณอ์ตุสาหกรรมในครวัเรือน	ธุรกิจของสหกรณ์ส่วนใหญ่จะด�าเนินการเกี่ยวกับการจัดหาวัตถุดิบในการ

ผลติหรอืสิง่ของอย่างอืน่	ท่ีสมาชกิมคีวามต้องการมาจ�าหน่ายแก่สมาชกิ	รวมทัง้รวบรวมผลิตภณัฑ์จากสมาชกิ	เพือ่จดัการ

ขายหรือเพื่อขาย	ดังนั้น	ธุรกิจของสหกรณ์จึงต้องเกี่ยวข้องกับการจัดการ	การผลิต	และการตลาดเป็นหลัก	ส�าหรับการ

ตลาดเป็นสิ่งส�าคัญที่คณะกรรมการฯ	และฝ่ายจัดการของสหกรณ์ต้องมีความรู้	ความเข้าใจเป็นอย่างดีด้วย	

 (2) สหกรณ์เดนิรถ ธรุกจิของสหกรณ์ส่วนใหญ่ด�าเนนิการเกีย่วกบัการประกอบการเดนิรถ	และส่งเสรมิให้สมาชิก	

มีรถยนต์เป็นของตนเอง	 รวมท้ังจัดหาวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับรถยนต์	 หรือสิ่งของอย่างอื่น	 ที่สมาชิกต้องการมาจ�าหน่าย								

แก่สมาชิก	

 (3) สหกรณ์เคหสถานและบริการชุมชน	 สหกรณ์เคหสถานธุรกิจของสหกรณ์ส่วนใหญ่ด�าเนินการเกี่ยวกับการ

จดัสรรทีด่นิหรอืจดัสร้างทีอ่ยูอ่าศยัให้แก่สมาชกิ	รวมทัง้ให้สมาชกิกูย้มืเงินส�าหรับสหกรณ์บริการชมุชน	ธรุกจิของสหกรณ์

ด�าเนินการเกี่ยวกับ	การให้บริการด้านการรักษาความสะอาด	การรักษาความปลอดภัย	แสงสว่างส่วนกลางและอื่นๆ

 (4) สหกรณ์สาธารณูปโภค	ธุรกิจของสหกรณ์ส่วนใหญ่ด�าเนินการเกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณูปโภค	เช่น	

ไฟฟ้าพลังน�้า	หรือน�้าบาดาล	หรือน�้าประปา	รวมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ	หรือสิ่งของอย่างอื่นมาจ�าหน่ายแก่สมาชิก	

 (5) สหกรณ์บริการรูปอื่นๆ	ธุรกิจของสหกรณ์ขึ้นอยู่กับลักษณะการประกอบธุรกิจของสหกรณ์

 ทุนด�าเนินงานของสหกรณ์ 

	 ในการจดัตัง้สหกรณ์บรกิาร	ซึง่มหีลายรปูแบบให้พจิารณาจะต้องค�านงึถงึธรุกจิของสหกรณ์แต่ละรปูแบบด้วย	บาง
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รูปแบบต้องมีเงินทุนจ�านวนมากในการประกอบธุรกิจ	เช่น	สหกรณ์เคหสถานเพื่อซื้อที่ดิน	หรือลงทุนก่อสร้างที่อยู่อาศัย

แก่สมาชิก	 บางรูปแบบไม่ต้องใช้เงินทุนจ�านวนมากในการประกอบธุรกิจ	 เช่น	 สหกรณ์บริการชุมชน	 เพียงแต่สหกรณ์ 

มีรายได้เพียงพอเพื่อจ่ายเป็นค่าบริการส่วนกลางเท่านั้น	 สหกรณ์ก็สามารถอยู่รอดได้	 สหกรณ์บริการจึงอาจหาทุนเพื่อ

ด�าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์แต่ละรูปแบบ	ดังนี้	

 (1)  ออกหุน้ สหกรณ์บรกิารทกุรปูแบบทนุด�าเนนิงานของสหกรณ์ได้มาจากสมาชกิเป็นอนัดบัแรก	คอื	ได้จากการ

ออกหุ้นให้สมาชิกแต่ละคนถือ	สมาชิกแต่ละคนจะต้องถือหุ้นอย่างน้อยคนละ	1	หุ้น	หรือมากกว่า	1	หุ้นก็ได้	ขึ้นอยู่กับ

ความต้องการของสมาชิกแต่ต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นทั้งหมด	

 (2) เงินรับฝากจากสมาชิก	 สหกรณ์สามารถก�าหนดระเบียบฯ	 เพ่ือรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์และประจ�า										

จากสมาชิกได้โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์

 (3) การกู้ยืมเงิน สหกรณ์บริการทุกรูปแบบหากมีเงินทุนจากการออกหุ้นให้แก่สมาชิกแต่ละคนถือแล้ว	 ยังไม่								

เพียงพอในการด�าเนินธุรกิจสหกรณ์ก็อาจกู้ยืมเงินจากสหกรณ์อื่น	หรือจากหน่วยงานราชการ	หรือสถาบันการเงิน	หรือ

บุคคลภายนอกมาเพื่อด�าเนินธุรกิจหรือใช้เป็นทุนหมุนเวียนได้	

 (4) ทุนส�ารองและทุนสะสมต่างๆ	 เงินทุนดังกล่าวเป็นเงินทุนที่สหกรณ์ได้มาจากการจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าป	ี					

ทุนนี้สะสมไว้เพื่อขยายกิจการของสหกรณ์	ทุนส�ารองเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวมสมาชิกจะน�ามาแบ่งกันไม่ได้	หรือจะ

เรียกร้องแม้ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ได้	 ทุนนี้จะถอนได้ก็แต่เพื่อชดเชยการขาดทุนอันอาจเกิดขึ้นหรือเพื่อจัดสรรเข้าบัญชี

ทุนส�ารองให้แก่สหกรณ์ใหม่ที่ได้จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิมเท่านั้น	

 (5) เงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินท่ีได้รับบริจาค	 เป็นเงินทุนหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้มอบให้หรือยกให้	 โดยอาจก�าหนด

วัตถุประสงค์เพื่อการใดการหนึ่ง	แต่ถ้าไม่ก�าหนดวัตถุประสงค์ไว้ให้เป็นทุนส�ารองทั้งหมด

 จะสมัครเป็นสมาชิกบริการได้อย่างไร

	 การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์บริการม	ี2	วิธี	

 (1) ในชุมชนที่มีการจัดตั้งสหกรณ์บริการแล้ว 

	 ท่านที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก	 กระท�าการโดยการยื่นใบสมัครต่อสหกรณ์	 เพื่อสหกรณ์จะได้														

น�าใบสมคัรของท่านเสนอต่อคณะกรรมการด�าเนนิการของสหกรณ์	เพ่ือพิจารณาว่าท่านมคีณุสมบติัตรงตามทีก่�าหนดใน

ข้อบังคับของสหกรณ์แต่ละรูปแบบของสหกรณ์บริการที่ท่านต้องการสมัครหรือไม่	หากมีคุณสมบัติตรงตามที่ก�าหนดไว้

ในข้อบังคับสหกรณ์	คณะกรรมการด�าเนินการก็จะพิจารณารับท่านเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์นั้นๆ	เมื่อคณะกรรมการ

ด�าเนินการพิจารณารับท่านเป็นสมาชิกแล้ว	ท่านจะต้องช�าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าประมาณ	20-100	บาท	ช�าระค่าหุ้น

ประมาณ	100-500	บาท	ตามข้อบงัคบัของแต่ละสหกรณ์ทีไ่ด้ก�าหนดไว้	และลงลายมอืชือ่ในทะเบยีนสมาชิก	จากนัน้ท่าน

จะมีสิทธิในสหกรณ์เช่นเดียวกับสมาชิกอื่นๆ

	 สหกรณ์จะจ่ายเงนิปันผลตามหุน้ให้แก่ท่านเป็นประจ�าทกุปี	เมือ่สหกรณ์มกี�าไรสทุธแิละได้มมีตจัิดสรรในท่ีประชุม

ใหญ่แล้ว	และเมือ่ท่านลาออกจากการเป็นสมาชกิภาพท่านจะสามารถถอนเงินค่าหุน้คนืท้ังหมดได้	ส่วนค่าธรรมเนยีมแรก

เข้าสหกรณ์จะไม่จ่ายคืนให้เพราะคือเป็นรายได้ของสหกรณ์อย่างหนึ่ง	
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 (2)  ในชุมชนที่ยังไม่มีการจัดตั้งสหกรณ์บริการ

	 ท่านท่ีสนใจในกจิการของสหกรณ์บรกิาร	และมีความประสงค์ทีจ่ะจดัตัง้สหกรณ์บรกิารในชมุชนของท่านกส็ามารถ

จะรวมกลุม่กนัจดัตัง้เป็นกลุม่เตรยีมการข้ึนมาก่อน	โดยขอค�าแนะน�าจากส�านกังานสหกรณ์อ�าเภอ	หรอืส�านกังานสหกรณ์

จังหวัด	เมื่อกลุ่มเตรียมการมีความเข้มแข็งแล้วก็ขอจัดตั้งเป็นสหกรณ์ได้

 สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

	 สมาชิกสหกรณ์เป็นเจ้าของสหกรณ์	 จึงมีหน้าที่ที่จะต้องให้ความร่วมมือ	 กับสหกรณ์ของตน	 เพื่อก่อให้เกิดความ

เจริญก้าวหน้าแก่กิจการของสหกรณ์	ดังต่อไปนี้

	 (1)	เข้าร่วมประชุมใหญ่ด้วยตนเอง	และแสดงความคิดเห็น	เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของสหกรณ์	

	 (2)	เลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการจากสมาชิกทั้งมวลที่มีความรู้ความสามารถ	เพื่อให้บริหารงานสหกรณ์แทนตน 

	 (3)	ถือหุ้นในสหกรณ์และฝากเงินเพื่อเพิ่มทุนให้แก่สหกรณ์	

	 (4)	อุดหนุนสหกรณ์อย่างสม�่าเสมอ	

	 (5)	ควบคุมการด�าเนินงานของสหกรณ์ให้เป็นไปตามนโยบาย	

	 (6)	ศึกษาความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย	ข้อบังคับ	และระเบียบต่างๆ	ของสหกรณ์เพื่อช่วยปรับปรุงสหกรณ์	

	 (7)	แนะน�าชี้แจงให้ผู้อื่นเข้าใจเกี่ยวกับงานสหกรณ์	

	 (8)	ร่วมมือทุกทางเพื่อให้เกิดความเจริญแก่สหกรณ์	

 ประโยชน์ที่สมาชิกได้รับจากสหกรณ์บริการ

 (1) ในรูปสหกรณ์อุตสาหกรรมในครัวเรือน	ช่วยให้สมาชิกในกลุ่มอาชีพฝีมือประเภทต่างๆ	สามารถท�าการผลิต

สินค้าให้มีมาตรฐาน	คณุภาพทีด่	ีโดยการประหยัดต้นทนุการผลติ	ด้วยการรวมกนัซือ้และรวมกนัขายท�าให้รายได้เพิม่สงูขึน้	

 (2) ในรูปสหกรณ์บริการ	ช่วยให้สมาชิกมีโอกาสประกอบอาชีพการเดินรถได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย	มีรายได	้

ที่แน่นอนและสร้างความเป็นระเบียบในการเดินรถ	

 (3) ในรูปสหกรณ์เคหสถานและบริการชุมชน	ช่วยให้สมาชิกได้มีบ้านและที่ดินเป็นของตนเองในราคาประหยัด	

และอยู่ร่วมกันในชุมชนอย่างมีความสุข	

 (4) ในรูปสหกรณ์สาธารณปูโภค ช่วยให้สมาชกิได้รบัการบรกิารสาธารณปูโภคอย่างถกูลกัษณะตามความต้องการ

ของสมาชิกในราคาที่เหมาะสม

 (5) ในรูปสหกรณ์บริการอื่นๆ	ช่วยให้สมาชิกสามารถด�ารงชีพอย่างประหยัดและปลอดภัย	มีรายได้เพิ่มขึ้นท�าให้

ความเป็นอยู่ดีขึ้นในที่สุด	

 (6) เข้าประชุมใหญ	่เพื่อแถลงข้อคิดเห็นของตน	และมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการด�าเนินการ		

 (7) เมื่อสหกรณ์มีก�าไรสุทธิประจ�าป	ี สมาชิกจะได้รับเงินปันผลตามหุ้นตามที่ที่ประชุมใหญ่พิจารณาจัดสรร	แต่

ไม่เกินอัตราที่	กฎกระทรวงก�าหนดไว	้และเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนทีได้กระท�าธุรกิจกับสหกรณ์
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สหกรณ์ประเภทออมทรัพย์

	 สถาบันการเงินแห่งหนึ่งที่มีสมาชิกเป็นบุคคลทีมีอาชีพอย่างเดียวกันหรืออาศัยในที่ชุมชนเดียวกัน	มีวัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการออมทรัพย์	 และให้กู้ยืมเงินเมื่อเกิดความจ�าเป็น	 หรือเพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์งอกเงย								

และได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์	พ.ศ.	2542

 ประวัติความเป็นมา

	 ในภาวะปัจจบุนั	ประชาชนประสบปัญหาเกีย่วกบัค่าครองชพีทีสู่งขึน้	ผู้ทีม่รีายได้น้อยได้รับความเดอืดร้อนเพราะ

ไม่สามารถจะหารายได้เพิ่มให้เพียงพอกับรายจ่ายที่เพิ่มขึ้น	และมักจะแก้ไขปัญหาด้วยการกู้ยืมเงินจากนายทุนโดยยอม

เสยี	ดอกเบีย้ในอตัราสงู	จงึก่อให้เกดิหนีสิ้นผูกพัน	และก่อให้เกดิความเดือดร้อนแก่ตนเอง	และครอบครวัภายหลงับคุคลที่

ประสบปัญหาความเดอืดร้อนดงักล่าว	จงึร่วมกนัแก้ไขปัญหาด้วยการรวมกลุม่กนั	จดัตัง้สหกรณ์ออมทรพัย์ขึน้เพือ่บรรเทา

ปัญหาความเดือดร้อน	โดยยึดหลักการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

	 สหกรณ์ออมทรพัย์แห่งแรกในประเทศไทย	คอื	สหกรณ์ออมทรพัย์ทีจ่ดัตัง้ขึน้ในหมูข้่าราชการสหกรณ์และพนกังาน

ธนาคารเพื่อการพัฒนาสหกรณ์	 (ธนาคารเพื่อการสหกรณ์	 ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็น	 “ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร”)	จดทะเบียนเมื่อวันที่	28	กันยายน	2492	โดยใช้ชื่อว่า	“สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์	จ�ากัดสินใช้”	ปัจจุบัน

ชื่อว่า	“สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์	จ�ากัด”	

 วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์

	 สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นสถาบันการเงินที่ส่งเสริมให้บุคคลที่เป็นสมาชิกรู้จักการประหยัด	 รู้จักการออมทรัพย์และ

สามารถบริการเงินกู้	 ให้แก่สมาชิกเพื่อน�าไปใช้จ่ายเมื่อเกิดความจ�าเป็น	 โดยยึดหลักการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือ

ซึ่งกันและกัน	จึงเป็นการร่วมกันแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมอีกทางหนึ่ง	ดังนี้

 (1) การส่งเสริมการออมทรัพย์	เป็นวัตถุประสงค์หลักของสหกรณ์ออมทรัพย์	แบ่งออกเป็น	2	วิธี	คือ	

	 1.1	 การส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์โดยการถือหุ้น	 สหกรณ์ก�าหนดให้สมาชิกส่งช�าระค่าหุ้นเป็นประจ�าทุกเดือน	
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โดนการหักเงินค่าหุ้น	ณ	ที่จ่ายเงินเดือนและจ่ายเงินปันผลค่าหุ้นให้แก่สมาชิกตามอัตราที่พระราชบัญญัติสหกรณ์	พ.ศ.	

2542	ก�าหนดไว	้เงินปันผลที่ได้รับนี้ไม่ต้องเสียภาษีให้แก่รัฐ	และเมื่อสมาชิกลาออกจากสหกรณ์ก็สามารถถอนค่าหุ้นคืนได ้

	 1.2	การส่งเสรมิสหกรณ์ออมทรพัย์โดยการรับฝากเงิน	สหกรณ์มีบริการด้านเงินฝากท้ังประเภทเงินฝากประจ�าและ

เงินฝากออมทรัพย์	 และให้ผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยในอัตราเดียวกับธนาคารพาณิชย์	 หรือสูงกว่าตามฐานะของแต่ละ

สหกรณ์	

	 (2)	การให้เงนิกูแ้ก่สมาชกิ	สหกรณ์จะน�าเงนิค่าหุน้และเงนิฝากของสมาชกิมาหมนุเวยีนให้สมาชกิทีม่คีวามจ�าเป็น

หรือเดือดร้อนกู้ยืม	โดยคิดดอกเบี้ยต�่ากว่าเอกชน

 ลักษณะการให้เงินกู้

	 เงินกู้ที่สหกรณ์จ่ายให้กับสมาชิกม	ี3	ประเภท	คือ	

 (1) เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน	 ในกรณีที่สมาชิกมีความจ�าเป็นเร่งด่วนหรือมีรายจ่ายที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน	 สมาชิก

สามารถกู้เงินประเภทนี้จากสหกรณ์ได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของเงินได้รายเดือน	แต่จ�ากัดขั้นสูงไว้ตามฐานะของแต่ละสหกรณ์

และก�าหนดส่งช�าระคืนไม่เกิน	2	งวดรายเดือน	เงินกู้ประเภทนี้ไม่ต้องมีหลักประกัน	

 (2) เงินกู้สามัญ	สมาชิกสามารถกู้เงินประเภทนี้ได้ประมาณ	4-15	เท่าของเงินได้รายเดือน	แต่จะจ�ากัดขั้นสูงไว้

ตามฐานะของแต่ละสหกรณ์	และก�าหนดส่งช�าระคืนระหว่าง	24-72	งวดรายเดือน	และต้องมีสมาชิกด้วยกันค�้าประกัน	

อย่างน้อย	1	คน	การก�าหนดวงเงนิกูฉ้กุเฉนิและสามญั	จะใช้เงนิเดอืนเฉลีย่ของสมาชกิแต่ละสหกรณ์เป็นฐานในการก�าหนด 

ตัวอย่าง	 เช่น	 สหกรณ์แห่งหนึ่ง	 สมาชิกมีเงินเฉลี่ย	 10,000	 บาท/เดือน	 ขั้นสูงของวงเงินกู้ฉุกเฉินควรเป็น	 5,000	 บาท             

ขั้นสูงของวงเงินกู้สามัญ	 ควรเป็น	 40,000-150,000	 บาท	 แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินและดุลยพินิจของ																	

คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ในการก�าหนดระเบียบ

 (3) เงินกู้พิเศษ	ถ้าสหกรณ์มีฐานะมั่นคงแล้ว	สหกรณ์จะเปิดบริการให้เงินกู้พิเศษเพื่อให้สมาชิกกู้ไปลงทุนในการ

ประกอบอาชพี	หรอืกูไ้ปเพือ่การเคหะสงเคราะห์	เงนิกูป้ระเภทนีส้ามารถกูต้ามจ�านวนเงินท่ีจะน�าไปลงทุนประกอบอาชพี	

หรอืขึน้อยูก่บัราคาของบ้านและทีด่นิทีจ่ะซือ้	หรอืจ�ากดัขัน้สงูไว้ตามทีส่หกรณ์ก�าหนดไว้เป็นคราวๆ	ไป	และก�าหนดช�าระคนื 

ตั้งแต่	10-15	ปี	โดยมีอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักจ�านองค�้าประกัน

 การด�าเนินงาน

	 สหกรณ์ออมทรัพย์ด�าเนินการโดยสมาชิก	กล่าวคือ	เมื่อได้มีการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้นแล้ว	สมาชิกจะเลือก

ตัง้ตวัแทนจากทีป่ระชมุใหญ่ให้เข้ามาบรหิารงานในสหกรณ์	ตวัแทนสมาชกิเหล่านีเ้รียกว่า	“คณะกรรมการด�าเนนิการ”	มี

ประมาณ	7-15	คน	ตามทีก่�าหนดไว้ในข้อบงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพย์นัน้ๆ	คณะกรรมการด�าเนนิการ	จะท�าหน้าบรหิาร

กิจการสหกรณ์โดยจะมีการประชุม	อย่างน้อยเดือนละ	1	ครั้ง	 เพื่อก�าหนดนโยบายในการท�างาน	แล้วจึงมอบให	้“ฝ่าย

จัดการ”	รับไปปฏิบัติงานต่อไป	ฝ่ายจัดการนั้นประกอบด้วย	ผู้จัดการ	ผู้ช่วยผู้จัดการ	สมุห์บัญชี	เจ้าหน้าที่การเงินฯลฯ	

ซึ่งท�าหน้าที่บริการแก่

 สมาชิกที่มาติดต่อท�าธุรกิจกับสหกรณ์ 

	 ทุนด�าเนินงานของสหกรณ์	

	 1.	เงินค่าหุ้น	

	 2.	เงินรับฝากจากสมาชิก	
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	 3.	ทุนส�ารองและทุนสะสมอื่นๆ	

	 4.	เงินกู้ยืม	

	 5.	เงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่ได้รับบริจาค	

 การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์

	 การเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ม	ี2	วิธี	คือ	

 (1) กรณีในหน่วยงานหรือชุมชนที่มีการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์แล้ว ท่านที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าเป็น

สมาชิกกระท�าได้โดยการยื่นใบสมัครต่อสหกรณ์	 เพื่อสหกรณ์จะน�าใบสมัครของท่านเสนอต่อคณะกรรมการด�าเนินการ 

ของสหกรณ์พิจารณารับเข้าเป็นสมาชิก	 เมื่อคณะกรรมการด�าเนินการรับท่านเป็นสมาชิกแล้ว	 ท่านจะต้องช�าระเงิน												

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	ประมาณ	20-50	บาท	ช�าระค่าหุ้นประมาณ	4-5	%	ของเงินรายได้	และลงรายมือชื่อในทะเบียน 

สมาชิก	 จากนั้นท่านจะมีสิทธิในสหกรณ์เช่นเดียวกับสมาชิกคนอื่นๆ	 สหกรณ์จะจ่ายเงินปันผลตามหุ้นให้แก่ท่าน																	

เป็นประจ�าทุกปี	และเมื่อท่านลาออกจากการเป็นสมาชิกภาพ	ท่านสามารถถอนค่าหุ้นคืนทั้งหมดได	้ส่วนค่าธรรมเนียม

แรกเข้าสหกรณ์จะไม่จ่ายคืนให้	เพราะถือเป็นราบได้ของสหกรณ์อย่างหนึ่ง	

 (2) กรณีในหน่วยงานหรือชุมชนที่ยังไม่มีการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ ท่านที่สนใจในกิจการของสหกรณ์ 

ออมทรัพย์	 และมีความประสงค์จะจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้นในหน่วยงานหรือชุมชนของท่าน	 ก็สามารถรวมตัวกัน		

จัดตั้งสหกรณ์ได้	 โดยขอค�าแนะน�าและสอบถามรายละเอียดได้จากส�านักงานสหกรณ์จังหวัด	ส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์ 

กรุงเทพมหานคร	 พื้นที่	 1	 และพื้นที่	 2	 ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์													

ในส่วนภูมิภาค	

 สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

	 สหกรณ์เป็นของสมาชกิและสมาชกิทุกคนมบีทบาทท่ีจะควบคมุการบริหารงานของสหกรณ์	โดยใช้สทิธแิละปฏบิตัิ

หน้าที่ของสมาชิก	 ให้ถูกต้องและสม�่าเสมอการร่วมประชุมใหญ่	 เป็นทั้งสิทธิและหน้าที่อ้นส�าคัญยิ่งของสมาชิกทุกคน

ควรจะต้องเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสหกรณ์	 ซ่ึงเป็นโอกาสที่สมาชิกจะแสดงบทบาทรักษาสิทธิและปกป้องคุ้มครองผล

ประโยชน์ของตน	 ตลอดจนการติดตามผลการด�าเนินงาน	 การจัดสรรผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างยุติธรรม	ก�าหนด

นโยบายการด�าเนนิงานรวมทัง้คดัเลอืกกรรมการด�าเนนิการทีม่คีวามสามารถ	และมอบภารกจิในการด�าเนนิการต่อไปใน

แนวทางอนัเป็นประโยชน์ต่อมวลสมาชกิ	เสริมสร้างความเจรญิมัน่คงให้กบัสหกรณ์	โดยสมาชกิทีเ่ข้าร่วมประชมุทกุคนจะ

ต้องร่วมกนัอภปิราบปัญหา	แสดงความคดิเหน็	ออกเสียง	และยอมรบัมตขิองทีป่ระชมุ	ซึง่ไม่ขดัต่อกฎหมายข้อบังคับและ 

ระเบียบ	 เพื่อให้สหกรณ์ด�าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ทุกประการ	 โดยร่วมกันพิจารณา

ในเรื่องต่างๆ	เหล่านี้

 ข้อควรปฏิบัติในการด�าเนินธุรกิจกับสหกรณ์

 ด้านการเงิน  

	 (1)	เมือ่ช�าระเงนิแก่สหกรณ์	ต้องช�าระต่อเจ้าหน้าทีก่ารเงนิทีส่หกรณ์แต่งตัง้ไว้เท่านัน้	และต้องเรยีกใบเสรจ็รบัเงนิ

ทุกครั้ง	เช่น	การช�าระหนี้ก่อนก�าหนด	การถือหุ้นเพิ่ม	
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	 (2)	ควรเกบ็ใบเสรจ็รบัเงนิทกุฉบบัไว้	จนกว่าจะได้สอบทานหนีส้นิและเงนิค่าหุน้ให้ถกูต้องตรงกนัเป็นประจ�าทกุปี	

	 (3)	ควรมารับเงินที่สหกรณ์ด้วยตนเอง	ถ้าจ�าเป็นควรมอบฉันทะแก่ผู้ที่ไว้ใจเท่านั้น	

	 (4)	เมื่อรับเงินจากสหกรณ์ทุกครั้ง	ควรตรวจนับจ�านวนเงินให้ถูกต้องก่อนออกจากสหกรณ์ไป	

	 (5)	 การน�าเงินมาฝากกับสหกรณ์	 สมาชิกต้องยื่นใบฝากเงินพร้อมกับสมุดคู่ฝาก	 เมื่อรับสมุดคืนให้ตรวจสอบราย

มือชื่อผู้มีอ�านาจก�ากับในสมุดคู่ฝากทุกครั้ง	และไม่ควรฝากสมุดคู่ฝากไว้กับพนักงานสหกรณ์	

 ด้านสินเชื่อ 

	 (1)	ควรกู้เงินจากสหกรณ์ในกรณีที่มีความจ�าเป็นจริงๆ	และกู้ในจ�านวนที่ต้องการใช้เท่านั้น

	 (2)	จะค�้าประกันใครต้องตัดสินใจให้ดี	เพราะถ้าผู้กู้ไม่สามารถช�าระหนี้ได้	ผู้ครับประกันจะต้องช�าระหนี้แทนโดย

ไม่มีทางหลีกเลี่ยง	

	 (3)	 ในกรณีท่ีสมาชิกสหกรณ์ต้องการรับเงินกู้	 เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนให้สมาชิกรับเงินดังกล่าวที่สหกรณ	์													

ด้วยตนเอง	ถ้าหากจ�าเป็นให้ท�าหนังสือมอบฉันทะโดยมีผู้บังคับบัญชาลงลายมือชื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ด้วย
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สหกรณ์ประเภทเครดิตยูเนี่ยน

	 สหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นในหมู่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ	 ซึ่งมีภูมิล�าเนาหรือประกอบอาชีพหลักหรือมีวงสัมพันธ์อย่าง

หนึ่งอย่างใดอยู่ในเขตท้องท่ีด�าเนินงานของสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้น	 และบุคคลเหล่านั้น	 มีความปรารถนาจะช่วยเหลือซึ่งกัน											

และกัน	 โดยวิธีการน�าเงินของตนเองมาสะสมไว้เป็นกองทุน	 สมาชิกทุกๆ	 คนจะต้องสะสมเงินตามความสามารถของ

ตนเองเป็นประจ�าและสม�่าเสมอตามที่สหกรณ์ก�าหนด	 กองทุนที่สมาชิกช่วยกันสะสมนี้ก็จะมีเงินมากขึ้นสามารถจะให้

สมาชิกทีม่คีวามจ�าเป็นจะเดอืดร้อนทางด้านการเงนิ	กูย้มืไปบ�าบดัปัญหาและความเดอืดร้อนเหล่านัน้	พร้อมกับการช�าระ

คืนเงินกู้ของสมาชิกแต่ละคน	ก็จะสะสมเงินของตนไปในคราวเดียวกันด้วย	เงินกู้ก็จะค่อยๆ	หมดไป	ในขณะที่เงินสะสม		

ก็มีมากขึ้น	สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจึงเป็นสหกรณ์ที่มุ่งหวังในการให้สมาชิกช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	บริหาร

โดยสมาชิกและการท�ากิจการทุกอย่าง	เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสมาชิก

 ประวัติความเป็นมา

	 การรวมกลุม่กนัเพือ่ด�าเนนิการตามแนวคดิของสหกรณ์เครดติยเูนีย่น	เป็นการรวมคนจากย่านชมุชนแออัดห้วยขวาง	

ดินแดง	กรุงเทพมหานคร	 เมื่อวันที่	17	กรกฎาคม	2508	ใช้ชื่อว่า	“เครดิตยูเนี่ยนแห่งศูนย์กลางเทวา”	แต่ขณะนั้นยัง					

ไม่ได้จดทะเบียนเป็นสหกรณ์	

	 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเดิมเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ในชุมชน	 จึงอยู่ในรูปย่อยของประเภท	 “สหกรณ์ออมทรัพย์”	

และต่อมาได้รับการก�าหนดให้เป็นประเภท	“สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน”	ตามกฎกระทรวง ก�าหนดประเภทสหกรณ์ที่จะรับ        

จดทะเบียน พ.ศ. 2548

 หลักการด�าเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 

	 หลักการด�าเนินงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนี้	 ก�าหนดขึ้นมาภายใต้ปรัชญาแห่งการร่วมมือกัน	 คุณค่าของความ

ยุติธรรม	ความเสมอภาคและการช่วยเหลือตนเอง	แม้การปฏิบัติจะแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคของโลก	แต่หัวใจของ

การด�าเนินงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนก็คือ	 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอยู่ร่วมกันฉันท์พี่น้อง	 ที่แสดงออกโดยการ

ท�างานร่วมกัน	เพื่อสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีขึ้นส�าหรับตนเองและชุมชน
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 หลักแห่งประชาธิปไตย

	 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเปิดรับสมาชิกทุกคนท่ีเห็นคุณประโยชน์และประสงค์จะเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบ													

ในสหกรณ์เครดติยเูน่ียน	สมาชิกมสีทิธิมเีสยีงเสมอภาคกนั	(หน่ึงคนหนึง่เสยีง)	และมส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจในการด�าเนนิ

งานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	โดยไม่ค�านึงถึงจ�านวนเงินสะสม/ค่าหุ้น

 หลักแห่งการบริการสมาชิก

	 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจัดบริการต่างๆ	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกทั้งในด้านสังคมและเศรษฐกิจ	หลังจาก

ที่จัดสรรเงินส�ารองตามข้อบังคับและจ่ายเงินปันผลแก่สมาชิกแล้ว	 ส่วนเหลือมที่เหลือคงเป็นของสมาชิก	 เพื่อประโยชน์

ของมวลสมาชิก

 หลักแห่งการบริการสังคม

	 สหกรณ์เครดติยเูนีย่นมุง่ทีจ่ะก่อให้เกดิการพฒันาคนและสงัคม	เสริมสร้างความยตุธิรรมแก่มวลสมาชิกและชุมชน

ที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจัดตั้งและด�าเนินงานอยู่

	 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	 จะให้ความส�าคัญและให้บริการแก่ทุกคนที่เห็นคุณค่า	 และต้องการเข้ามามีส่วนร่วม															

การตัดสินใจต่างๆ	จะต้องพิจารณาถึงความสัมพันธ์และประโยชน์ที่จะเกิดกับชุมชนโดยส่วนรวมด้วย

 หลักเกณฑ์การจัดตั้งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

	 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์	 ว่าด้วยการจัดต้ังสหกรณ์ประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	 พ.ศ.	 2548	 ก�าหนดว่า	

“สมาชิกสหกรณ์อาจประกอบด้วยบุคคลทุกสาขาอาชีพ	 ซ่ึงมีภูมิล�าเนาหรือประกอบอาชีพหลักหรือมีวงสัมพันธ์อย่าง

หนึ่งอย่างใดอยู่ในเขตท้องที่ด�าเนินงานของสหกรณ์ที่จะจัดตั้ง	โดยให้ก�าหนดคุณสมบัติไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์”	เพื่อ

ให้เกิดความชดัเจน	จงึก�าหนดแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการก�าหนดข้อบงัคบัเกีย่วกบัท้องทีด่�าเนนิงานและกรอบคุณสมบัติ

สมาชิก	ส�าหรับสหกรณ์ที่ได้รับจดทะเบียนไว้แล้วหรือขอจดทะเบียนสหกรณ์ใหม่ในระดับปฐมภูมิ	ดังนี้

	 1.	ท้องที่ด�าเนินงาน	หมายถึง	การก�าหนดพื้นที่หรืออาณาเขตที่สหกรณ์สามารถเปิดรับสมาชิกที่มีคุณสมบัติตาม

ที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับ	

	 2.	กรอบคณุสมบัตขิองสมาชกิ	ตามระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์ฯ	ข้างต้น	จะก�าหนดลกัษณะของสมาชิกสหกรณ์

เครดิตยูเนี่ยนไว้	 3	 ประเภท	 แต่สหกรณ์จะต้องระบุไว้เมื่อแรกต้ังสหกรณ์ในประเภทใดประเภทหนึ่ง	 โดยให้ยึดถือตาม

แนวทางปฏิบัติ	ดังนี้

	 2.1	 กรณีก�าหนดกรอบคุณสมบัติให้สมาชิกมีภูมิล�าเนาเดียวกันหรืออยู่ในชุมชนเดียวกัน	 ให้มีสมาชิกได้ทุกสาขา

อาชีพ	 แต่ให้จ�ากัดท้องที่ด�าเนินงานหรือคุณสมบัติสมาชิกไว้ไม่เกินระดับชุมชนหรือระดับอ�าเภอ	 เพื่อมิให้สหกรณ์ซึ่งมี

วัตถปุระสงค์เดยีวกนัมท้ีองทีด่�าเนนิงานซ�า้ซ้อนกนั	อนัจะบงัเกดิผลเสยีจากการแข่งขนักนัรบัสมาชกิและการด�าเนนิธรุกิจ

ในลักษณะที่มุ่งแสวงหาผลก�าไรจนเกิดผลกระทบต่อระบบสหกรณ์โดยรวม

	 2.2	 กรณีก�าหนดกรอบคุณสมบัติในการประกอบอาชีพหลักของสมาชิก	คุณสมบัติของสมาชิกจะต้องก�าหนดให้

เป็นผู้ประกอบอาชีพหลักเช่นเดียวกันหรือในองค์กรเดียวกันเท่านั้น	ทั้งนี้	การก�าหนดท้องที่ด�าเนินงานอาจจะก�าหนดได้

เท่าที่จ�าเป็นแก่การรับสมาชิกของสหกรณ์ตามการประกอบอาชีพหลักที่ก�าหนดหรือองค์กรนั้นๆ	
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	 2.3	 กรณีก�าหนดกรอบคุณสมบัติตามวงสัมพันธ์อย่างใดอย่างหนึ่งทางสังคม	 เช่น	 เป็นสมาชิกในสมาคมเดียวกัน	

สหกรณ์จะต้องก�าหนดกรอบคุณสมบัติของสมาชิกตามวงสัมพันธ์ดังกล่าวในข้อบังคับให้ชัดเจน	ทั้งนี้	 การก�าหนดท้องที่

ด�าเนินงานจึงอาจจะก�าหนดได้เท่าที่จ�าเป็นแก่การรับสมาชิกของสหกรณ์ตามวงสัมพันธ์ดังกล่าว

	 ทัง้นี	้สามารถตดิต่อขอค�าแนะน�าและสอบถามรายละเอยีดได้ท่ีส�านกังานสหกรณ์จังหวดั	ซึง่เป็นหน่วยงานในสงักดั

ของกรมส่งเสริมสหกรณ์	กระทรวงเกษตรและสหกรณ	์ในส่วนภูมิภาค

 

ความส�าคัญของเศรษฐกิจสหกรณ์ในเศรษฐกิจของประเทศ

	 1.	ความเติบโตของโครงสร้างและอัตราความเติบโตของเศรษฐกิจสหกรณ์

	 ผลการวเิคราะห์ความเตบิโตของโครงสร้างและอตัราความเตบิโตของเศรษฐกจิสหกรณ์ทกุประเภท	โดยใช้ตวัช้ีวดั

ความเติบโต	14	รายการ	เทียบกันสองระยะคือ	ของปี	2555	และ	2557	พบว่า		

	 (1)	 จ�านวนสหกรณ์เพิ่มขึ้นร้อยละ	1.93

	 (2)	 จ�านวนสหกรณ์ที่ร่วมข้อมูลได้เพิ่มขึ้นร้อยละ	3.46

	 (3)	 จ�านวนสหกรณ์ที่รวมข้อมูลไม่ได้ลดลงร้อยละ	5.70

	 (4)	 อัตราส่วนที่รวมข้อมูลไม่ได้ลดลงร้อยละ	0.07

	 (5)	 จ�านวนสมาชิกเพิ่มขึ้นร้อยละ	6.43

	 (6)	 ทุนด�าเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ	27.32

	 (7)	 ทุนของสหกรณ์เพิ่มขึ้นร้อยละ	20.32

	 (8)	 ปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ	3.73

	 (9)	 ผลก�าไรสุทธิประจ�าปีลดลงร้อยละ	5.06

	 (10)	 	ก�าไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ	23.75

	 (11)	 	ขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ	21.52

	 (12)	 	ผลตอบแทนทุนด�าเนินงานลดลงร้อยละ	0.80

	 (13)	 	ผลตอบแทนทุนของสหกรณ์ลดลงร้อยละ	1.44		

	 (14)	 	ผลตอบแทนปริมาณธุรกิจร้อยละ	1.57

	 ทัง้นี	้สามารถตดิต่อขอค�าแนะน�าและสอบถามรายละเอยีดได้ท่ีส�านกังานสหกรณ์จังหวดั	ซึง่เป็นหน่วยงานในสงักดั
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ของกรมส่งเสริมสหกรณ์	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ในส่วนภูมิภาค

	 ดังตัวเลขแสดงไว้ในตารางวิเคราะห์ความเติบโตของโครงสร้าง	 และอัตราความเติบโตของเศรษฐกิจสหกรณ์ทุก

ประเภท

	 เหตุที่ก�าไรสุทธิประจ�าปี	 2557	 ลดลงร้อยละ	 5.06	 จากปีก่อนเพราะมีการขาดทุน	 16,000	 ล้านบาท

ในรายการขาดทุนสุทธิ	 เพราะสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น	 กรุงเทพฯ	 มีการทุจริต	 16,000	 ล้านบาท	 ส่วน

ที่ผลตอบแทนปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นน้อยน้ัน	 เนื่องจากราคาพืชผลเกษตรท่ีส�าคัญตกต�่าระหว่างปี	 2555-2557 

คือ	ราคายางพาราตกต�่า	25.29%	ข้าวเปลือกตก	23.45%	ปาล์มตก	12.26%	ข้าวโพดตก	4.56%

	 รายการตัวชี้วัด	 หน่วยนับ	 โครงสร้าง	 อัตราการ

	 	 	 พ.ศ.	2555							พ	.ศ.	2557	 เติบโต		%

ตารางวิเคราะห์ความเติบโตของโครงสร้างและอัตราความเติบโตของเศรษฐกิจสหกรณ์

	 จ�านวนสหกรณ์	 	 สหกรณ์	 8,028																	8,167	 1.73

	 จ�านวนที่รวมข้อมูลได้	 ”	 6,538																	6,762	 3.43

	 จ�านวนที่รวมข้อมูลไม่ได้	 ”	 1,490																	1,405	 -5.70

	 อัตราที่รวมข้อมูลไม่ได้	 ”	 18.56																	17.20	 -0.07

	 จ�านวนสมาชิก	 	 คน/ครอบครัว	 10,878,108					11,577,945	 6.43

	 ทุนด�าเนินงาน	 	 ล้านบาท	 1,771,007							2,254,922	 27.32

	 ทุนของสหกรณ์	 	 ”	 806,566										970,441	 20.32

 ปริมาณธุรกิจ	 	 ”	 1,871,422							1,941,147	 3.73

	 ก�าไรสุทธิประจ�าปี	 ”	 55,173												52,381	 -5.06

	 ก�าไรสุทธิ		 	 ”	 55,920												69,202	 23.75

	 ขาดทุนสิทธิ	 	 ”	 	(747)											(16,821)	 21.52

 อัตราผลตอบแทนต่อ

	 ทุนด�าเนินงาน	 	 %	 	3.12																	2.32	 -0.80

	 ทุนของสหกรณ์	 	 %	 6.84																	5.40	 -1.44

 ปริมาณธุรกิจ	 	 %	 1.13																	2.70	 1.57

 ที่มา	:		 (1)	ตัวเลขดิบจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์	:	สารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรรายจังหวัด

													 (ฉบับน�าสัญจร)	ประจ�าปี	2555	และ	2557,	(2)	รูปแบบตาราง	รายการตัวชี้วัด	และตัวเลขค�านวณ																																																																	

        โดย	ศ.ดร.อาบ	นคะจัด
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	 2.	ครัวเรือนสมาชิกสหกรณ์ในครัวเรือนของประเทศ	:

	 ในปี	2557	มคีรวัเรอืนทีเ่ป็นสมาชกิสหกรณ์อยู	่11.58	ล้านครวัเรอืน	และครวัเรอืนทัว่ประเทศมอียู	่18.57	ครวัเรอืนๆ 

ละ	3.5	คน	ดังนั้น	ครัวเรือนสมาชิกสหกรณ์จึงมีมากเป็นร้อยละ	62.36	ของครัวเรือนทั่วประเทศ

	 ในทางเศรษฐศาสตร์	 ถือว่าครัวเรือนคือหน่วยรายได้และหน่วยรายจ่ายในระบบเศรษฐกิจการตลาดของประเทศ		

ดังนั้น	 รายได้และรายจ่ายของครัวเรือนสมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศย่อมมีผลกระทบทางบวกและทางลบต่อเศรษฐกิจ							

ของประเทศไทย

	 เมื่อเดือนพฤศจิกายน	2557	ประเทศไทย	มีคนวัยท�างานที่คิดเป็นกองแรงงาน	และมีงานท�าอยู่จ�านวน	38.16	ล้านคน							

และท�างานในเศรษฐกิจภาคเกษตร	จ�านวน	13.15	หรือร้อยละ	34.46	ท�างานนอกภาคเกษตร	จ�านวน	25.01	ล้านคน	

หรอืร้อยละ	65.54	แรงงานทีท่�างานภาคเกษตร	คอื	แรงงานท่ีอยูใ่นครวัเรอืนสมาชกิสหกรณ์ภาคเกษตรเกอืบทัง้สิน้	เพราะ 

ว่าที่ถือครองทางการเกษตร	 131	 ล้านไร่	 หรือร้อยละ	 41.00	 ของเนื้อที่ทั่วประเทศ	 320,696,888	 ล้านไร่	 นั้นอยู่																							

ในครอบครองของสมาชิกสหกรณ์ภาคเกษตร	จ�านวน	106.11	ล้านไร	่หรือร้อยละ	81.00

	 3.	ผู้ปกครอง	(Firms)	ในรูปนิติบุคคลในเศรษฐกิจไทย		

	 ผูป้ระกอบการผลติสนิค้าและบรกิารในเศรษฐกจิการตลาดไทย	ประกอบด้วย		บุคคลธรรมดา		คณะบุคคล	นติบุิคคล

ในรปูห้างหุน้ส่วนสามญัห้างหุน้ส่วน	จ�ากัด	และบริษทั	จ�ากดั	ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์	(ปพพ.)	และนติบุิคคล

โดยกฎหมายบังคับในรูปรัฐวิสาหกิจ	รวมทั้งนิติบุคคลในรูปสหกรณ์ตามกฎหมายสหกรณ์

	 ในปี	2557	นติบุิคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์	ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบการมจี�านวนทัง้สิน้	1,235,874	แห่ง 

มีทุนจดทะเบียน	 18.63	 ล้านล้านบาท	 กระจายอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ	 ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ	 และจังหวัด											

ใกล้เคียงในจ�านวนนิติบุคคลผู้ประกอบการดังกล่าวนั้น	ไม่ด�าเนินกิจการ	จ�านวน	641,191	แห่ง	หรือร้อยละ	51.94	และ

ด�าเนินกิจการ	จ�านวน	593,958	แห่งหรือร้อยละ	48.06	มีทุนจดทะเบียน	14.60	ล้านล้านบาท	แยกเป็นบริษัท	จ�ากัด	

จ�านวน	413,739	แห่ง	 มีทุนจดทะเบียน	9.80	ล้านล้านบาท	 เป็นบริษัทมหาชน	จ�ากัด	 1,073	แห่ง	 มีทุนจดทะเบียน	

4.08	ล้านล้านบาท	และที่เป็นห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	และห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลรวมกัน	จ�านวน	179,092	แห่ง	มีทุน

จดทะเบียน	0.72	ล้านล้านบาท

	 ส่วนนิติบุคคลในรูปสหกรณ์ในปี	 2557	 กระจายอยู่ทุกจังหวัดท่ัวประเทศรวม	 8,167	 สหกรณ์	 มีทุนด�าเนินงาน						

อยู่	2.25	ล้านล้านบาท

	 4.	มูลค่าสินค้าและบริการที่เศรษฐกิจสหกรณ์มีส่วนร่วมในเศรษฐกิจของประเทศ			

	 มลูค่าสนิค้าและบรกิาร	(Goods	and	Services)	ทีผู่ป้ระกอบการรปูต่างๆ	ผลติขึน้จ�าหน่ายในระบบเศรษฐกิจการ

ตลาดของประเทศที่ใช้เป็นภาษาเศรษฐศาสตร์ว่า	“มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	(GDP)

	 เมื่อป	ี2557	มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	(GDP)	ในราคาตลาดคิดเป็นเงิน	12.141	ล้านล้านบาท	และ

ในปีเดียวกันมูลค่าสินค้าและบริการที่เศรษฐกิจสหกรณ์ผลิตขึ้นจ�าหน่ายในราคาตลาด	คิดเป็นเงิน	1.941	ล้านล้านบาท	

หรือร้อยละ	16.00
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	 อย่างไรก็ด	ี หากพิจารณาผลการวิเคราะห์ความเติบโตของโครงสร้างและอัตราความเติบโตทางเศรษฐกิจสหกรณ์	

ดังที่กล่าวใน	ข้อ	1.	ข้างต้น	ก็จะพบว่าเศรษฐกิจสหกรณ์โดยรวมจะมีส่วนร่วมในมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	

(GDP)	มากขึ้นต่อไปแบบยั่งยืน

	 5.	องค์การปกครองส่วนท้องที่	สามารถใช้สหกรณ์เป็นกลไกพัฒนาท้องที่ได้

	 เวลานี้ได้มีกฎหมายจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต�าบลหรือ	 อบต.	 และเทศบาลต�าบลขึ้นทุกต�าบลในแต่ละจังหวัด								

ทั่วประเทศ		เพื่อพัฒนาท้องที่

	 อบต.	และเทศบาลต�าบลมรีายได้จากภาษทีีดิ่น	และภาษอีืน่ในเขตต�าบลนัน้ๆ	ส่วนหนึง่และมรีายได้จากเงนิอดุหนนุ

ของรัฐบาลอีกส่วนหนึ่ง	 รวมกันแล้วเป็นเงินจ�านวนไม่น้อย	 และต้องน�าเงินที่ไม่จ�าเป็นต้องใช้ทันทีที่เกินอ�านาจจะเก็บ							

ไว้เอง	ไปฝากไว้ที่ธนาคารพาณิชย์ในตัวอ�าเภอนั้นๆ

	 การที	่อบต.	และเทศบาลต�าบลต้องปฏิบัติดังกล่าวเท่ากับเป็นการเก็บเงินออมของประชาชนในเขตต�าบลไปฝาก	

ทีธ่นาคารพาณชิย์ในตวัอ�าเภอ	ให้ผูอ้ืน่กูแ้ละน�าไปใช้ประโยชน์	แทนทีจ่ะเกบ็ไว้ทีธ่นาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีป่ระชาชน

ในต�าบลนั้นเป็นเจ้าของและเป็นลูกค้าผู้กู้ยืมเงิน

	 โดยพระราชบัญญัติสหกรณ	์พ.ศ.	2542	มาตรา	46	(5)	สหกรณ์ทุกประเภทเป็นธนาคารหรือสถาบันการเงินของ

สมาชกิสหกรณ์	ซึง่เป็นท้ังเจ้าของผูถื้อหุน้และเป็นลกูค้าผูใ้ช้บรกิารของสหกรณ์	หากจดัให้มสีหกรณ์ออมทรพัย์ต�าบลนัน้ๆ 

ขึน้	ถอืหุน้โดยประชาชนในต�าบลนัน้มข้ีอบังคบั	:	ปิดให้	อบต.	หรอืเทศบาลต�าบล	และนติบิคุคลทีไ่ม่แสวงก�าไรในเขตต�าบล

น้ัน	เช่น	วดั		และหน่วยงานราชการต่างๆ	เป็นสมาชกิสมทบและฝากเงนิในสหกรณ์ออมทรพัย์ต�าบลนัน้ได้	การปฏบัิตขิอง	

อบต.	และเทศบาลต�าบลที่ถือเป็นการน�าเงินออมของบุคคลในต�าบลไปฝากให้ธนาคารพาณิชย์ในตัวอ�าเภอ	ให้ผู้อื่นกู้เงิน

นั้นไปใช้ประโยชน	์แทนที่จะมีสหกรณ์ออมทรัพย์ต�าบลนั้น	รับฝากเงินไว้ให้บุคคลในต�าบลนั้นๆ	ได้ใช้	

	 ประมาณว่า	 อบต.	 และเทศบาลต�าบลทั่วประเทศ	 ประมาณ	 7,800	 ต�าบล	 ต้องน�าเงินภาษีที่ได้จากต�าบลและ								

เงินอุดหนุน	 เขตปกครองท้องท่ีต�าบลไปฝากไว้ที่ธนาคารพาณิชย์ในตัวอ�าเภอ	 ให้ผู้อื่นกู้ไปใช้	 น่าจะเป็นเงินไม่น้อยกว่า	

150,000	ล้านบาทต่อปี
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สหกรณ์วัดจันทร์ไม่จ�ากัดสินใช้
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	 สหกรณ์การเกษตรแห่งแรกได้จัดตั้งขึ้นในปี	พ.ศ.	2459	ชื่อว่า	สหกรณ์วัดจันทร์ไม่จ�ากัดสินใช้ในจังหวัดพิษณุโลก	

เป็นสหกรณ์การเกษตรชนิดไม่จ�ากัดมีขนาดเล็กในระดับหมู่บ้านตั้งขึ้นในหมู่เกษตรกรที่มีรายได้ต�่าและมีหนี้สินมาก															

มีสมาชิกแรกตั้ง	จ�านวน16	คน	ทุนด�าเนินงาน	จ�านวน	3,080	บาท	เป็นค่าธรรมเนียมแรกเข้า	จ�านวน	80	บาท	และ							

เป็นทุนจากการกู้แบงก์สยามกัมมาจล	(ธนาคารไทยพาณิชย์ในปัจจุบัน)	จ�านวน	3,000	บาท

	 วัตถุประสงค์	 สหกรณ์การเกษตรด�าเนินธุรกิจแบบอเนกประสงค์	 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกด�าเนินธุรกิจร่วมกัน	

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 และช่วยเหลือส่วนรวมโดยใช้หลักคุณธรรม	 จริยธรรมอันดีงามตามพื้นฐานของมนุษย์	 เพื่อให้

เกิดประโยชน์แก่สมาชิกและส่วนรวมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีท้ังทางด้านเศรษฐกิจและสังคมตามท่ีก�าหนดไว้ในข้อบังคับ																	

ของสหกรณ์

	 ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ	 ท�าให้สมาชิกมีปัจจัยการผลิตเพ่ิมขึ้นจากการกู้เงินสหกรณ์ในอัตราดอกเบี้ยต�่ามาก

ประกอบอาชพี	ท�าให้มทีีด่นิท�ากนิเป็นของตนเองหรือมทีีดิ่นท�ากนิมากกว่าเดิม	ทัง้ได้รับความรู้เกีย่วกบัการใช้เทคโนโลยี			

ในการผลติ	ตัง้แต่การใช้พนัธุพ์ชื	พนัธุส์ตัว์	การใช้ปุย๋	การใช้ยาปราบศตัรพูชืการเกบ็รกัษาผลผลติอย่างมคีณุภาพ	ผลิตผล

ที่ได้จึงเป็นไปตามความต้องการของตลาด	 ส่งผลให้สหกรณ์และบุคคลในครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางด้าน

เศรษฐกิจ	สังคม	การศึกษา	และการอนามัย

	 วันที่	26	กุมภาพันธ์	ของทุกปีเป็น	วันสหกรณ์แห่งชาติ	 เหตุเพราะเป็นวันที่สหกรณ์แห่งแรกในประเทศไทย	คือ

สหกรณ์	วัดจันทร์ไม่จ�ากัดสินใช้	ที่อ�าเภอเมือง	จังหวัดพิษณุโลกได้รับการจดทะเบียน
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สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

	 ปีพุทธศักราช	 2510	 รัฐบาลได้พยายามหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนางานสหกรณ์ให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น	

โดยเฉพาะการจัดตั้งสหกรณ์ในหมู่เกษตรกร	 จากเดิมที่มีการจัดตั้งสหกรณ์อยู่บ้างแล้วแต่ยังไม่ค่อยแพร่หลาย	 รัฐบาล

ได้พยายามส่งเสริมให้สหกรณ์มีขนาดใหญ่ขึ้น	และก�าหนดวัตถุประสงค์ให้สนองตอบต่อความต้องการของสมาชิก	ทั้งใน

ด้านการตลาด	 การจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเกษตร	 และการปรับปรุงบ�ารุงดิน	 นอกเหนือจากการให้เงินกู้เพื่อการไถ่ถอน	

และการประกอบอาชพี	การเปลีย่นแปลงคร้ังส�าคญัทีสุ่ดของขบวนการสหกรณ์ไทยซ่ึงถอืเป็นจุดเร่ิมต้นกระบวนการของ

วงการสหกรณ์ไทย	ก็คือการตราพระราชบัญญัติสหกรณ์	พุทธศักราช	2511	ท�าให้เกิดการปรับปรุงโครงสร้างการด�าเนิน

งานของขบวนการสหกรณ์ไทยอย่างมาก	 โดยก�าหนดให้มีการควบรวมสหกรณ์หาทุนขนาดเล็กในระดับหมู่บ้านเข้าเป็น

สหกรณ์ขนาดใหญ่ในระดบัอ�าเภอ	ทัง้นี	้เพือ่เปิดโอกาสให้สหกรณ์หาทนุขนาดเลก็ทีด่�าเนนิธรุกจิเพยีงอย่างเดยีวควบรวม

เข้าด้วยกันเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่สามารถขยายการด�าเนินธุรกิจเป็นแบบอเนกประสงค์	ซึ่งจะเป็นการอ�านวยประโยชน์

แกส่มาชกิสหกรณ์ไดม้ากกว่า	มีการแบ่งประเภทสหกรณ์ใหม่	เป็น	6	ประเภท	ประกอบดว้ย	สหกรณ์การเกษตร	สหกรณ์

นคิม	สหกรณ์ประมง	สหกรณ์บรกิาร	สหกรณ์ร้านค้า	และสหกรณ์ออมทรัพย์	ปัจจุบนัมสีหกรณ์เครดิตยเูนีย่น	เป็นสหกรณ์
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ประเภทที่	7	ตามกฏกระทรวงก�าหนดประเภทสหกรณ์ที่รับจดทะเบียน	พ.ศ.	2548	รวมมีการจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์ระดับ

ต่างๆ	เพิ่มมากขึ้นด้วย	สหกรณ์หาทุนจึงได้แปรสภาพเป็นสหกรณ์การเกษตรมาจนปัจจุบันนี้

	 ด้วยผลของพระราชบัญญัติสหกรณ	์พุทธศักราช	 2511	ดังกล่าว	 นอกจากการบัญญัติเรื่อง	 การควบคุมสหกรณ ์

เข้าด้วยกัน	 การจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์	 และการแบ่งประเภทสหกรณ์แล้วยังรวมไปถึงเรื่องการจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์ฯ									

ขึน้ด้วย	เพือ่เป็นสถาบนัส�าหรบัให้การศกึษาแก่สมาชกิสหกรณ์ทัว่ประเทศ	มหีน้าทีต่ดิต่อประสานงานกบัสถาบันสหกรณ์

ต่างประเทศ	เพือ่ให้เกดิความสมัพนัธ์	และความช่วยเหลือร่วมมอืกนัระหว่างสหกรณ์สากลในด้านอืน่ๆ	ทีม่ใิช่เก่ียวกับการ

ด�าเนินธุรกิจโดยมีสหกรณ์ทุกประเภทเป็นสมาชิก	ถือเป็นจุดเริ่มต้นของขบวนการสหกรณ์ไทย

 จุดเริ่มต้นการก่อก�าเนิดสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

	 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยนั้นอาจกล่าวได้ว่า	 ถือก�าเนิดมาจากแนวความคิดในการที่จะจัดตั้งสหภาพ

สหกรณ์ขึ้นในประเทศไทย	 โดยกรมสหกรณ์เดิมได้เรียกเก็บเงินค่าช่วยจัดสหภาพสหกรณ์จากสหกรณ์	 ทุกสหกรณ์																

ทั่วประเทศตั้งแต่	 พ.ศ.	 2492	 เป็นต้นมา	 ในอัตราพันละหนึ่งของทุนด�าเนินงานเมื่อสิ้นปีแต่อย่างสูงไม่เกินหนึ่งพันบาท	

เงินทุนดังกล่าวเรียกว่า	 “เงินทุนสะสมช่วยจัดสหภาพสหกรณ์”	 ต่อมาในปี	 พ.ศ.	 2509	 กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ									

จึงได้ท�าการศึกษาเพื่อพิจารณาจัดสหภาพสหกรณ์ขึ้น	โดยได้ตั้งคณะกรรมการด�าเนินการดังกล่าวขึ้น

 วันถือก�าเนิดสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

	 คณะผู้ริเริ่มก่อตั้งสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	จ�านวน	22	คน	น�าโดยนายปกรณ์	อังศุสิงห์	ปลัดกระทรวง

พัฒนาการแห่งชาติ	 ขณะนั้น	 เป็นประธานคณะผู้ริเริ่มจัดต้ัง	 ได้มีการประชุมคณะผู้ริเริ่มก่อต้ังสันนิบาตสหกรณ์แห่ง

ประเทศไทย	 เมื่อวันท่ี	 8	 กุมภาพันธ์	 พุทธศักราช	 2511	 โดยที่ประชุมได้มีมติตกลงให้ด�าเนินการขอจดทะเบียนจัดตั้ง

สนันบิาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	ด้วยคะแนนเสียง	21	งดออกเสยีง	1	เพือ่ขอจดทะเบยีนจดัต้ังขึน้เป็น	“ชมุนมุสหกรณ์”	

ก�าหนดวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าแก่กิจการของบรรดาสหกรณ์ทั่วประเทศ	 ตลอดจนอ�านวยความ

สะดวกให้เกิดแก่กิจการของสหกรณ์	 จัดบริการฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์	 เป็นศูนย์กลางทางการเงินของสหกรณ	์		

โดยในระยะแรก	ให้ใช้ทุนจากเงินสะสมช่วยจัดสหภาพสหกรณ์มาเป็นเงินทุนรายได้ประเดิมเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ

	 คณะกรรมการด�าเนนิการสนันบิาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	ชดุที	่1	มนีายปกรณ์	องัศสุงิห์	เป็นประธานกรรมการ

ด�าเนินการคนแรก	มีนายทน	ุสาตราภัย	เป็นรองประธานกรรมการด�าเนินการ	และมีผู้แทนสหกรณ	์จ�านวน	16	คน	เป็น

ผู้แทนเอกชน	จ�านวน	8	คน	เป็นกรรมการด�าเนินการชั่วคราว	ได้มีการประชุมกันครั้งที่	1/2511	เมื่อวันที่	26	กุมภาพันธ์	

พุทธศักราช	 2511	 เวลา	 15.00	 น.	ณ	 ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ	 ซึ่งเป็นวันที่ได้รับการ

จดทะเบียนจัดตั้งจากนายทะเบียนสหกรณ์ในสมัยนั้นคือ	 พันเอกสุรินทร์	 ชลประเสริฐ	 รองปลัดกระทรวงพัฒนาการ

แห่งชาติ	 โดยจดทะเบียนเป็นสมาคมสหกรณ์ประเภทชุมนุมสหกรณ์	 ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์	 พุทธศักราช	 2471 

มีช่ือว่า	“สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ�ากัดสินใช้” ตามหนังสือนายทะเบียนสหกรณ์ที่	 พก.	 0203/221	 ลง														

วันที่	26	กุมภาพันธ์	พุทธศักราช	2511	จึงถือได้ว่าสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	ได้ก�าเนิดขึ้นในวันที่	26	กุมภาพันธ์	

พุทธศักราช	 2511	 ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นขบวนการสหกรณ์ของประเทศไทย	 พร้อมกับได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ท�าการ

สนันบิาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	โดยมฯีพณฯ	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพฒันาการแห่งชาต	ิสมยันัน้	(นายพจน์	สารสนิ)	

เป็นประธาน
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	 การประชมุในวนัดงักล่าว	ได้ก�าหนดให้มคีณะกรรมการเตรยีมการก่อสร้างอาคารส�านกังาน	โดยม	ีนายเทพ		ไสยานนท์	

เป็นประธานกรรมการ	และมีแผนงานการจัดสร้างในวงเงินไม่เกิน	2	ล้านบาท	โดยให้ก่อสร้างขึ้นในบริเวณศูนย์ฝึกอบรม

กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ	ถนนพิชัย	เขตดุสิต	(ที่ตั้งเดิมในปัจจุบัน)	วันที่	26	กุมภาพันธ์	พุทธศักราช	2511	จึงเป็นวัน

ก�าเนิดสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	ภายใต้ชื่อว่า	“สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ�ากัดสินใช้” พร้อมๆ	กับ

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารส�านักงานฯ	ไปด้วย	ทั้งยังเป็น	“วันสหกรณ์แห่งชาติ” (ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	

9	ตุลาคม	2527)	ในเวลาต่อมา	อีกด้วย	ทั้งยังได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารจากคณะกรรมการด�าเนินการ	เพื่อ

เป็นคณะกรรมการบริหาร	แบ่งเป็นฝ่ายผู้แทนสหกรณ	์จ�านวน	5	คน	ประกอบด้วย

	 1.	นายอัมพร	ณ	ป้อมเพชร

	 2.	นายชาตรี	ชีพัฒน์

	 3.	นายวิชาญ	สง่าศรี

	 4.	นายชื้น	ทองสารี

	 5.	นายคริ้ม	แฟงรอด

	 และฝ่ายเอกชน	จ�านวน	4	คน	ประกอบด้วย

	 1.	นายยุทธดนัย	ชินะโชติ

	 2.	นายสัมฤทธิ์	เลิศบุศย์

	 3.	นายมนู	วิริยานนท์

	 4.	นายสุธี	สิงห์เสน่ห์

	 โดยมีการคัดเลือกนายยุทธดนัย	 ชินะโชติ	 (ผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ	 ในขณะนั้น)	 ท�าหน้าท่ี								

ผู้อ�านวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยชั่วคราว	และถือเป็นผู้อ�านวยการคนแรก

	 หลังจากด�าเนินการจดทะเบียนจัดต้ังและก่อสร้างอาคารส�านักงานเสร็จแล้ว	 จึงได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการ

ด�าเนนิการข้ึนเป็นครัง้แรก	โดยมนีายปกรณ์	องัศสุงิห์	ประธานฯ	ชีแ้จงเหตุผลการจดัต้ังสนันบิาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	

เพื่อให้สหกรณ์มีการรวมตัวกัน	 โดยมีศูนย์ปฏิบัติงานเป็นศูนย์กลางช่วยเหลือสหกรณ์	 ที่เป็นสมาชิกทั้งด้านวิชาการ															

ด้านอ่ืนๆ	ด้วย	เพราะทางราชการไม่มโีอกาสทราบความต้องการต่างๆ	ของสหกรณ์ได้ดเีท่ากบัสหกรณ์เอง	จงึให้สันนบิาต

สหกรณ์แห่งประเทศไทยเป็นผูร้บังานต่างๆ	ทีส่หกรณ์ต้องการแก้ไขปัญหาอ�านวยความสะดวกในการขอเงนิช่วยเหลอืจาก

ทางราชการ	ตลอดจนเพื่อเป็นแบ่งเบาภาระของรัฐบาลอีกทางหนึ่งด้วย
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	 ต่อมาเมื่อวันที	่19	มิถุนายน	พุทธศักราช	2511	ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสหกรณ์	พุทธศักราช	2511	
มีผลให้	“สันนิบาตสหกรณ์ ไม่จ�ากัดสินใช้”	 เปลี่ยนสถานะเป็นสถาบัน	มีชื่อว่า“สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย” 
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา	 ตามความในบทบัญญัติมาตรา	 119	 ได้ก�าหนดให้สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 เป็นองค์กร
สูงสุดของขบวนการสหกรณ์ไทย	มาตรา	104	ได้ก�าหนดว่า	ให้มีสถาบันขึ้นสถาบันหนึ่งเรียกว่า	“สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย” ประกอบด้วย	สมาชิกซึ่งเป็นสหกรณ์

	 วัตถุประสงค์การจัดตั้ง	 เพื่อส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าแก่กิจการสหกรณ์ทุกประเภททั่วราชอาณาจักร	 อันมิใช่
เป็นการหาผลก�าไร	หรอืรายได้มาแบ่งปันกนั	ตลอดจนอ�านวยความสะดวกให้เกดิแก่กจิการของสหกรณ์	และเป็นศูนย์กลาง
การให้การศกึษาอบรมให้แก่สหกรณ์อกีด้วย	และได้ก�าหนดบทบาท	อ�านาจหน้าทีไ่ว้ในมาตรา	109	เพือ่ให้คณะกรรมการ
ด�าเนินการบริหารกิจการสหกรณ์ได้อย่างถูกต้อง	เหมาะสม

	 ต่อมาได้มีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสหกรณ	์พุทธศักราช	2511	เป็นพระราชบัญญัติสหกรณ์	พุทธศักราช	
2542	โดยมกีารปรบัปรงุบางมาตรา	เช่น	มาตรา	108	ท่ีก�าหนดให้ม	ี“สนันบิาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย”	ประกอบด้วย
สมาชิกที่เป็นสหกรณ์	 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจการสหกรณ์ทุกประเภทท่ัวราชอาณาจักร	 ให้มีความเจริญก้าวหน้า	
อันมิใช่เป็นการหาผลก�าไร	 หรือรายได้มาแบ่งปันกัน	 มาตรา	 109	 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 เป็นนิติบุคคล																						
มีส�านักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานคร	และจะตั้งส�านักงานสาขาขึ้น	ณ	ที่อื่นใดก็ได	้มาตรา	110	ว่าด้วย	อ�านาจกระท�าการ
ต่างๆ	ภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในมาตรา	108	และได้มีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสหกรณ์	ฉบับที่	2 
พุทธศักราช	 2553	 แม้จะมีการปรับปรุงแก้ไขบางมาตรา	 แต่ยังคงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 ไว้ในมาตรา	 108	
มาตรา	109	มาตรา	110	และจนถึงมาตรา	118

 วัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542

	 (1)	ส่งเสริมและเผยแพร่กิจการสหกรณ์	ตลอดจนท�าการวิจัย	และรวบรวมสถิติเกี่ยวกับกิจการสหกรณ์

	 (2)	 แนะน�าช่วยเหลือทางวิชาการแก่สหกรณ	์และอ�านวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานระหว่างสหกรณ์
กับส่วนราชการหรือบุคคลอื่น

	 (3)	ให้การศึกษาฝึกอบรมวิชาการเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์	

	 (4)	ส่งเสรมิสมัพนัธภาพระหว่างสหกรณ์ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ	หรือสันนบิาตสหกรณ์ของต่างประเทศ	
หรือองค์การต่างประเทศ	หรือองค์การระหว่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์ท�านองเดียวกัน	

	 (5)	ซื้อ	จัดหา	จ�าหน่าย	ถือกรรมสิทธิ์ครอบครอง	หรือท�านิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินใดๆ	

	 (6)	ส่งเสริมธุรกิจการค้า	อุตสาหกรรม	หรือบริการของสหกรณ์	

	 (7)	สนบัสนนุและช่วยเหลอืสหกรณ์	เพือ่แก้ไขอปุสรรคข้อขดัข้องทีเ่กีย่วกบักจิการของสหกรณ์	ซึง่เป็นการกระท�า
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม	

	 (8)	เป็นตวัแทนของสหกรณ์	เพือ่รกัษาผลประโยชน์อนัพงึมพีงึได้จากการสนบัสนนุของรฐั	องค์การระหว่างประเทศ	
หรือภาคเอกชนอื่น

	 (9)	ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมสหกรณ์เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บรรดาสหกรณ์อย่างแท้จริง	

	 (10)	ด�าเนนิการอืน่เพือ่ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์	หรอืตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาตมิอบหมาย
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รายได้ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์	พ.ศ.	2542

	 (1)	ค่าบ�ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

	 (2)	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

	 (3)	ดอกผลที่เกิดจากทุนกลางของสหกรณ์ไม่จ�ากัด	ตามมาตรา	8	

	 (4)	เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้	

	 (5)	เงินหรือทรัพย์สินที่เหลือจากการช�าระบัญชีสหกรณ์ตามมาตรา	84	และมาตรา	86	วรรคสอง	

	 (6)	เงินที่ได้จากการจ�าหน่ายหนังสือวิชาการ	เอกสาร	หรือสิ่งอื่น	

	 (7)	เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับเป็นค่าตอบแทนในการให้บริการ	

	 (8)	ผลประโยชน์ที่ได้จากทรัพย์สินของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

	 สนันบิาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยมรีายได้หลกัในการด�าเนนิกจิการ	คอื	ค่าบ�ารงุสนันบิาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	
ซึ่งเป็นเงินที่สหกรณ์จัดสรรจากก�าไรสุทธิประจ�าปีของสหกรณ์	ไม่เกินร้อยละห้าของก�าไรสุทธิ	

	 การจดัสรรเป็นค่าบ�ารงุสนันบิาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	เนือ่งจากสนันบิาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเป็นสถาบนั
สูงสุดของขบวนการสหกรณ์	 ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกท่ีเป็นสหกรณ์ทุกประเภทมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความเจริญ
ก้าวหน้าของสหกรณ์ทั่วประเทศ	โดยมิได้ประกอบกิจการเพื่อหาก�าไร	ดังนั้น	ค่าบ�ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	
จึงเป็นแหล่งรายได้หลักทางเดียวที่ใช้เป็นทุนหมุนเวียนด�าเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

	 คณะกรรมการด�าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์	พ.ศ.	2553	บัญญัติไว้
ดังนี้

	 คณะบคุคลซึง่ประกอบด้วยประธานกรรมการด�าเนนิการชมุนมุสหกรณ์ระดับประเทศประเภทละหนึง่คน	ในกรณี
ที่สหกรณ์ประเภทใดไม่มีชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ	 ให้มีผู้แทนจากสหกรณ์ประเภทนั้นจ�านวนหนึ่งคนเป็นกรรมการ
โดยต�าแหน่ง	และกรรมการอ่ืนซึง่ทีป่ระชมุใหญ่ของสันนบิาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	เลือกต้ังจากผู้แทนสหกรณ์ซึง่เป็น
กรรมการด�าเนินการ	มีจ�านวนเท่ากับกรรมการโดยต�าแหน่งเป็นกรรมการ

	 ให้คณะกรรมการด�าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 เลือกต้ังกรรมการเป็นประธานกรรมการคนหนึ่ง	
และรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน

	 ให้คณะกรรมการด�าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 มีหน้าที่บริหารกิจการตลอดจนมีอ�านาจออก
ระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามวัตถุประสงค์ของสันนิบาตสหกรณ์ฯ

	 การออกระเบียบเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้	 ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ	์																		
แห่งประเทศไทยก่อนจึงใช้บังคับได้

	 (1)	ระเบียบว่าด้วยการใช้จ่ายและการเก็บรักษาเงิน

	 (2)	 ระเบียบว่าด้วยการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 และหลักเกณฑ์การจัดส่งผู้แทนของ
สหกรณ์เข้าร่วมประชุมใหญ่

	 (4)	ระเบียบว่าด้วยการเลอืกตัง้	การประชมุ	และการด�าเนนิกจิการของคณะกรรมการด�าเนนิการสนันบิาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย
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 รูปวงกลมด้านนอก กลีบบัว หมายถึงศาสนาหรือความสันติสุข	รูปแขนเกาะเกี่ยวกันเป็น

 วงกลม หมายถึงความสามัคคีร่วมมือกันและกัน	และมีวงกลมรอบในล้อมรอบแผนที่

 ประเทศไทย	หมายถึง	ความเจิญก้าวหน้าอย่างไม่รู้จบ	มีดวงประทีบอยู่กึ่งกลางแผ่รัศมี

 ไปโดยรอบ หมายถงึ	การให้การศกึษาอบรมเพ่ือให้เกดิปัญญา	เพ่ือการท�างานสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่สหกรณ์

ตราสัญลักษณ์เดิม

ตราสัญลักษณ์ปจจุบัน

 เกลยีวเชอืก	การรวมตวักนัเพือ่หลักในการสร้างประโยชน์ร่วมกนั	ซ่ึงสันนบิาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	ได้ด�าเนนิ

การประกวดภาพสัญลักษณ์สหกรณ์	โดยความร่วมมือจากกรมส่งเสริมสหกรณ์,	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์,	ชุมนุมสหกรณ์

การเกษตรแห่งประเทศไทย	จ�ากัด,	ร้านสหกรณ์พระนคร	จ�ากัด,	มหาวิทยาลัยศิลปากร	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสานมิตร,	วิทยาลัยช่างศิลป	

	 ผศ.ชาครติ	จลุกะเสว,ี	ผศ.ชยัอนนัต์	ชอุม่งาม,	คณุประยูร	จรรยาวงษ์,	อาจารย์อ�านาจ	เย็นสบาย		และอาจารย์สรรณรงค์	

สิงหเสนี	ซึ่งสัญลักษณ์ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่จะให้สหกรณ์ทุกประเภท	น�าไปใช้โดยทั่วกันแล้ว	นั่นย่อมหมายความว่า							

ที่แห่งนั้นมีการร่วมมือกัน	เพื่อประโยชน์สุขร่วมกัน	โดยวิธีการหกรณ์
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การจัดสร้างพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ 

พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย

 การจดัสร้างพระอนสุาวรย์ีฯ	ได้เริม่มาต้ังแต่ปี	พ.ศ.	2530	โดยขบวนการสหกรณ์อนัประกอบด้วย	สถาบนัสหกรณ์

ทกุประเภท	ทุกระดบั	และหน่วยงานของรฐับาลทีม่หีน้าทีส่่งเสริมและพัฒนางานสหกรณ์	ได้มกีารด�าริ	และเหน็ต้องกันที่

จะด�าเนนิการจดัสร้างพระอนุสาวรย์ีฯ	เพือ่เป็นการเฉลมิพระเกยีรตแิละร�าลกึพระกรณุาธคิณุพระราชวรวงศ์เธอ	กรมหม่ืน

พิทยาลงกรณ์	ที่ทรงเป็นผู้ก�าก�าหนดการสหกรณ์ขึ้นในประเทศไทย	และเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของนักสหกรณ์ทั้งหลาย	

ตลอดจนเป็นอนุสาวรีย์เตือนใจให้มีการสืบทอดเจตนารมย์ของพระองค์ท่านในการแพร่ขยายงานสหกรณ์ให้เจริญกว้าง

ขวางมั่นคงสืบไป	 ในการก่อสร้างพระอนุสาวรีย์ฯ	 ได้มีการออกแบบโดยกรมศิลปากร	 และกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้กราบ 

บังคมทูลพระราชทานอัญเชิญพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 พระราชด�าเนินไปทรงประกอบพิธี															

เททองหล่อพระรปูดงักล่าว	ซึง่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดชได้ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ	ให้สมเดจ็					

พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุารี	เสดจ็พระราชด�าเนนิแทนพระองค์ทรงประกอบพิธเีททองหล่อพระอนสุาวรย์ีฯ 

ณ	ที่ท�าการฝ่ายประติมากรรมและหล่อโลหะ	กรมศิลปากร	ถนนพุทธมณฑล	สาย	5	ต�าบลศาลายา	อ�าเภอนครชัยศรี															

จังหวัดนครปฐม	เมือ่วนัท่ี	6	ธันวาคม	2533	และในวนัสหกรณ์แห่งชาตปิระจ�าปี	2534	สันนบิาตสหกรณ์ฯ	ได้ท�าพธิอัีนเชิญองค์ 

พระอนุสาวรีย์มาประดิษฐานไว้	ณ	บริเวณหน้าอาคารบุญจิราธร	สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	ถนนพิชัย	เขตดุสิต	

กรงุเทพมหานคร	ซึง่ในการนี	้สนันบิาตสหกรณ์ฯ	ได้กราบบงัคบัทลูขอพระราชทานอญัเชญิพระบาทสมเดจ็พระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช	 พระราชด�าเนินทรงเปิดพระอนุสาวรีย์ฯ	 และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช									

ได้ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ	ให้สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีเสด็จพระราชด�าเนนิประกอบพธิเีปิด 

พระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอ	 กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์	 เมื่อวันที่	 28	 กุมภาพันธ์	 2534	 ปัจจุบันสหกรณ์ได้จัดสร้าง							

พระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอ	กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์	และประดิษฐานไว้หลายแห่ง	เช่น	กรมส่งเสริมสหกรณ์,	นิคม

สหกรณ์โคกขาม,	สหกรณ์นิคมท่าแซะ	จ�ากัด,	สหกรณ์วัดจันทร์	จ�ากัด,	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	เป็นต้น
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ตอนที่	2

สารานุกรมค�าศัพท์	เรื่อง	สหกรณ์
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สารานุกรมค�าศัพท์ เรื่อง สหกรณ์

การสหกรณ์ (Cooperation)

	 1.	 การสหกรณ์ หมายความว่า “การรวมกลุ่มกันโดยสมัครใจของบุคคลหลายคน (บุคคลธรรมดา และ/หรือ

นิติบุคคล) เพื่อด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมให้ส�าเร็จตามความมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ

หลายอย่าง บนพื้นฐานของการร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (Mutual  Assistance) ตามหลักการสหกรณ์ ความเสมอ

ภาคความเป็นธรรมและประชาธิปไตย”

	 ค�าว่าการสหกรณ์จึงเป็นนามธรรม	หรือเป็นอาการนามในไวยากรณ์ไทย

 ในภาษาอังกฤษ ค�า “Cooperation” มีความหมาย 2 นัย นัยแรก หมายถึง การร่วมมือกันหรือความร่วมมือ

ของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เพื่อกระท�าการอย่างใดอย่างหนึ่งให้ส�าเร็จตามความมุ่งหมายร่วมกัน เป็นความหมายทั่วไป         

ส่วนนัยที่ 2 หมายถึง การสหกรณ์ เป็นความหมายเฉพาะดังกล่าวข้างต้น

	 2.	สหกรณ์	

 2.1  พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ให้ค�านิยามว่า “คณะบุคคลซ่ึงรวมกันด�าเนินกิจการ เพื่อประโยชน์          

ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้”

 ค�านิยามตามกฎหมายแสดงลักษณะของสหกรณ์

 (1) เป็นคณะบุคคลและเมื่อประกอบกับมาตรา 33 และ 34 ต้องเป็นบุคคลธรรมดา บรรลุนิติภาวะและจ�านวน       

ไม่น้อยกว่า 10 คน

 (2) รวมกลุ่มกันด�าเนินกิจการเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม

 (3) บางพื้นฐานของการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และ

 (4) ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มีสถานภาพเป็นนิติบุคคล

 ตามค�านิยามนี้ยังขาดลักษณะส�าคัญ 2 ประการ คือความสมัครใจในการรวมกลุ่มกันเป็นคณะบุคคล และการ

ด�าเนินงานตามหลักประชาธิปไตย อย่างไรก็ตามค�าสหกรณ์มีลักษณะเป็นรูปธรรม หรือเป็นองค์การที่เป็นนิติบุคคลของ

บุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว (อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปหรือคู่สมรสอายุ 17 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)

 2.2 ค�า “สหกรณ์” ตามค�านยิามขององค์การสมัพนัธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ  (ICA) หมายความว่า “สหกรณ์

เป็นองค์การปกครองตนเองของบคุคลซึง่รวมกลุ่มกนั โดยสมคัรใจเพ่ือสนองความต้องการอนัจ�าเป็นทางเศรษฐกิจ สงัคม 

วฒันธรรม และความหวงัร่วมกนั โดยการด�าเนนิวสิาหกจิทีพ่วกเขาเป็นเจ้าของร่วมกนัและควบคมุตามหลกัประชาธปิไตย”

 ลักษณะส�าคัญของสหกรณ์ตามค�านิยามของไอซีเอ 5 ประการ คือ

 (1) เป็นองค์การของกลุ่มบุคคล ซึ่งอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ ซึ่งรวมกลุ่มกันโดยสมัครใจ ไม่มีการ
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บังคับหรือจูงใจโดยกลอุบายใดๆ ให้เป็นสมาชิก

 (2) เป็นองค์การปกครองตนเอง ซ่ึงหมายความว่าสามารถก�าหนดนโยบายและตัดสินใจในการด�าเนินงาน                 

โดยองค์กรของสหกรณ์เอง เป็นอิสระจากรัฐบาล

 (3) มีวัตถุประสงค์เพื่อสนองความต้องการอันจ�าเป็น (needs) และความหวังร่วมกันทางเศรษฐกิจ สังคม                 

และวัฒนธรรม

 (4) เป็นวสิาหกจิ (การประกอบการ) ท่ีสมาชกิทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกนั และร่วมกนัควบคมุตามหลกัประชาธปิไตย  

(ความเสมอภาค ความเป็นธรรม และการมีส่วนร่วมในกิจการของสหกรณ์)

	 3.	ระดับหรือขั้นของสหกรณ์		(Levels	/	Categories)

 ระดับหรือขั้นของสหกรณ์ หมายถึง การจัดระดับหรือขั้นของสหกรณ์เป็น 3 หรือ 4 ระดับ / ขั้นดังนี้

 (1) สหกรณ์ขั้นปฐม (Primary Cooperatives) หรือสหกรณ์ระดับท้องถิ่น (Local Cooperatives)  

 หมายความว่า “สหกรณ์ซึ่งสมาชิกท้ังหมดเป็นบุคคลธรรมดาหรือจะมีนิติบุคคลหรือสถาบันเป็นสมาชิกด้วยก็ได้  

สุดแล้วแต่กฎหมายสหกรณ์บัญญัติ” แต่กฎหมายสหกรณ์ไทยไม่ได้บัญญัติไว้เช่นนั้น

 (2) สหกรณ์ขั้นมัธยม (Secondary Cooperatives) หรือสหกรณ์ระดับจังหวัด/ภูมิภาค (Provincial /Regional  

Level)  

 หมายความว่าสหกรณ์ซ่ึงสมาชกิทัง้หมดเป็นสหกรณ์ขัน้ปฐม / สหกรณ์ระดบัท้องถิน่) และมวีตัถปุระสงค์เพือ่อ�านวย

ความสะดวกแก่การด�าเนินงานของสหกรณ์สมาชิก ในกฎหมายสหกรณ์ไทยเรียกว่า ชุมนุมสหกรณ์จังหวัด / ภูมิภาค           

มีความมุ่งหมายเพื่อบูรณาการสหกรณ์ประเภทเดียวกันให้ร่วมมือช่วยเหลือกันในระดับจังหวัด / ภูมิภาค

 (3) สหกรณ์ขั้นตติยะภูมิ (Tertiary Cooperatives / สหกรณ์ระดับประเทศหรือระดับชาติ) 

 หมายความว่า สหกรณ์ซึ่งสมาชิกทั้งหมดเป็นสหกรณ์ขั้นมัธยม หรือสหกรณ์ระดับจังหวัด หรือภูมิภาค แต่ถ้า             

ในจังหวัดหรือภูมิภาคใดไม่มีสหกรณ์ขั้นมัธยมหรือระดับภูมิภาค ก็ให้สหกรณ์ขั้นปฐมประเภทเดียวกันในจังหวัดหรือ

ภูมิภาคนั้นเป็นสมาชิกสหกรณ์ระดับประเทศ / ระดับชาติเป็นสมาชิกด้วย

 พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 101 เรียกสหกรณ์ขั้นตติยะภูมิว่า ชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ และไม่ได้

บัญญัติชัดเจนว่าสหกรณ์สมาชิกต้องเป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับภูมิภาคเท่านั้น แต่ต้องเป็นสหกรณ์ประเภทเดียวกัน หรือ

ประกอบธุรกิจการผลิต การค้า อุตสาหกรรม หรือบริการอย่างเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อให้สหกรณ์ประเภทเดียวกันรวมตัวกัน

ในแนวตั้ง (Vertical Integration) เพื่อให้เกิดการร่วมมือกันในการด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  

เพื่อประโยชน์แก่สหกรณ์สมาชิกโดยตรง และผ่านไปยังสมาชิกของสหกรณ์ขั้นปฐม หรือสหกรณ์ระดับท้องถิ่นซึ่งเป็นพื้น

ฐานของสหกรณ์ขัน้สงูของสหกรณ์แต่ละประเภทนัน่เอง การรวมตัวกนัในแนวต้ังของสหกรณ์ประเภทเดยีวกนั จงึเป็นการ

ต่อยอดของการรวมกลุ่มของบุคคลธรรมดาในสหกรณ์ระดับท้องถิ่นหรือสหกรณ์ขั้นปฐม

 (4)  องค์การสหกรณ์สูงสุด (Cooperative Apex Organization) ถือว่าเป็นสหกรณ์ขั้นสูงสุดในประเภทหนึ่งๆ ซึ่ง

ประกอบด้วยชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศทุกประเทศเป็นสมาชิก สหกรณ์ขั้นสูงสุดในแต่ละประเทศจะมีเพียงสหกรณ์
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เดยีว และไม่ท�าธรุกจิอนัเป็นการแสวงหาก�าไร (ส่วนเกนิ) มาแบ่งปันกนั แต่มคีวามมุง่หมายในการส่งเสริมการศึกษา การ

ฝึกอบรม  การเผยแพร่ข้อมลู ข่าวสารการเป็นตัวแทนของขบวนการสหกรณ์ในความสัมพันธ์กบัรัฐบาล ขบวนการสหกรณ์

ต่างประเทศ และองค์การสหกรณ์ระหว่างประเทศ เพื่อประโยชน์แก่ขบวนการสหกรณ์ฯลฯ (ดูหน้า...) หรืออีกนัยหนึ่ง

องค์การสหกรณ์สงูสดุมพีนัธกจิส่งเสรมิด้านอดุมการณ์สหกรณ์ และอืน่ๆ ทีไ่ม่ใช่ธรุกจิ สนันบิาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  

จัดอยู่ในจ�าพวกองค์การสหกรณ์ขั้นสูงสุดของประเทศต่างๆ ด้วย

 4.	ประเภทของสหกรณ์	(Type)

 4.1 นิยาม “ประเภทของสหกรณ์ คือกลุ่มสหกรณ์ (สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ทุกระดับ) ที่มีความมุ่งหมาย หรือ

วัตถุประสงค์เหมือนกันหรือคล้ายกันในการด�าเนินกิจกรรม เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของสมาชิก”

 วัตถุประสงค์หลัก (Main Objectives) หมายถึง วัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจหรือธุรกิจซึ่งแตกต่างกับวัตถุประสงค์

รอง สหกรณ์ทุกประเภทอาจจะมี หรือด�าเนินการเหมือนกันหรือคล้ายกันได้ โดยเฉพาะวัตถุประสงค์ทางด้านสังคม เช่น  

การให้การศกึษา ฝึกอบรมกรรมการด�าเนินการ และบคุลากรสหกรณ์ การจดัสวสัดกิารให้แก่สมาชกิการส่งเสรมิ สนบัสนนุ

กจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์แก่ชุมชนหรอืสงัคม เช่น การกศุล กฬีา วฒันธรรม สิง่แวดล้อมฯลฯ แต่ทัง้นีจ้ะต้องไม่เป็นอปุสรรค

ต่อการด�าเนินงานตามวัตถุประสงค์หลักของสหกรณ์ นั่นคือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หรือธุรกิจของสมาชิก

 การจดัประเภทสหกรณ์จงึเป็นการรวมกลุ่มสหกรณ์ทีม่วีตัถปุระสงค์หลักทางเศรษฐกจิ ธรุกจิ หรือวสิาหกิจทีเ่หมือน

กนัหรอืคล้ายกนัเข้าเป็นประเภทเดยีวกนัอย่างเป็นระบบ  ส่วนวตัถปุระสงค์รองนัน้สหกรณ์ทกุประเภทจะมเีหมอืนกนักไ็ด้

 4.2  เหตุผลและความจ�าเป็น

 การก�าหนดประเภทสหกรณ์ในประเทศต่างๆ ทั่วโลกมีเหตุผลและความจ�าเป็นหลากหลายทั้งคล้ายกันและ               

แตกต่างกัน เช่น

 (1) เพือ่ประโยชน์แก่การก�าหนดนโยบายด้านสหกรณ์โดยเฉพาะในประเทศทีย่งัใช้ระบบสหกรณ์ทีร่ฐัอุปถมัภ์ (State 

-Sponsored Cooperative System) เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและทรัพยากร

ของรัฐ

 (2) เพื่อเป็นกลไก หรือเครื่องมือในการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือระหว่างสหกรณ์อย่างเป็นระบบ ตามหลัก

การสหกรณ์ ข้อ 6 คือ การรวมตัวสหกรณ์ในแนวยืน (Vertical Integration) เป็นชุมนุมสหกรณ์ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 และขั้น

สูงสุด (Apex)  

 (3) เพื่อประโยชน์แก่การจัดเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลสถิติของสหกรณ์แต่ละประเภท แล้วประมวล

เป็นข้อมูลสถิติของสหกรณ์ทุกประเภทของประเทศเพ่ือศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และท�ารายงานความก้าวหน้าประจ�าปี                

ของสหกรณ์และของทุกประเภทโดยรวมของประเทศ

 (4) เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือตั้งประเภทสหกรณ์ขึ้นใหม่ตามความจ�าเป็นและสอดคล้อง 

กับสถานการณ์ของระบบสหกรณ์ และความต้องการของประชาชน

 (5) เพื่อประโยชน์ในการก�าหนดนโยบาย และแผนการถ่ายโอนอ�านาจการส่งเสริม ก�ากับดูแล ควบคุม และตรวจ

สอบสหกรณ์จากรัฐบาล (ประเทศที่ใช้ระบบสหกรณ์ที่รัฐอุปถัมภ์) ไปสู่ขบวนการสหกรณ์ โดยค่อยๆ ด�าเนินการให้เป็น
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ไปตามสภาพ หรอืสถานภาพความเจรญิก้าวหน้าของสหกรณ์แต่ละประเภท หรอืแต่ละสหกรณ์ว่าสามารถพึง่ตนเอง และ

ปกครองตนเองได้แล้วหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อการบรรลุเป้าหมาย คือ ความเป็นอิสระอย่างยั่งยืนของสหกรณ์และขบวนการ

สหกรณ์ทั้งระบบ

 4.3  การจัดประเภทสหกรณ์ในประเทศไทย

 พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542  มาตรา 33 ได้บัญญัติไว้อย่างกว้างๆ ว่าในการขอจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ 

(ขั้นปฐม/ระดับท้องถิ่น) นอกจากต้องแสดงวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิก  

โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลักการสหกรณ์แล้ว จะต้องมี “...กิจการร่วมกันตามประเภทของ

สหกรณ์ที่ขอจดทะเบียน...” และ “ประเภทของสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียนให้ก�าหนดโดยกฎกระทรวง” ซึ่งเป็นอ�านาจ

ของรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมาตรา 43 บญัญตัว่ิา ข้อบงัคบัของสหกรณ์อย่างน้อยต้องมีรายการ 

“... (2) ประเภทของสหกรณ์...”

 กฎกระทรวงก�าหนดประเภทของสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียน พ.ศ. 2548 ซึ่งยังใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันได้ก�าหนด

ประเภทสหกรณ์ไว้ 7 ประเภท คือ

 (1) ประเภทสหกรณ์การเกษตร หมายความว่า กลุม่สหกรณ์ของเกษตรกร (ชาวนา ชาวไร่ ชาวสวน) ผูเ้พาะปลกูพชื

เป็นอาชพีหลกั และจะมกีารเลีย้งปลา เป็ด ไก่ฯลฯ เป็นอาชพีรอง โดยการท�าธรุกจิร่วมกนัแบบอเนกประสงค์ (วตัถปุระสงค์

หลายอย่าง เช่น การผลิต การซื้อ การตลาด การแปรรูปฯลฯ)

 (2) ประเภทสหกรณ์ประมง ได้แก่ กลุ่มสหกรณ์ของชาวประมง ซึ่งประกอบอาชีพทั้งประมงทะเล และประมงน�า้จืด

เป็นอาชีพหลัก และท�าธุรกิจร่วมกันแบบอเนกประสงค์ เช่นเดียวกับประเภทสหกรณ์การเกษตร

 (3) ประเภทสหกรณ์นิคม ได้แก่ กลุ่มสหกรณ์ของเกษตรกรผู้ไร้ที่ดิน หรือมีที่ดินน้อยเกินไปไม่เพียงพอแก่การ 

ท�ากนิ (ประกอบอาชีพเกษตรกรรม) รฐับาลจงึอนญุาตให้ตัง้ถิน่ฐานใช้ประโยชน์ในทีด่นิของรฐั หรอืในโครงการปฏริปูทีด่นิ 

โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์จนกว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก�าหนดในข้อบังคับหรือระเบียบ นอกจากนั้น ในระยะแรกรัฐบาลอาจ 

จัดโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่จ�าเป็นแก่การตั้งถิ่นฐานของสมาชิก เช่น การก่อสร้างถนน ประปา ไฟฟ้า แหล่งน�้าเพื่อ          

การบริโภคและการเพาะปลูกฯลฯ

 (4) ประเภทสหกรณ์ร้านค้าถือกลุ่มสหกรณ์ของผู้บริโภคซึ่งรวมตัวกันตั้งร้านค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค และ

บรกิารเพือ่จดัหาและจ�าหน่ายแก่สมาชกิในราคาต้นทนุสหกรณ์ร้านค้าในระดับท้องถิน่มกัใช้ค�าว่า “ร้านสหกรณ์” น�าหน้า 

ชื่อเฉพาะ เช่น ร้านสหกรณ์เทเวศร์ จ�ากัด

 (5) ประเภทสหกรณ์บริการ คือกลุ่มสหกรณ์ของผู้ใช้บริการ (Services) อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นหลัก เช่น ไฟฟ้า 

น�้าประปา การขนส่งผู้โดยสาร แท็กซี่ การท่องเที่ยว การเคหะฯลฯ โดยสมาชิกเป็นผู้ใช้บริการนั้นๆ เป็นส่วนใหญ่ แต่ถ้า

บุคคลที่มิใช่สมาชิกเป็นผู้ใช้เป็นส่วนใหญ่ แนวทางปฏิบัติในประเทศต่างๆ มักจะแยกกิจการ หรือธุรกิจบริการนั้นๆ เป็น

ประเภทสหกรณ์ตามชือ่บรกิาร เช่น ประเภทสหกรณ์แทก็ซี ่ประเภทสหกรณ์ขนส่งคนโดยสาร ประเภทสหกรณ์การขนส่ง

สินค้า  ประเภทสหกรณ์การท่องเที่ยว เป็นต้น แต่ในประเทศไทยจัดรวมเป็นประเภทสหกรณ์บริการทั้งหมด

 (6) ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ได้แก่ กลุ่มสหกรณ์ที่มีวัตถุประสงค์หลักในการเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิก โดยการ               

ส่งเสรมิการออมทรพัย์และให้บรกิารสนิเชือ่ หรือเงินกูใ้นอตัราดอกเบีย้ท่ีสมควร ท้ังอตัราดอกเบีย้เงินฝากและเงนิกู ้ ไม่ให้ถกู 

The Cooperative3_P123-214.indd   127 3/1/2560 BE   7:25 PM



128

เอาเปรียบจากการฝากและกู้ยืมเงินกับสถาบัน หรือบุคคลอื่น

 สหกรณ์ออมทรัพย์ส่วนมากตั้งขึ้นในกลุ่มคนมีรายได้ประจ�าจากเงินเดือน หรือค่าจ้างจากหน่วยงานของรัฐ หรือ

เอกชน โดยการหักเงินได้ ณ ท่ีจ่ายส่งเป็นเงินสะสมเพิ่มหุ้นของสมาชิกในสหกรณ์ รวมทั้งเงินช�าระหนี้ (ทั้งเงินต้นและ

ดอกเบี้ย ถ้ามี) เป็นประจ�ารายเดือนหรืองวดตามข้อบังคับ หรือระเบียบของสหกรณ์

 นอกจากนัน้ สหกรณ์ออมทรพัย์อาจจดัตัง้ในกลุม่บคุคลทีอ่ยูใ่นชมุชนเดยีวกนั  หรอืเป็นสมาชกิของสถาบนัเดยีวกนั  

เช่น สมาคมต่างๆ โดยก�าหนดให้สมาชิกส่งเงินฝาก ค่าหุ้น และเงินช�าระหนี้ตามความสะดวก ไม่มีการหักเงิน ณ ที่จ่าย

เหมือนสหกรณ์ออมทรัพย์ของตนท่ีมีรายได้ประจ�า แต่ในปัจจุบันเมื่อมีการเพิ่มประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขึ้นเป็น

ประเภทที่ 7 เมื่อ พ.ศ. 2548 กลุ่มบุคคลที่อยู่ในวงสัมพันธ์ (Common Bond) เดียวกัน (ชุมชน หรือสถาบัน) ได้จัดตั้ง

หรือเปลี่ยนเป็นประเภทสหกรณ์จากสหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

 (7) ประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คือกลุ่มสหกรณ์ที่มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิก โดยการ          

ส่งเสรมิการออมทรพัย์ ทัง้ในรปูของการถอืหุน้และฝากเงนิ รวมทัง้การให้สนิเชือ่หรอืเงนิกูแ้ก่สมาชกิเช่นเดยีวกับสหกรณ์

ออมทรัพย์ แต่ในการท�าธุรกรรมทางการเงิน สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนใช้วิธีให้สมาชิกส่งเงินหรือเบิกเงินโดยตรงกับสหกรณ์  

ไม่ผ่านการหักเงิน ณ ที่จ่ายเหมือนสหกรณ์ออมทรัพย์ เพราะว่าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนถือหลักวงสัมพันธ์ในชุมชน หรือ

สมาชิกสถาบันเดียวกันดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตามสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตามหลักสากลถือว่า

เป็นสหกรณ์การเงิน (Financial Cooperatives) ตามกฎหมายไทยก็จัดให้สหกรณ์ทั้ง 2 ประเภทนี้เป็นสถาบันการเงิน

ซึ่งอาจเรียกดอกเบี้ยเงินกู้เกินอัตราร้อยละ 15 ต่อปีได้

	 5.	ขบวนการสหกรณ์	(Cooperative	Movement)

 5.1 ขบวนการสหกรณ์ ค�านิยาม : “ขบวนการสหกรณ์คือ กลุ่มของสหกรณ์ทุกประเภทและทุกระดับท่ีด�าเนิน

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมตามปรัชญาและหลักการสหกรณ์ เพื่ออ�านวยความสะดวกและส่งเสริม          

ผลประโยชน์ของสหกรณ์สมาชกิจนถงึผลประโยชน์ของสมาชกิสหกรณ์ (สมาชกิปัจเจกบคุคลของสหกรณ์ขัน้ปฐม)” อาจ

แบ่งขบวนการสหกรณ์เป็น 3 ลักษณะ ดังนี้

 (1) ขบวนการสหกรณ์ตามชื่อประเภทสหกรณ์แต่ละประเภท เช่น ขบวนการสหกรณ์การเกษตร ซึ่งประกอบด้วย

สหกรณ์การเกษตรทุกขั้น/ระดับโดยมีชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด เป็นหัวขบวน หรือขบวนการ

สหกรณ์ร้านค้า โดยมีชุมนุมสหกรณ์ร้านค้าแห่งประเทศไทย จ�ากัด เป็นหัวขบวน เป็นต้น

 (2) ขบวนการสหกรณ์แห่งชาตหิรอืประเทศ ประกอบด้วยกลุม่ของสหกรณ์ทกุประเภทและทกุขัน้/ระดบัในประเทศ 

หนึง่ๆ โดยมอีงค์การสหกรณ์สงูสดุ (Apex) เป็นหวัขบวน เช่น ขบวนการสหกรณ์แห่งชาติหรือประเทศไทย ซึง่มีสนันบิาต

สหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นหัวขบวน ตามปกติองค์การสหกรณ์สูงสุดต้องมีสภาพเป็นสหกรณ์ แต่กฎหมายสหกรณ์

ไทยในปัจจุบัน (พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553) ได้บัญญัติให้มีสภาพเพียงแค่สถาบันของสหกรณ์           

ทุกประเภทในประเทศไทย อย่างไรก็ตามโดยพฤตินัย องค์การสัมพันธภาพระหว่างประเทศ (ICA) ก็ยอมรับว่าองค์กร

สหกรณ์สูงสุดของประเทศไทยและเป็นสมาชิกขององค์กรสหกรณ์สูงสุดระหว่างประเทศนี้ด้วย

 (3)  ขบวนการสหกรณ์โลก  (World Cooperative Movement) คือกลุ่มสหกรณ์ทุกประเภทในระดับชาติ หรือ
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องค์การสหกรณ์สงูสดุของทกุประเทศทีน่�าระบบสหกรณ์ไปใช้ทัง้ประเทศเสรนียิม และสงัคมนยิม  นอกจากนัน้ขบวนการ

สหกรณ์โลกยงัรวมถึงกลุม่สหกรณ์บางประเภทในระดับภมูภิาคของโลกหรอืระดับโลก เช่น สหพนัธ์สหกรณ์เครดติยเูนีย่น

แห่งเอเชีย (Asian Confederation of Credit Unions-Accu) สภาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโลก (World Council of 

Credit Unions-woccu) และองค์กรเครดิตยูเนี่ยนไรฟ์ไฟเซ็นระหว่างประเทศ (International Reiffisen Union-IRU) 

องค์กรสหกรณ์เหล่านี้เป็นสมาชิกขององค์การไอซีเอ จึงรวมอยู่ในเครือข่ายของขบวนการสหกรณ์โลกด้วย

 5.2  ความมุ่งหมายอย่างกว้างของขบวนการสหกรณ์

 5.2.1  เพื่อปรับปรุงสถานะทางเศรษฐกิจของสมาชิกสหกรณ์และสังคมโดยรวม เพราะว่าการสหกรณ์เป็นระบบ

เศรษฐกจิบนพืน้ฐานของความยตุธิรรมในธรุกจิ และเป็นเครือ่งมอืป้องกนัการเอารดัเอาเปรยีบคนทีอ่่อนแอกว่า หรอืด้อย

โอกาสในสังคม

 5.2.2 เพือ่เป็นเครือ่งมอืในการศกึษา  เพราะว่าสหกรณ์ทีด่ย่ีอมเป็นแหล่งการศกึษาต่อเนือ่งส�าหรบัสมาชกิ ตวัอย่าง

เช่น สหกรณ์สินเชื่อให้ความรู้ด้านการใช้เงินที่ถูกต้อง สหกรณ์ผู้บริโภคฝึกอบรมสมาชิกในเรื่องอะไรควรซื้อและมูลค่า

แท้จริงของสินค้า สหกรณ์การตลาดให้การศึกษาแก่สมาชิกในเรื่องวิธีการผลิตสินค้าที่ดีกว่าเดิมเพื่อลดต้นทุนการผลิต 

เป็นต้น อนึ่งในสหกรณ์ที่ดี สมาชิกย่อมเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างโดยวิธีง่ายๆ เพียงแค่ประพฤติปฏิบัติตนอย่างแข็งขันและ

ใส่ใจในการมีส่วนร่วมในสหกรณ์

 5.2.3 เพื่อเป็นโรงเรียนสอนวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย เพราะว่าขบวนการสหกรณ์ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการ

ประชาธิปไตย สมาชิกเคารพสิทธิของปัจเจกบุคคล สหกรณ์ที่ดีใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการประชุม การเลือกตั้ง

กรรมการด�าเนินการและเรื่องอื่นๆ ในการควบคุมการด�าเนินงานของสหกรณ์

 5.2.4 เพื่อเป็นศูนย์แห่งความกลมกลืนทางสังคม (Social Harmony) เนื่องจากชีวิตสมัยใหม่เต็มไปด้วยความ

ตึงเครียดทางสังคม เช่น ชาวเมืองกับชาวชนบท ผู้บริโภคกับผู้ผลิต แรงงานกับทุน ความตึงเครียดจากความแตกต่าง

ระหว่างศาสนา ชนชั้น ภาษา เชื้อชาติและอาชีพ เป็นต้น สหกรณ์มีแนวทางที่จะลดความตึงเครียดเหล่านี้ และช่วยให้

ประชาชนมีท่ียืนท่ีท�าให้เขาสามารถท�างานร่วมกันได้ตามหลักความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยจิตส�านึก อนึ่ง

สหกรณ์สอนคนให้พึ่งพาซึ่งกันและกัน โดยอาศัยความต้องการอันจ�าเป็นร่วมกันและต่างตอบแทนกัน สมาชิกสหกรณ์

ท�างานด้วยกันเพื่อความก้าวหน้าทางสังคม

 5.2.5 เพื่อเป็นตัวแทนประสานความเข้าใจระหว่างประเทศ เพราะว่านักสหกรณ์ทั่วโลกสามารถเข้าใจซึ่งกันและ

กนัได้ง่าย เพราะความเช่ือมัน่ในหลกัความยตุธิรรมและมนษุยธรรม การสหกรณ์ยงัช่วยระงบัการเอารดัเอาเปรยีบระหว่าง

ประเทศหนึ่งกับอีกประเทศหนึ่ง เช่นเดียวกับการระงับเรื่องเดียวกันระหว่างสมาชิกคนหนึ่งกับอีกคนหนึ่งในสหกรณ์

เดียวกัน

 5.2.6 เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตด้านจิตวิญญาณและวัฒนธรรม เพราะว่าในโลกแห่งการแข่งขันได้ท�าลายความดี

และความงามของชีวิตไปมากในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ แต่การด�าเนินชีวิตแบบสหกรณ์ได้ยกระดับคุณภาพชีวิต

ของสมาชิก หรือขจัดอุปสรรคของวิถีชีวิตที่ดีกว่า

 ความมุ่งหมายของขบวนการสหกรณ์ดังกล่าวใน 5.2 มีข้อสังเกตว่า กลุ่มสหกรณ์ประเภทและระดับต่างๆ นั้นได้
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พัฒนาถึงขั้นท่ีเรียกได้ว่าเป็น (True Cooperatives) กล่าวคือเป็นสหกรณ์ที่พึ่งตนเอง ปกครองตนเอง และเป็นอิสระ 

ปราศจากการครอบง�าจากภายนอกแม้แต่รัฐบาล [สหกรณ์ท่ีขาดลักษณะดังกล่าว ถือว่าเป็น “สหกรณ์เทียม” (Fault 

Cooperatives)]

	 6.	ระบบสหกรณ์	(Cooperative	System)

 นิยาม : “ระบบสหกรณ์หมายความว่า กลุ่มของวิสาหกิจการค้า อุตสาหกรรมและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม 

และวัฒนธรรมทั้งหมดของขบวนการสหกรณ์โดยรวม” 

 กิจกรรมของกลุ่มวิสาหกิจสหกรณ์ดังกล่าวข้างต้นนั้น มีลักษณะประสานเป็นสิ่งเดียวกันบนพื้นฐานของการ              

ร่วมมือช่วยเหลอืกนั เพือ่ส่งเสรมิผลประโยชน์และคณุภาพชวีติของสมาชกิ ครอบครวั ชมุชนและสงัคมโดยรวม ตามหลกั

การ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ จึงกล่าวได้ว่าระบบสหกรณ์เป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ของประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือของโลกเมื่อมองในภาพรวม

	 7.	ภาคสหกรณ์	(Cooperative	Sector)

 A.F. Laidlaw ใน Cooperative in the Year 2000 p.p. 5 ได้ให้ความหมายว่า “ภาคสหกรณ์หมายถึงส่วนหนึ่ง

ของระบบเศรษฐกิจ ที่ด�าเนินการโดยสหกรณ์ทั้งหลาย (ทุกประเภทและทุกระดับ-ผู้เขียน) ซึ่งแตกต่าง จากรัฐวิสาหกิจ 

(Public Enterprise) ภาครัฐ (Public Sector-ผู้เขียน) และวิสาหกิจเอกชน (Private Enterprise-Private Sector-

ผู้เขียน)”

 ในระบบเศรษฐกิจของประเทศหนึง่ๆ หรือของโลก มกีารแบ่งสัดส่วนเชงิปริมาณของกจิกรรมทางเศรษฐกจิทัง้หมด

เป็น 3 ส่วน (ภาค) คือ ส่วนที่ด�าเนินการโดยขบวนการสหกรณ์เรียกว่า “ภาคสหกรณ์” ส่วนที่ด�าเนินการโดยรัฐวิสาหกิจ  

หรือหน่วยงานธุรกิจของรัฐ เรียกว่า “ภาครัฐ”และส่วนที่ด�าเนินการโดยวิสาหกิจเอกชน หรือองค์การธุรกิจของเอกชน

เรยีกว่า “ภาคเอกชน” ทัง้นีเ้พือ่ประโยชน์จากมมุมองของขบวนการสหกรณ์ว่าองค์รวมของกจิกรรมทางเศรษฐกิจในภาค

สหกรณ์ในช่วงเวลาหนึ่งๆ เคลื่อนไหวในทางบวกหรือลบ หรือเป็นสัดส่วนเท่าไรของภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรืออีกนัย

หนึ่งเพื่อเป็นข้อมูลสถิติในการวิเคราะห์กิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาคสหกรณ์เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

 สิทธิและหน้าท่ีของบุคคลในสหกรณ์ บุคคลที่มีสิทธิและหน้าที่โดยเฉพาะในสหกรณ์ประเภทต่างๆ ในฐานะเป็น

เจ้าของ ผูบ้รหิาร ผูจ้ดัการ ผูป้ฏบิตังิาน ผูต้รวจสอบกจิการ และผู้ช�าระบญัชสีหกรณ์ ประกอบด้วย สมาชกิ คณะกรรมการ

ด�าเนินการ ผู้จัดการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้ช�าระบัญชีสหกรณ์

กฎกระทรวง

 กฎกระทรวงเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายสหกรณ์ คือพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ต่างๆ พระราชบัญญัติสหกรณ์ 

พ.ศ. 2542 ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 5 ว่า “ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษา

การตามพระราชบัญญัติน้ี และให้มีอ�านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราช

บัญญัตินี้ กฎกระทรวงนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ ตัวอย่างเช่น กฎกระทรวงว่าด้วย การ

ด�ารงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ พ.ศ. 2550 ให้ไว้ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 นายธีระ สูตะบุตร รัฐมนตรี
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ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 กฎหมายสหกรณ์ที่ใช้บังคับอยู่เวลานี้ มีหลายมาตราที่บัญญัติให้ออกกฎกระทรวงเพื่อให้เป็นมาตรการที่สามารถ

แก้ไขให้เหมาะสมแก่ความเปลี่ยนแปลงได้ง่ายกว่าการขอแก้ไขตัวบทบัญญัติของกฎหมายสหกรณ์ ซึ่งต้องเสนอให้              

สภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้พิจารณาแก้ไข

กฎหมายสหกรณ์ไทย

 กฎหมายสหกรณ์ไทย หมายความว่า ข้อบงัคบัทีผู่ม้อี�านาจสงูสดุในประเทศไทยก�าหนดขึน้ใช้บงัคบัแก่คนทุกคนใน

ประเทศไทย ในเรือ่งสหกรณ์ภายใต้ระบบประมวลกฎหมายของไทย สิง่ใดหรอืการใดทีใ่ช้บงัคบัโดยบทบญัญัตขิองกฎหมาย

สหกรณ์แล้ว กเ็ป็นข้อยกเว้นไม่ให้น�าบทบญัญติัของกฎหมายพืน้ฐานทัว่ไปมาใช้บงัคบั ส่วนสิง่ใดหรอืการใดทีไ่ม่ได้บญัญตัิ 

ไว้ในกฎหมายสหกรณ์ แต่เป็นสิ่งหรือการที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้มีผลทางกฎหมาย ต้องน�าบทบัญญัติของกฎหมายพื้นฐาน       

มาใช้บังคับ สหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ก็ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายพื้นฐานนั้นๆ เช่น หลักฐานการฝาก

เงินและการกู้ยืมเงิน หลักประกันเงินกู้ การประกันชีวิต การประกันวินาศภัย การรับทรัพย์มรดกของสมาชิกสหกรณ์โดย

ทายาท  เป็นต้น ก็ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเป็นกฎหมายพื้นฐาน หรือกรณี

ลูกจ้างของสหกรณ์ ขับรถของสหกรณ์ไปในงานของสหกรณ์เกิดเหตุรถชนคนบาดเจ็บหรือตาย สหกรณ์ก็ต้องรับผิดชอบ

เรื่องค่าเสียหายของผู้บาดเจ็บหรือตาย ตามประมวลอาญา ซึ่งเป็นกฎหมายพื้นฐาน

 ลักษณะของกฎหมายมี 2 ลักษณะ คือ

 (1) กฎหมายตามเนื้อความ มีองค์ประกอบดังนี้

  (1) ต้องเป็นข้อบังคับ

  (2) ต้องเป็นข้อบังคับของรัฐ

  (3) ข้อบังคับต้องก�าหนดความประพฤติ

  (4) ข้อบังคับต้องก�าหนดความประพฤติของมนุษย์

  (5) ผู้ฝ่าฝืนจะได้รับผลร้าย หรือถูกลงโทษ

 (2) กฎหมายตามแบบพิธี คือ  

  (1) พระราชบัญญัติ

  (2) พระราชก�าหนด

  (3) พระราชกฤษฎีกา

  (4) กฎกระทรวง

  (5) เพศบัญญัติ
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  (6) ข้อบังคับสุขาภิบาล

  (7) ข้อบัญญัติจังหวัด (องค์การบริหารส่วนจังหวัด = อบจ.)

  (8) ข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.)

 พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สหกรณ์ของไทยมีมาแล้ว 4 ฉบับ คือ

  (1) พ.ร.บ. สมาคมเพิ่มเติม พ.ศ. 2459 (ค.ศ. 1916)

  (2) พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2471 (ค.ศ. 1928)

  (3) พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2511 (ค.ศ. 1968)

  (4) พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999)

 อดุมการณ์ และหลกัการตามอทิธพิลแนวคดิของ ICA (The International Alliance) ได้บรรจไุว้ในพระราชบญัญตัิ 

สหกรณ์ไทย (TheCo-operative Societies  Act) ส่วนวธิกีารปฏบิติัได้บรรจุไว้ในข้อบงัคบั (By-laws) ของสหกรณ์นัน้ๆ 

กฎหมายสหกรณ์กับกฎหมายพื้นฐานของกฎหมายสหกรณ์

 กฎหมายสหกรณ์หรือพระราชบัญญัติสหกรณ์ กฎหมายสหกรณ์ท่ีใช้บังคับอยู่ในเวลานี้ เป็นกฎหมายพิเศษซึ่ง        

ตรงขึน้ใช้กบัการสหกรณ์โดยเฉพาะ บทบญัญตัใิดทีก่�าหนดไว้ในพระราชบญัญตัสิหกรณ์แล้วกใ็ห้บงัคบัใช้ ตามบทบัญญัติ

นั้น หากบทบัญญัติใดของพระราชบัญญัติสหกรณ์ไม่ได้อธิบายความหมายของค�า หรือไม่ได้อธิบายวิธีปฏิบัติตามค�าหรือ

ตามข้อความในบทบัญญัตินั้นๆ ไว้ ต้องน�าบทบัญญัติของกฎหมายพื้นฐานของพระราช บัญญัติสหกรณ์มาใช้ กฎหมาย

พื้นฐานนั้นคือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และประมวลกฎหมายอาญา

 ค�าว่า “เอกสาร” ในมาตรา 35 พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ซ่ึงไม่มีค�าอธิบายความหมายไว้ก็ต้อง                  

น�าบทบัญญัติมาตรา 1 (7) ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับ ซึ่งได้อธิบายความหมายไว้ว่า “เอกสาร

หมายความว่า กระดาษหรือวัตถุอื่นใดซึ่งได้ท�าให้ปรากฏความหมายด้วยตัวอักษรตัวเลข ผัง หรือแผนแบบอย่างอื่น           

จะเป็นโดยวิธีพิมพ์ ถ่ายภาพ หรือวิธีอื่นอันเป็นหลักฐานแห่งความหมายนั้น”

 ค�าว่า “นติบุิคคล” ในมาตรา 37  พระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542  ซ่ึงไม่ได้ให้ความหมายไว้กต้็องน�าบทบญัญตัิ

มาตรา 65  และมาตรา 66  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาบังคับใช้ ซึ่งมาตรา 65 บัญญัติว่า “นิติบุคคลจะมี

ขึ้นได้ก็ด้วยอาศัยอ�านาจแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น” และมาตรา 66 บัญญัติว่า “นิติบุคคลย่อมมีสิทธิและ

หน้าทีต่ามบทบญัญตัแิห่งประมวลกฎหมายหรอืกฎหมายอืน่ ภายในขอบแห่งอ�านาจหน้าทีห่รอืวตัถปุระสงค์ดงัได้บัญญัติ

หรือก�าหนดไว้ในกฎหมายข้อบังคับ หรือตราสารจัดตั้ง”

 ค�าว่า “โดยทุจริต” ในมาตรา 52 (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ไม่ได้ให้ความหมายไว้ 

ก็ต้องน�าบทบัญญัติมาตรา 1 (1) แห่งประมวลกฎหมายอาญามาบังคับใช้ ซึ่งมาตราดังกล่าวบัญญัติไว้ว่า “โดยทุจริต”  

หมายความว่า เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส�าหรับตนเองหรือผู้อื่น
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 ค�าว่า “บัญชี” ในมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ซึ่งบัญญัติว่า “ทุนทองส�ารองตามมาตรา 

60 วรรคหนึ่ง จะถอนจากบัญชีทุนส�ารองได้เพื่อชดเชยการขาดทุน หรือเพื่อจัดสรรเข้าบัญชีทุนส�ารองให้แก่สหกรณ์ใหม่

ที่ได้จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์ตามมาตรา 100” ซึ่งไม่ได้อธิบายวิธีปฏิบัติเรื่องบัญชีไว้ ก็ต้องน�าบทบัญญัติมาตรา 

1196 และมาตรา 1206 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับ มาตรา 1196 บัญญัติว่า “อันบัญชีงบดุล

นัน้ท่านว่าต้องท�าอย่างน้อยครัง้หนึง่ทกุรอบสิบสองเดือน คอื เวลาสุดรอบสิบสองเดือน อนัจัดว่าเป็นขวบปีทางบัญชขีอง

บริษัท  (สหกรณ์) นั้น อนึ่ง งบดุลต้องมีรายการย่อ แสดงจ�านวนสินทรัพย์ และหนี้สินของบริษัท (สหกรณ์) กับทั้งบัญชี

ก�าไร และขาดทุน” และมาตรา 1206 ว่าด้วย สมุดและบัญชี บัญญัติว่า “กรรมการต้องจัดให้ถือบัญชี (สมุดและบัญชี) 

ซึ่งกล่าวต่อไปนี้ไว้ให้ถูกถ้วนจริงๆ คือ

 (1) จ�านวนเงินที่บริษัท (สหกรณ์) ได้รับและได้จ่าย และรายการอันเป็นเหตุให้รับหรือจ่ายเงินทุกรายไป

 (2) สินทรัพย์และหนี้สินของบริษัท (สหกรณ์)”

กฎหมายพื้นฐานของกฎหมายสหกรณ์

 กฎหมายสหกรณ์ของประเทศประชาธิปไตยโดยทั่วไป จะมีกฎหมายพื้นฐานของกฎหมายสหกรณ์เสมอ คือมี

ประมวลกฎหมายแพ่ง ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นกฎหมายพื้นฐาน (ประเทศที่มีประมวล

กฎหมายสหกรณ์ ก็ไม่มีกฎหมายพื้นฐานของกฎหมายสหกรณ์ เช่น ประเทศฟิลิปปินส์)

 ค�าศัพท์ต่างๆ ที่ใช้ในบทบัญญัติกฎหมายสหกรณ์ คือ พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542) ซี่งกฎหมายสหกรณ์

มิได้ให้ความหมายหรือค�านิยามค�าศัพท์นั้นๆ ไว้ เช่นค�าว่า “บุคคล” ในมาตรา 4, ค�าว่า “อสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์

สิทธิ” ในมาตรา 6 ต้องไปดูในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 15, และมาตรา 139 เป็นต้น และค�าว่า                        

“ล้มละลาย” ในมาตรา 12 ในกฎหมายสหกรณ์ต้องไปดกูฎหมายว่าด้วยล้มละลาย เป็นต้น ค�าว่า “โดยทจุรติ” ในกฎหมาย

สหกรณ์ มาตรา 52 (1) ต้องไปดูในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (1) ที่บัญญัติไว้ว่า “โดยทุจริต หมายความว่า เพื่อ

แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส�าหรับตนเองหรือผู้อื่น” เหล่านี้เป็นต้น

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 “พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชปรารภ การเกื้อหนุน

ประชาราษฎร์ซึง่ประกอบอาชพีกสกิรรม การค้าขาย ทรงพระราชด�ารว่ิาสหกรณ์ คอื สมาคม ชนดิทีร่าษฎรผูท้�าการเพาะ

ปลูกและหากินด้วยการท�าของขายรวบรวมกันตั้งขึ้นเพื่อยังความเจริญให้เกิดแก่หมู่ด้วยวิธีการรวมก�าลังกันบ�ารุงตนเอง

และประหยัดการใช้จ่ายแต่ท่ีพอควรมิใช่ตั้งขึ้นเพื่อจัดหาก�าไรมาจ�าแนก ในสมาชิกนั้น สมาคมชนิดนี้สมควรจะอยู่ใน

ความตรวจตราของกรมพาณชิย์และสถติิพยากรณ์ในกระทรวงพระคลังมหาสมบติั เพราะเหตุนัน้ควรตัง้ทีร่บัจดทะเบียน

สหกรณ์ขึน้ในกรมพาณชิย์และสถติพิยากรณ์ ส�าหรับจดทะเบยีนสหกรณ์แทนทีท่�าการจะจดทะเบยีนสมาคม ซึง่กล่าวใน

มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติสมาคม พ.ศ. 2457”
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 จากพระราชปรารภของพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วัฯ ตามพระราชบญัญตัสิมาคมเพิม่เตมิ พทุธศักราช 

2459 ดงักล่าวจะเหน็ได้ว่า ส่วนราชการทีรั่บผิดชอบงานสหกรณ์ในยคุเร่ิมแรก คอื กรมพาณชิย์และสถติิพยากรณ์ สงักัด

กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ซึ่งกรมนี้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2458 ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน คือ การพาณิชย์ การสถิติ

พยากรณ์ และการสหกรณ์ โดยมีพระราชวงศ์เธอกรม หมื่นพิทยาลงกรณ์ ทรงเป็นอธิบดีและด�ารงต�าแหน่งนายทะเบียน  

สหกรณ์ และในปลายปี พ.ศ. 2459 นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนสหกรณ์ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นในจังหวัดพิษณุโลก 

เป็นสหกรณ์หาทนุสมาคมแห่งแรกในประเทศไทย ชือ่ “สหกรณ์วดัจนัทร์ไม่จ�ากดัสนิใช้”	เมือ่วนัที ่26 กมุภาพันธ์ พ.ศ. 2459 

ต่อจากนั้นทางการก็ทดลองจัดตั้ง สหกรณ์ประเภทหาทุนเพ่ิมขึ้นในจังหวัดพิษณุโลก และขยายต่อมาถึงจังหวัดลพบุร ี

และจังหวัดอื่นๆ การจัดสหกรณ์ในระยะทดลองนี้ใช้เวลา 4 ปี คือ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2460 ถึงปี พ.ศ. 2463 มีสหกรณ์ 

ที่จดทะเบียนแล้ว 60 สมาคม ส�าหรับงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในระยะเริ่มแรกจะอยู่ในความรับผิดชอบของกรมพาณิชย์  

และสถติพิยากรณ์ กล่าวคอื พระราชบญัญติัสมาคมเพ่ิมเติม พุทธศกัราช 2459 ได้บญัญติัให้กรมพาณชิย์และสถติพิยากรณ์ 

นอกจากจะมีหน้าที่รับจดทะเบียนสหกรณ์และข้อบังคับของสหกรณ์แล้ว ยังมีอ�านาจตรวจบัญชีและเอกสารส�าคัญต่างๆ 

ของสหกรณ์ด้วย อนึง่ ปรากฏหลกัฐานผลงานตรวจสอบบญัชสีหกรณ์ชิน้แรกของประเทศไทย คอื การตรวจสอบงบดลุของ

สหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จ�ากัดสินใช้ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2459 โดย “หลวงเสริมพาณิชย์” เป็นผู้ตรวจบัญชีคนแรก

 งานตรวจบัญชีสหกรณ์มีความชัดเจนขึ้น เมื่อกรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์ได้รับสถาปนาขึ้นเป็น “กระทรวง

พาณิชย์” เมื่อปี พ.ศ. 2463 ท�าให้แผนกการสหกรณ์ในสังกัดกรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์ ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น 

“กรมสหกรณ์”	ต่อมาในปี พ.ศ. 2469 กระทรวงพาณชิย์เปลีย่นชือ่เป็นกระทรวงพาณชิย์และคมนาคม และในปี พ.ศ. 2475 

ได้เปลีย่นชือ่เป็นกระทรวงเกษตรพาณิชยการ จนถงึปี พ.ศ. 2476 กระทรวงเกษตรพาณชิยการได้เปลีย่นชือ่เป็นกระทรวง

เศรษฐการซึง่ตามพระราชกฤษฎกีาจดัวางระเบยีบกรมในกระทรวงเศรษฐการ พุทธศกัราช 2476 ลงวนัที ่22 พฤษภาคม 

2476 เฉพาะที่เกี่ยวกับกรมสหกรณ์ ก�าหนดให้กรมสหกรณ์มี “กองบัญชี” เป็นส่วนราชการกลางแบ่งออกเป็น 2 แผนก 

คือ แผนกบัญชีและแผนกตรวจ ต่อมากรมสหกรณ์ได้แบ่งส่วนราชการใหม่ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2476 จึงเปลี่ยนชื่อ

กองบัญชีเป็น “กองตรวจบัญชี”	

 ในปี พ.ศ. 2469 มีเหตุการณ์ส�าคัญเกี่ยวกับกิจการสหกรณ์ที่ต้องจารึกไว้ คือ ในวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2469 

“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก	พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ	ได้เสด็จประพาสมณฑลพายัพ	และประทับ

แรม	ณ	จังหวัดพิษณุโลก” ณ โอกาสนี้มีพระราชประสงค์จะทอดพระเนตรกิจการสหกรณ์และความเป็นอยู่ของสมาชิก

สหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นในจังหวัดพิษณุโลกด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินี ได้เสด็จ 

พระราชด�าเนนิไปประทบัทีป่ะร�า ซ่ึงจัดไว้เฉพาะเพือ่ทอดพระเนตรการประชุมสหกรณ์ซึง่พระยาพพิธิสมบตั ิ(ตาบ กวุานนท์) 

ปลดัทลูฉลองกระทรวงพาณชิย์และคมนาคม และด�ารงต�าแหน่งนายทะเบยีนสหกรณ์ขณะนัน้จดัถวาย ณ วดันางพระยา 

ในวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2469

	 การสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 การสหกรณ์ในระยะตัง้แต่ปี พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2494 ได้ขยายกจิการเจริญข้ึนเป็นอนัมาก รวมท้ังได้จดัตัง้สหกรณ์

ประเภทใหม่ขึ้น ช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้มีการด�าเนินธุรกิจร่วมกันตามหลักและวิธีการสหกรณ์เพิ่มขึ้นอีกด้วย โดยใน  

ปี พ.ศ. 2494 มีสหกรณ์จัดตั้งแล้วจ�านวน 8,680 สมาคม การด�าเนินการของสหกรณ์นับประสบความส�าเร็จ สามารถ

อ�านวยประโยชน์แก่สมาชิกในอันที่จะสร้างตนเองให้เป็นปึกแผ่นแน่นหนาและสามารถยกมาตรฐานการครองชีพของ

ประชาชนให้ก้าวขึ้นสู่ระดับที่น่าพึงพอใจ
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 ดังนั้น คณะรัฐบาลจึงได้ถือเอาการสหกรณ์เป็นนโยบายส่วนหนึ่งในการปรับปรุงเศรษฐกิจอันส�าคัญของชาติและ

เพื่อให้การสหกรณ์ในประเทศไทยได้เจริญรุดหน้าสมความมุ่งหมายในการแก้ไขภาวะเศรษฐกิจให้ดีขึ้น รัฐบาลจึงได้ยก

ฐานะกรมสหกรณ์ขึ้นเป็น	“กระทรวงการสหกรณ์”

 ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พุทธศักราช 2495 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตั้งแต่

วันที่ 12 มีนาคม 2495 ก�าหนดให้กระทรวงการสหกรณ์มีอ�านาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัด ควบคุมและส่งเสริมการสหกรณ์ 

และให้แบ่งส่วนราชการภายในกระทรวงการสหกรณ์ ดังนี้ 

 1. ส�านักงานเลขานุการรัฐมนตรี

 2. ส�านักงานปลัดกระทรวงการสหกรณ์

 3. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 4. กรมสหกรณ์ที่ดิน 

 5. กรมสหกรณ์ธนกิจ

 6. กรมสหกรณ์พาณิชย์

 นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีได้ลงมติแต่งตั้งจอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี รักษาการแทนรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2495 จนกระทั่งวันที่ 17 มีนาคม 2495 จึงได้มีพระบรมราชโองการประกาศ

แต่งตัง้ให้ พลเรอืตรหีลวงยทุธศาสตร์โกศล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสหกรณ์ ส�าหรับต�าแหน่งปลดักระทรวงการ

สหกรณ์ คระรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้พระประกาศสหกรณ์ ซึ่งด�ารงต�าแหน่งปลัดกระทรวงเกษตร รักษาการในต�าแหน่ง 

ปลัดกระทรวงการสหกรณ์อีกต�าแหน่ง จนถึงวันท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ. 2495 จึงได้มีประกาศพระบรมราชโองการ                  

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายพงส์ สรีวรรธนะ (พระรุทธอักษร) ซึ่งด�ารงต�าแหน่งนายทะเบียนสหกรณ์ขณะนั้นให้เป็นปลัด

กระทรวงการสหกรณ์

 การยกฐานะกรมสหกรณ์ขึ้นเป็นกระทรวงการสหกรณ์ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2495 เป็นผลให้กองตรวจบัญชีได้รับ

การสถาปนาขึ้นเป็น “กรมตรวจบัญชีสหกรณ์” ในสังกัดกระทรวงสหกรณ์ โดยแบ่งส่วนราชการเป็น 5 กอง คือ

 1. ส�านักงานเลขานุการ

 2. กองประมวลบัญชี

 3. กองตรวจบัญชีสหกรณ์ธนกิจ

 4. กองตรวจบัญชีสหกรณ์พาณิชย์

 5. กองตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ดิน

 ในปี พ.ศ. 2534 รัฐบาลมีนโยบายชะลอการก�าหนดต�าแหน่งเพิ่มใหม่และปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจของส่วน

ราชการจากผูป้ฏบิตักิารเองไปเป็นผูก้�ากบัและสนบัสนนุให้ภาคเอกชนเข้ามาท�างานในกจิการทีเ่ป็นภารกิจของรฐัมากขึน้ 

ดงันัน้ กรมตรวจบัญชสีหกรณ์จงึสนองนโยบายของรฐับาลโดยถ่ายโอนงานสอบบญัชสีหกรณ์สูภ่าคเอกชน และได้รบัความ
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เห็นชอบ จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีนายอาชว์ เตาลานนท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ในขณะนัน้เป็นผูก้�ากบัดแูลการปฏบิตังิานของกรมตรวจบญัชสีหกรณ์ โดยในปี พ.ศ. 2536 กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ได้จดัท�า 

“โครงการปรับปรุงระบบการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์” ด้วยวิธีการขอความร่วมมือให้สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ร้านค้า 

และสหกรณ์บริการ ที่มีทุนด�าเนินงานตั้งแต่ 200 ล้านบาทขึ้นไป และมีระบบการควบคุมภายในที่ดี จัดจ้างผู้สอบบัญชี

ภาคเอกชนท่ีข้ึนทะเบียนเป็นผูส้อบบัญชีสหกรณ์ไว้ต่อกรมตรวจบญัชสีหกรณ์เป็นผูส้อบบญัชขีองสหกรณ์แทนผูส้อบบญัชี

สหกรณ์ที่เป็นข้าราชการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 ส�าหรับผู้สอบบัญชีภาคเอกชนที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ในปีแรก มีจ�านวน 122 คน และมีสหกรณ์ที่

อยู่ในโครงการจ�านวน 97 สหกรณ์ ส่วนสหกรณ์ที่จ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนตรวจสอบบัญชีในปี พ.ศ. 2536 มีจ�านวน 

22 สหกรณ์

 ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 ปี พ.ศ. 2545 และปี พ.ศ. 2547 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้มีการยกเลิกพระราชกฤษฎีกา

การแบ่งส่วนราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จนถึงปัจจุบัน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ถือ

ใช้กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2552 ให้กรมตรวจบัญชี

สหกรณ์ มีภารกจิเกีย่วกบัการตรวจสอบบัญชสีหกรณ์และกลุม่เกษตรกร ก�าหนดระบบบญัชแีละมาตรฐานการสอบบัญชี 

ให้ค�าปรึกษาแนะน�าและให้ความรู้ด้านการบริหารการเงินและการบัญชี ส่งเสริมความรู้ด้านการจัดท�าบัญชีและรายงาน

สภาวะเศรษฐกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อเสริมสร้างให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีระบบการควบคุมภายใน

และระบบข้อมูลด้านการบริหารการเงินและการบัญชีที่ดี สามารถบริหารงานได้อย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยให้

มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 (1) ด�าเนนิการตรวจสอบบัญชสีหกรณ์และกลุม่เกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วข้อง

 (2) ก�าหนดระบบบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชีให้เหมาะสมกับธุรกิจของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร

 (3) ให้ค�าปรึกษาแนะน�าและให้ความรู้ด้านการบริหารการเงินและการบัญชีแก่คณะกรรมการ และสมาชิกของ 

 สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และบุคลากรเครือข่าย

 (4) ถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมการจัดท�าบัญชีให้แก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน กลุ่ม          

เป้าหมายตามโครงการพระราชด�าริ เกษตรกร และประชาชนทั่วไป

 (5) ก�ากับดูแลการสอบบัญชีสหกรณ์โดยผู้สอบบัญชีภาคเอกชน

 (6) จัดท�ารายงานสภาวะเศรษฐกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อเป็นพื้นฐานในการก�าหนดนโยบายและ 

 วางแผนพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

 (7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าที่ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือตามที่กระทรวง 

 หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

 โดยแบ่งส่วนราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ออกเป็น 14 ส�านัก 1 ศูนย์ ดังนี้

 (1) ส�านักบริหารกลาง

The Cooperative3_P123-214.indd   136 3/1/2560 BE   7:25 PM



137

 (2) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เปลี่ยนชื่อ จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ตากฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์               

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557)

 (3)-(12) ส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1-10

 (13) ส�านักแผนงานและโครงการพิเศษ

 (14) ส�านักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี

 (15) ส�านักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี

 โดยมีมีกลุ่มตรวจสอบภายใน เพื่อท�าหน้าที่หลักในการตรวจสอบการด�าเนินงานภายในกรม และสนับสนุน                 

การปฏบัิตงิานของกรม และกลุม่พฒันาระบบบรหิาร เพือ่ท�าหน้าทีห่ลกัในการพฒันาการบรหิารของกรมให้เกดิผลสมัฤทธิ์ 

มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
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	 ความหมายของดวงตรากรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นกรมที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในดวงตราจึงใช้ภาพพระพิรุณ ประทับ

บนแท่นประทับ หัตถ์ซ้ายถือแว่นแก้ว หัตถ์ขวาถือพระขรรค์ อันมีความหมายในทางตรวจสอบ สอดส่องดูแลตามภาระ

หน้าทีข่องกรม ถัดไปเป็นนาคพาหนะของพระพริณุ คอื พระพริณุทรงนาค พระพริณุสกีายขาว และ สขีาวยงัเป็นสปีระจ�า

กระทรวงด้วยลายประกอบในดวงตราเป็นเมฆฝน อันหมายถึงเป็นเจ้าแห่งน�้า ความอุดมสมบูรณ์

 นโยบายการมอบหมายงานสอบบัญชีสหกรณ์ให้ภาคเอกชน

 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้สนองนโยบายภาครัฐเพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมด�าเนินการโดย

ให้มีการมอบหมายงานสอบบัญชีสหกรณ์ให้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนตรวจสอบบัญชีและปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ของ              

ภาครัฐจากผู้ปฏิบัติไปท�าหน้าที่ก�ากับ ดูแล การด�าเนินการท่ีผ่านมาได้มีการมอบหมายงานสอบบัญชีสหกรณ์นอกภาค

เกษตร(สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สหกรณ์ร้านค้า และสหกรณ์บริการ) ให้ภาคเอกชน ซึ่งสามารถแบ่ง

เป็น 5 ระยะ ดังนี้

 ปีงบประมาณ 2536 จัดท�า “โครงการปรับปรุงระบบการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์” เพื่อกระจายงานสอบบัญชี

สหกรณ์นอกภาคเกษตร ที่มีทุนด�าเนินงานตั้งแต่ 200 ล้านบาทขึ้นไปและมีระบบการควบคุมภายในที่ดีให้สามารถ              

จัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนได้

 ปีงบประมาณ 2542 จัดท�าแผนปฏิบัติการปรับภาคราชการในสภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ โดยลดทุนด�าเนินงาน

ของสหกรณ์นอกภาคเกษตรที่ถึงเกณฑ์จัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนคือ สหกรณ์มี ทุนด�าเนินงานตั้งแต่ 100 ล้านบาท

ขึน้ไปและมรีะบบการควบคมุภายในทีด่ใีห้สามารถจัดจ้างผู้สอบบญัชภีาคเอกชนได้ เพ่ือแบ่งเบาภาระงานของผูส้อบบญัชี

ภาครัฐที่ต้องให้ความช่วยเหลือสหกรณ์ขนาดเล็ก และกลุ่มเกษตรกรที่ขยายเพิ่มมากขึ้น

 ปีงบประมาณ 2548 ได้ขยายเป้าหมายการถ่ายโอนงานสอบบัญชีให้เพิ่มมากขึ้นโดยได้รับความเห็นชอบจาก

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ทยอยปรับลดขนาดทุนด�าเนินงานของสหกรณ์นอกภาคเกษตร ท่ีถึงเกณฑ์จัดจ้าง                  

ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนลงเป็นทุนด�าเนินงานตั้งแต่ 90 ล้านบาท, 70 ล้านบาท และ 50 ล้านบาทขึ้นไป ในปีงบประมาณ 

2549, 2550 และ 2551 ตามล�าดับ ทั้งนี้สหกรณ์ท่ีจะจัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนได้จะต้องมีผลการจัดชั้นคุณภาพ        

การควบคุมภายในระดับพอใช้ขึ้นไป

The Cooperative3_P123-214.indd   138 3/1/2560 BE   7:25 PM



139

 ปีงบประมาณ 2552 กรมตรวจบญัชสีหกรณ์มนีโยบายทีจ่ะขยายงานตรวจสอบบญัชสีหกรณ์ ภาคเกษตรให้ผูส้อบ 

บัญชีภาคเอกชน โดยได้ท�าการศึกษาวิจัยเชิงบูรณาการน�าร่องพัฒนากระบวนการถ่ายโอนงานสอบบัญชีสหกรณ์                 

ภาคเกษตรให้ภาคเอกชน อย่างไรก็ดี ผลการวิจัยพบว่าสหกรณ์ภาคเกษตรส่วนใหญ่ยังไม่พร้อมถ่ายโอนให้ภาคเกษตร

ตรวจสอบบัญชี นอกจากนั้นได้ปรับหลักเกณฑ์การถ่ายโอนงานตรวจสอบบัญชีโดยให้สหกรณ์สหกรณ์นอกภาคเกษตร        

ที่มีทุนด�าเนินงานต�่ากว่า 50 ล้านบาท แต่มีความพร้อม กล่าวคือมีระบบการควบคุมภายในระดับพอใช้ขึ้นไป ให้สามารถ

จัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนได้

 ปีงบประมาณ 2554 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ทบทวนนโยบายการถ่ายโอนงานตรวจสอบบัญชีให้ผู้สอบบัญชี

ภาคเอกชนโดยเห็นว่าทุนด�าเนินงานของสหกรณ์ส่วนใหญ่เป็นเงินรับฝากซ่ึงผันแปรได้ง่าย ดังนั้น เพื่อความมั่นคงและ  

มีเสถียรภาพของสหกรณ์ จึงมี ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การมอบหมายสหกรณ์ให้ผู้สอบบัญชี         

ภาคเอกชนตรวจสอบบัญชี ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 ให้สหกรณ์นอกภาคเกษตร (สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิต          

ยเูนีย่น สหกรณ์ร้านค้าและสหกรณ์บรกิาร) ท่ีมทุีนของสหกรณ์ต้ังแต่ 50 ล้านบาทข้ึนไป ผลการจัดชัน้คณุภาพการควบคมุ 

ภายในระดับดีข้ึนไปและจัดท�างบการเงินได้ ภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี ให้สามารถจัดจ้างผู้สอบบัญชี               

ภาคเอกชนได้

 เพือ่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ในการมอบหมายงานสอบบญัชใีห้ภาคเอกชน นายทะเบยีนสหกรณ์จะมีประกาศรายช่ือ

สหกรณ์เป้าหมายภายในวันที่ 30 กันยายนของทุกปี เพื่อด�าเนินการเตรียมความพร้อมให้กับสหกรณ์เป้าหมายดังนี้

 ● เสริมสร้างให้สหกรณ์มีการบริหารจัดการและการควบคุมภายในที่ดี

 ● ให้ค�าปรึกษาแนะน�าด้านการเงิน การบัญชี

 ● ให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับการคัดเลือกและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสหกรณ์

 ● ตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป

  ในส่วนของสหกรณ์เป้าหมายจะให้ความร่วมมือเพื่อเตรียมมอบหมายการสอบบัญชี ให้ภาคเอกชน ดังนี้

 ● จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี

 ● จัดท�าข้อมูลทางการเงิน การบัญชี งบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงินให้เรียบร้อย ภายใน 30 วัน 

นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีเพื่อสามารถรับการตรวจสอบบัญชีประจ�าปีได้อย่างรวดเร็ว

 ● ศึกษาวิธีการคัดเลือกและจัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชน เมื่อสหกรณ์มีความพร้อมตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด 

ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เร่ือง หลักเกณฑ์การมอบหมายสหกรณ์ให้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนตรวจสอบบัญชี         

ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2554 ให้ด�าเนินการคัดเลือกและจัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนโดยปฏิบัติตามคู่มือสหกรณ์ที่                

จัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
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กรมส่งเสริมสหกรณ์

 ประวัติความเป็นมาของหน่วยงานที่รับผิดชอบงานสหกรณ์ มีดังนี้  

	 แผนกการสหกรณ	์กรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ	์กระทรวงพระคลังมหาสมบัต	ิ(พ.ศ.	2458-2463)	

 หน่วยราชการที่รับผิดชอบงานสหกรณ์ เริ่มจากเป็นแผนกหนึ่งในกรม พาณิชย์และสถิติพยากรณ์ กระทรวงพระ
คลงัมหาสมบัตเิมือ่วนัที ่1 กนัยายน 2458 เหตทุีจ่ดัตัง้แผนกสหกรณ์ขึน้ในส่วนราชการแห่งนี ้เพราะว่า กรมพาณชิย์ และ
สถิติพยากรณ์ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค และการจัดตั้งสหกรณ์ในระยะแรกก็ได้อาศัยเงิน
กูจ้าก แบงก์สยามกมัมาจลทนุ-จ�ากดั(ธนาคารไทยพาณชิย์ในปัจจุบนั) โดยกระทรวงพระคลังมหาสมบติัเป็น ผูค้�า้ประกัน
อยู ่จึงจ�าเป็นทีจ่ะต้องให้กระทรวงพระคลงัมหาสมบตัทิ�าการควบคมุ และดแูลผลการด�าเนนิงานของสหกรณ์อย่างใกล้ชิด 
ในขณะนั้นมี พระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ทรงด�ารงต�าแหน่งอธิบดีและ นายทะเบียนสหกรณ์เป็นพระองค์แรก

 กรมสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์ (พ.ศ. 2463-2477)   

 หลังจากที่ได้จัดตั้งแผนกสหกรณ์ ก็ได้มีการจัดต้ังสหกรณ์ข้ึน ปรากฏว่าได้ ผลดี สหกรณ์จึงได้รับการส่งเสริม
สนับสนุน จากทางราชการยิง่ขึน้เพราะสามารถ ท�าประโยชน์ให้กบัสมาชกิทัง้ทางด้านเศรษฐกจิและสงัคมอย่างเหน็ได้ชัด 
ประกอบกับกรมพาณิชย์และสถิตพิยากรณ์ได้ยกฐานะขึน้เป็นกระทรวงพาณชิย์ ใน พ.ศ. 2463 จงึเป็นผลให้แผนกสหกรณ์
ได้รับการ สถาปนาขึ้นเป็นกรมสหกรณ์ โดยมีพระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ เป็นนายทะเบียนสหกรณ์สืบต่อ 
มาจนถึง พ.ศ. 2468 ต่อมาในพ.ศ. 2469 กระทรวงพาณิชย์ได้รวมกับกระทรวง คมนาคม เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า “กระทรวง
พาณิชย์และคมนาคม” มีหม่อมเจ้าฉลาดลบเลอสรรค์กมลาสน์ เป็นปลัดทูลฉลองฯ และทรงด�ารงต�าแหน่ง นายทะเบียน
สหกรณ์ด้วยในตอนปลายปี พ.ศ. 2469 นั่นเองพระยาพิพิธสมบัติ (ตาบ กุวานนท์) ก็ได้เข้ารับต�าแหน่งปลัดทูลฉลองฯ 
และนายทะเบียนสหกรณ์ ต่อจากหม่อมเจ้าฉลาดลบเลอสรรค์กมลาสน์จนถึง พ.ศ. 2475

 ในขณะท่ีแผนกการสหกรณ์ ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นกรมสหกรณ์แล้วแต่ก็ยังไม่มีการแต่งตั้งอธิบดีมีเพียงนาย
ทะเบียนสหกรณ์ ซึ่งมีต�าแหน่งเทียบเท่า อธิบดีกรม เป็นหัวหน้าบังคับบัญชา ในตอนกลางปี พ.ศ. 2475 หลังจากที่ได้
มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พระยาโทณวนิกมนตรี (วิสุทธิ์ โทณวนิก) ก็ได้ เข้ามารักษาราชการแทนพระยาพิพิธ
สมบัติในต�าแหน่งนายทะเบียนสหกรณ์ ประมาณ 1 เดือน จึงได้มีประกาศของคณะราษฎร์ ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2475 
ว่ามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้หลวงเดชสหกรณ์ (ม.ล.เดช สนทิวงศ์) เป็นนายทะเบยีนสหกรณ์ ส�าหรบัในปี พ.ศ. 
2475 กระทรวงพาณิชย์และคมนาคม ได้เปลี่ยนชื่อเป็น กระทรวงเกษตรพาณิชยการ จนถึง พ.ศ. 2476 จึงได้เปลี่ยนชื่อ
เป็นกระทรวงเศรษฐการ และมพีระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เพ่ิมเติมได้แบ่ง หน้าทีก่ารงานในกระทรวง 
เศรษฐการออกเป็น 2 ทบวง คือ  

 ทบวงเกษตราธิการและทบวงพาณิชย์และคมนาคมซึ่งกรมสหกรณ์ก็ได้โอนมาสังกัดในทบวงเกษตราธิการ ในช่วง
ระยะเวลาที่หลวงเดชสหกรณ์ ด�ารงต�าแหน่งนายทะเบียนสหกรณ์ได้ มีการพิจารณาปรับปรุงการจัดระเบียบราชการ
ภายใน หัวหน้ากรมสหกรณ์โดยแบ่งราชการท้องที่ออกเป็น 5 ภาค คือ ภาคกลาง ภาคพายัพ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก 
และภาคใต้ ตลอดจนจัด ให้มีกองสหกรณ์ออกไปควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดในการตรวจสหกรณ์ ตรวจบัญชีสหกรณ์ และ
จัดตั้งสหกรณ์เพิ่มขึ้น เพื่อให้การด�าเนินงานสะดวกเรียบร้อยต่อการตรวจตรา ส�าหรับสถานที่ตั้งกรมสหกรณ์ ซึ่งแต่เดิม
ครั้งยังเป็นแผนกการสหกรณ์ สังกัดกรมพาณิขย์และสถิติพยากรณ์ กระทรวงพระคลัง มหาสมบัติได้อาศัยอยู่ใน บริเวณ
กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ เมื่อได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นกรมสหกรณ์สังกัดกระทรวงพาณิชย์จึงได้ ย้ายสถานที่มาอยู่
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ชั้นกลางของตึกกระทรวงพาณิชย์ ที่ถนนสนามไชย กรุงเทพฯ ในปัจจุบัน 

	 กรมสหกรณ	์กระทรวงเกษตราธิการ	(พ.ศ.	2478-2494)  

 เมื่อปลายปี พ.ศ. 2477 ได้มีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เพิ่มเติม พ.ศ. 2477 ฉบับที่ 3 ยกฐานะ
ทบวงเกษตราธกิารเป็น กระทรวงเกษตราธกิาร เม่ือวนัที ่1 เมษายน 2478 หลวงเดชสหกรณ์ ได้ด�ารงต�าแหน่งปลดั กระทรวงฯ 
และพระพิจารณ์พาณิชย์ได้รับการแต่งต้ังเป็นผู้รักษาราชการ ต�าแหน่งอธิบดีกรมสหกรณ์ และนายทะเบียนสหกรณ์                          
อยู่ชั่วระยะหนึ่งจึงมี พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังให้พระประกาศสหกรณ์ และด�ารงต�าแหน่งนายทะเบียน 
สหกรณ์ เมือ่วนัที ่11 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2478 จนถงึ พ.ศ. 2485 จงึได้รบัพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ด�ารงต�าแหน่ง
ปลัด กระทรวงเกษตราธิการ และโปรดเกล้าฯ ให้พระพิจารณ์พาณิชย์ ผู้ช่วยอธิบดี ด�ารงต�าแหน่งอธิบดีกรมและนาย
ทะเบยีนสหกรณ์จนถงึ พ.ศ. 2492 จงึพ้นจาก ต�าแหน่งเพราะครบเกษยีณอาย ุและได้แต่งตัง้ให้ม.ล.อดุม ทินกร ณ อยธุยา 
เป็นผูร้กัษาราชการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ชัว่ระยะหนึง่ จงึได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้นายพงส์  สรวีรรธนะ 
ด�ารงต�าแหน่งอธิบดีกรมและ นายทะเบียนสหกรณ์เมื่อ วันที่ 18 พฤษภาคม 2493 ส�าหรับสถานที่ตั้งกรมสหกรณ์ ขณะ
ที่สังกัดกระทรวงเกษตราธิการ ในขั้น แรกอาศัยอยู่ในบริเวณกระทรวงเกษตราธิการ ต่อมาใน พ.ศ. 2481 ปริมาณงาน  
และจ�านวนข้าราชการสหกรณ์เพิ่มมากขึ้น จึงได้ย้ายสถานที่ไปเช่าอยู่ที่วังพระบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพิชัยมหินทโรดม            
ถนนมหาราช ต�าบลพระราชวัง อ�าเภอพระนคร

	 กระทรวงการสหกรณ	์(พ.ศ.	2495-2506)		

 ในระหว่าง พ.ศ. 2478-2494 กิจการสหกรณ์ได้ขยายกว้างขวางข้ึนเป็น อันมากท้ังในด้านปริมาณและคุณภาพ 
สามารถช่วยเหลือราษฎรให้มีมาตรฐาน การครองชีพสูงขึ้น ในระดับที่น่าพึงพอใจ คณะรัฐบาลสมัยนั้นจึงถือเอาการ
สหกรณ์เป็นนโยบายหลักอันส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ และเพื่อให้การสหกรณ์ในประเทศไทยเจริญรุดหน้า
สมความมุง่หมายของรฐับาลในการแก้ไขภาวะความเป็นอยูข่องประชาชนให้ดขีึน้ จงึได้ยกฐานะกรมสหกรณ์เป็นกระทรวง
การสหกรณ์ ใน พ.ศ. 2495 โดยมีจอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การสหกรณ์ และในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2495 คณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้งให้พลอากาศตรี มุนีมหาสัมทนะเวชยันต์
รังสฤษดิ์ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสหกรณ์ ต่อจาก จอมพล ป. พิบูลสงคราม จนกระทั่งวันที่ 29 
มีนาคม พ.ศ. 2495 จึงได้มีประกาศพระบรมราชโองการ แต่งตั้งให้พลเรือตรีหลวงยุทธศาสตร์โกศล รน. เป็นรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการสหกรณ์ และมีนายพงส์ สรีวรรธนะ เป็นนายทะเบียนสหกรณ์ตามเดิม

 ต่อมาใน ปี พ.ศ. 2496 กระทรวงการสหกรณ์ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น กระทรวงสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2496 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2496 มีผู้ด�ารงต�าแหน่งที่ส�าคัญๆ คือ

 พลเรือเอกหลวงยุทธศาสตร์โกศล รน ด�ารงต�าแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง  

 นายพงส์ สรีวรรธนะ ด�ารงต�าแหน่ง ปลัดกระทรวงสหกรณ์และ นายทะเบียนสหกรณ์

 นาวาอากาศโทพระเทวัญอ�านวยเดช ด�ารงต�าแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

 นายเชื้อ วายวานนท์ ด�ารงต�าแหน่ง อธิบดีกรมสหกรณ์ธนกิจ

 นายพจน์ สังขะฤกษ์ ด�ารงต�าแหน่ง อธิบดีกรมสหกรณ์พาณิชย์

 ม.ล.อุดม ทินกร ณ อยุธยา ด�ารงต�าแหน่ง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
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 ส่วนสถานที่ตั้งกระทรวงสหกรณ์ ภายหลัง วังกรมหมื่นพิชัยหินทโรดมบอก เลิกสัญญาเช่าแล้ว จึงได้ย้ายไปอยู ่
ที่โรงเรียนต้ังตรงจิตร บริเวณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) เป็นการชั่วคราวก่อน ต่อมาจึงได้สร้างกระทรวง
สหกรณ์ ขึ้นข้างวัดปรินายก เชิงสะพานผ่านฟ้าลีสาศ และเข้าอยู่เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2500 

 ในปี พ.ศ. 2500 นายพงส์ สรีวรรธนะ ครบเกษียณอายุพ้นจากต�าแหน่งจึง ได้มีค�าสั่งแต่งตั้งให้นายเชื้อ วายวานนท ์
ด�ารงต�าแหน่งปลดักระทรวงสหกรณ์ อกีต�าแหน่งหนึง่ และให้นายทน ุสาตราภยั ผูอ้�านวยการกองเศรษฐการสหกรณ์ ด�ารง
ต�าแหน่งนายทะเบียนสหกรณ์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2500-2502 ซึ่งในช่วงระยะเวลา ดังกล่าว ได้มีการเปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรี 
และมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังให้ พระประกาศสหกรณ์ (สดับ วีรเธียร) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สหกรณ์ เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2501 ต่อมาใน พ.ศ. 2502 จึงได้มี ค�าสั่งแต่งตั้งให้นายเชื้อ วายวานนท์ ด�ารงต�าแหน่ง
นายทะเบียนสหกรณ์จนถึง พ.ศ. 2505

	 ส่วนราชการสหกรณ์ในกระทรวงพัฒนาการแห่งชาต	ิ(พ.ศ.	2506-2515)		

 ใน พ.ศ. 2506 ได้มพีระราชบญัญตัปิรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ให้ยบุเลิก กระทรวงสหกรณ์ และโอนงานทัง้หมด
ไปเป็นของกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติที่ ตั้งขึ้นใหม่ โดยให้แยกส่วนราชการสหกรณ์ออกมาดังนี้ คือ กองที่เกี่ยวกับการ
สหกรณ์ให้ขึ้นกับส�านักงานปลัดกระทรวงฯ นอกจากนี้ก็จัดให้มีกรมสหกรณ์ท่ีดิน กรมสหกรณ์พาณิชย์และธนกิจ กรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์

 ส�าหรับผู้ที่ด�ารงต�าแหน่ง นายทะเบียนสหกรณ์ในระยะนั้นมีดังนี้ คือ  

 นายทนุ สาตราภัย ระหว่าง พ.ศ. 2506-2510

 พลโทชาญ อังศุโชติ ระหว่าง พ.ศ. 2510-2511

 พันเอกสุรินทร์ ชลประเสร็ฐ ระหว่าง พ.ศ. 2511-2515

 นายสัมฤทธิ์ เลิศบุศย์ ใน พ.ศ. 2515  

 นบัตัง้แต่ได้จดัตัง้กระทรวงพฒันาการแห่งชาตขิึน้ใหม่ รฐับาลกไ็ด้มกีารศกึษาการสหกรณ์มากขึน้ จนถงึ พ.ศ. 2511 
ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ขบวนการสหกรณ์ในประเทศไทย และออกพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 โดยเปิด
โอกาสให้มีการควบสหกรณ์เข้าด้วยกัน ตลอดจนได้จัดแบ่งสหกรณ์ตาม กฎกระทรวงออกเป็น 6 ประเภท

 กรมส่งเสริมสหกรณ์	กระทรวงเกษตรและสหกรณ	์(พ.ศ.	2515-พ.ศ.	2545)		

 ใน พ.ศ. 2515 ได้มีค�าสั่งคณะปฏิวัติฉบับที่ 216 ลงวันที่ 29 กันยายน 2515 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2515 ยกเลิก พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2506 ตั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขึ้นและยกเลิกกระทรวง
พัฒนาการแห่งชาติ พร้อมนี้ได้มีค�าสั่งคณะปฏิวัติฉบับที่ 217 ลงวันที่ 29 กันยายน 2515 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2515 ให้โอนอ�านาจหน้าทีใ่นส่วนทีเ่กีย่วกบัการ ส่งเสริมการสหกรณ์ของส�านกังานปลัดกระทรวงพัฒนาการแห่งชาต ิกรม
สหกรณ์ที่ดิน กรมสหกรณ์พาณิชย์และธนกิจ เป็นกรมส่งเสริมสหกรณ์ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี พันเอก
สุรินทร์ ชลประเสริฐ ด�ารงต�าแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายทะเบียนสหกรณ์เป็นคนแรก

 กรมส่งเสริมสหกรณ์	กระทรวงเกษตรและสหกรณ	์(พ.ศ.	2545-ปัจจุบัน)			

 กรมส่งเสริมสหกรณ์ตามโครงสร้างใหม่ โดยอาศัยกฎกระทรวงงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545
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	 ความหมายของตรากรมส่งเสริมสหกรณ์

 เป็นดวงตรารูปกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 ซ.ม. ลายกลางเป็นรูปพระวรุณมี 4 กร พระหัตถ์ถือเชือกบาศ แว่นแก้ว 

ดอกบัว และถุงเงิน ทรงนาครองรับด้วยลายเมฆ มีรัศมีเป็นวงโค้งอยู่เบื้องหลัง : เบื้องล่างเหนือขอบตรามีอักษรว่า           

“กรมส่งเสริมสหกรณ์”

 กองหัตถกรรม กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความหมายของตราประจ�า กรมส่งเสริมสหกรณ์ ดังนี้

	 พระหัตถ์ถือเชือกบาศ หมายถึง งานประชาสัมพันธ์

	 แว่นแก้ว	หมายถึง งานส�ารวจจัดตั้ง

 ดอกบัว	หมายถึง งานวิเทศสัมพันธ์ 

	 ถุงเงิน หมายถึง งานสหกรณ์ออมทรัพย์

	 ทรงนาค	รองรับด้วยลายเมฆ หมายถึง สัญลักษณ์แห่งความชุ่มชื้น และความอุดมสมบูรณ์

 ทั้งนี้ พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 มาตรา 16 ให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์           

เป็นนายทะเบียนสหกรณ์ (นายบุญมี จันทรวงศ์ เป็นนายทะเบียนสหกรณ์ คนแรก) และแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกรม

ส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งด�ารงต�าแหน่งไม่ต�่ากว่าผู้อ�านวยการกองหรือเทียบเท่าเป็นรองนายทะเบียนสหกรณ์

 อ�านาจหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

 (1) ด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพและกฎหมายอ่ืน                  

ที่เกี่ยวข้อง

 (2) ส่งเสรมิ สนบัสนนุ และด�าเนนิการตามทีน่ายทะเบยีนสหกรณ์มอบหมายในการรบัจดทะเบยีน ส่งเสรมิ แนะน�า 

ก�ากับ และดูแลสหกรณ์ รวมทั้งอ�านาจหน้าที่อื่นๆ ที่นายทะเบียนสหกรณ์สั่งการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์

 (3) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และคุ้มครองระบบสหกรณ์

 (4) ส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้แก่ บุคลากรสหกรณ์ กลุ่ม
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เกษตรกร และประชาชนทั่วไป

 (5) ศกึษา วเิคราะห์ และวจิยัเพือ่พฒันาระบบสหกรณ์ การบริหารจัดการองค์กรและการด�าเนนิธรุกิจของสหกรณ์

และกลุ่มเกษตรกร ให้มีประสิทธิภาพและเข้มแข็งทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม

 (6) ศกึษาและวเิคราะห์เพือ่เสนอแนะแนวทางการพฒันาสหกรณ์ให้กบัคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ

 (7) ศกึษาและวเิคราะห์ความต้องการของตลาดสนิค้าสหกรณ์และสร้างเครอืข่ายการเชือ่มโยงธรุกจิระหว่างสหกรณ์

กับสหกรณ์ สหกรณ์กับเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 (8) ส่งเสริมและสนับสนุนด้านเงินทุน ข้อมูลสารสนเทศ เทคโนโลยี และทรัพยากรอื่นๆ ที่เหมาะสมในการด�าเนิน

งานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

 (9) ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีก่ฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าท่ีของกรมหรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรมีอบหมาย

 การแบ่งส่วนราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์

 ให้แบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ดังต่อไปนี้

 ก. ราชการบริหารส่วนกลาง

  (1) ส�านักงานเลขานุการกรม

  (2) กองการเจ้าหน้าที่

  (3) กองคลัง

  (4) กองแผนงาน

  (5) กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์

  (6) กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า

  (7) กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

  (8) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  (9) ส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1

  (10) ส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2

  (11) ส�านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

 ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
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กรรมการด�าเนินการสหกรณ์

 คณะบคุคลผูไ้ด้รบัเลอืกตัง้ของสมาชกิในสหกรณ์ด้วยกนัเอง เพ่ือท�าหน้าท่ีบริหารงานสหกรณ์ให้บรรลวุตัถปุระสงค์

ตามทีก่�าหนดไว้ในข้อบงัคบั ในทางปฏบิตัไิด้จ�าแนกกลุม่ของคณะกรรมการด�าเนนิการออกเป็น 2 กลุม่ใหญ่ๆ ก็คือ กลุ่มของ 

ผู้เสนอตัวเข้ารับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการด�าเนินการกับกลุ่มของผู้เสนอตัวเข้ารับเลือกตั้ง               

เป็นกรรมการด�าเนนิการในคณะกรรมการด�าเนนิการ แต่หลกัการส�าคญัคอื ทีป่ระชมุใหญ่ต้องเป็นผูเ้ลอืกตัง้คณะกรรมการ 

ด�าเนินการ ส่วนเกณฑ์ในการเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการของสหกรณ์อาจถือปฏิบัติ ได้หลายแนวทาง ศึกษาได้           

จากหนังสือตอบข้อหารือของนายทะเบียนสหกรณ์

 ในทางการปฏิบัติส�าหรับสหกรณ์ขนาดเล็กและไม่มีการแบ่งแยกกรรมการออกไปตามหน่วยงานคงไม่มีปัญหา

สามารถด�าเนินการตามที่กฎหมายก�าหนดคือ จัดให้มีการเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่ได้เลย

 ส�าหรับสหกรณ์ขนาดใหญ่ มีสมาชิกจ�านวนมากและมักมีการกระจายกรรมการออกไปตามหน่วยงานที่สมาชิก        

สังกัดอยู่ สมาชิกต้องการเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ แต่ไม่สามารถเข้าประชุมใหญ่ได้ทั้งหมด สหกรณ์ประเภท

นี้จะจัดให้สมาชิกได้มีการลงคะแนนเพื่อให้ได้ตัวบุคคลมาก่อนวันประชุมใหญ่เพ่ือให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งบุคคลเหล่า

นั้นเป็นกรรมการด�าเนินการตามกฎหมาย การให้สมาชิกลงคะแนนล่วงหน้านั้นไม่ถือว่าเป็นการเลือกตั้งโดยทั่วไปถือว่า

เป็นการลงคะแนนเพื่อ

 (1) การสรรหา

 (2) การหยั่งเสียง

 (3) เพื่อซาวเสียง

 เมือ่ได้ตวับุคคลจากการสรรหา หรอืหยัง่เสยีง หรอืซาวเสยีงตามจ�านวนกรรมการทีจ่ะเลอืกตัง้แล้วในวนัประชุมใหญ่ 

จึงน�ารายชือ่เสนอให้ทีป่ระชมุใหญ่เลอืกตัง้เป็นกรรมการด�าเนนิการต่อไปสหกรณ์ทีด่�าเนนิการตามทีก่ล่าวมานีไ้ด้ก�าหนด

ระเบยีบว่าด้วยการสรรหาหรอืการหยัง่เสยีงเพือ่การซาวเสยีง  โดยความเหน็ชอบของทีป่ระชมุใหญ่ไว้เป็นแนวทางในการ

ด�าเนินการ

 คณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ มอี�านาจหนา้ทีด่�าเนนิกจิการของสหกรณท์ัง้ปวงให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ย

สหกรณ์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมใหญ่ ระเบียบของสหกรณ์ และในทางที่จะก่อให้เกิดผลดีต่อการด�าเนินงานของสหกรณ์

และสมาชิก

 คณะกรรมการด�าเนินการมีวาระอยู่ในต�าแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเม่ือครบ 1 ปี            

นับแต่วันเลือกตั้งให้กรรมการด�าเนินการออกจากต�าแหน่ง 1 ใน 2 ของกรรมการด�าเนินการทั้งหมด โดยวิธีจับสลาก         

(ถ้ามีเศษให้ปัดขึ้น) และให้ถือว่าเป็นการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ ในปีต่อไปให้กรรมการด�าเนินการที่อยู่ในต�าแหน่งจน

ครบวาระ  หรืออยู่นานที่สุดออกจากต�าแหน่งสลับกันไปทุกๆ ปี

 เมื่อครบก�าหนดแล้ว หากยังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการด�าเนินการชุม

เดมิรกัษาการ ไปจนกว่าจะมกีารเลอืกตัง้คณะกรรมการด�าเนนิการชดุใหม่ แต่ต้องไม่เกนิ 150 วนันบัแต่วนัสิน้ปีทางบัญชี

สหกรณ์
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กรรมการด�าเนินการที่พ้นจากต�าแหน่งอาจได้รับเลือกต้ังซ�้าอีกได้ แต่ต้องไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน ในกรณีที่กรรมการ
ด�าเนนิการต้องพ้นจากต�าแหน่งท้ังคณะให้กรรมการด�าเนนิการทีไ่ด้รบัเลอืกต้ังใหม่อยูใ่นต�าแหน่งได้เช่นเดียวกบักรรมการ
ด�าเนินการในวาระเริม่แรก และให้ด�าเนนิการใหม่ดงันีค้อื เมือ่ครบ 1 ปี นบัแต่วนัเลอืกตัง้ ให้กรรมการด�าเนนิการสหกรณ์
ออกจากต�าแหน่งเป็นจ�านวน 1 ใน 2 ของกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ทั้งหมดโดยวิธีจับสลาก (ถ้ามีเศษให้ปัดขึ้น) และ
ให้ถือว่าเป็นการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ ในปีต่อไปให้กรรมการด�าเนินการที่อยู่ในต�าแหน่งจนครบวาระหรืออยู่นาน
ที่สุดออกจากต�าแหน่งสลับกันไปทุกๆ ปี

 ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ก�าหนดอ�านาจกระท�าการของคณะกรรรมการด�าเนินการสหกรณ์ และ
คุณสมบัติของบุคคลที่จะด�ารงต�าแหน่งกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วย

 มาตรา 51 ให้คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์เป็นผู้ด�าเนินกิจการและเป็นผู้แทนสหกรณ์ในกิจการอันเกี่ยวกับ
บคุคลภายนอก เพือ่การนีค้ณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์จะมอบหมายให้กรรมการคนหนึง่หรือหลายคนหรอืผูจ้ดัการ
ท�าการแทนก็ได้

 มาตรา 52 ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือท�าหน้าที่กรรมการหรือผู้จัดการ

 (1) เคยได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก เว้นแต่เป็นโทษส�าหรับความผิดที่ได้กระท�าโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ

 (2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ฐานทุจริต               
ต่อหน้าที่

 (3) เคยถูกให้พ้นจากต�าแหน่งกรรมการหรือมีค�าวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากต�าแหน่งกรรมการตามมาตรา 22 (4)

 (4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต�าแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่

ประธานกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ บคุคลผู้เสนอตัวเข้ารับเลือกต้ังเป็นประธานกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ต่อทีป่ระชมุ
ใหญ่ของสหกรณ์ และมีอ�านาจหน้าที่ดังนี้

 1. เป็นประธานในทีป่ระชมุใหญ่ และทีป่ระชมุคณะกรรมการด�าเนนิการและควบคมุการประชมุให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย

 2. ควบคุมดูแลการด�าเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอยู่ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

 3. ลงลายมือชื่อในเอกสารต่างๆ ในนามสหกรณ์ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับ

 4. ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการด�าเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และ          
ค�าสั่งของสหกรณ์

 อ�านาจหน้าที่ของประธานกรรมการตามที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับนั้น อ�านาจหน้าที่ตามข้อ 1, 2, 3  ถือเป็นอ�านาจ
เฉพาะตัวของประธาน  ส�าหรับอ�านาจตามข้อ  4  เป็นอ�านาจที่คณะกรรมการด�าเนินการพิจารณามอบหมายให้ประธาน
มีอ�านาจกระท�าการเป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์จะมอบให้หรือไม่ก็ได้  ทั้งนี้คงต้องเป็นเรื่องของ
คณะกรรมการด�าเนินการ ไม่ใช่อ�านาจของประธาน ส�าหรับอ�านาจหน้าท่ีของประธานในแต่ละเร่ืองอาจกล่าวในราย
ละเอียดได้ดังนี้
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การกู้	และการให้กู้ยืมของสหกรณ์

	 1.	 การกู้ยืม	การกู้เงิน เพื่อประโยชน์แก่การด�าเนินงานของสหกรณ์และของสมาชิกสหกรณ์อาจกู้ยืมจากสหกรณ์อ่ืน 
หรือสถาบันการเงิน หรือบุคคลใดก็ได้ แต่จ�านวนเงินที่กู ้ยืมต้องไม่เกินวงเงินที่ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก�าหนด               
และได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์

	 2.	การให้กูย้มื การบรกิารเงนิกูย้มืเงนิส�าหรบัสมาชกิ หรอืการให้สหกรณ์อืน่กูย้มืเงนิไว้เพือ่ส�ารองเป็นสภาพคล่อง 
การจ่ายเงินปันผล และเฉลี่ยคนแก่สมาชิก ซึ่งเป็นหนึ่งในบริการที่จัดให้มีขึ้นตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือและสนับสนุนทางด้านการเงินแก่สมาชิก

 การให้เงินกู้สหกรณ์ มีดังนี้

 ก. สมาชิก

 ข. สหกรณ์อื่น

 การให้เงินกูแ้ก่สมาชกิไม่ว่าเงนิกูป้ระเภทใดๆ ต้องให้ตามความจ�าเป็นเพือ่ประโยชน์แก่การด�าเนนิงานของสหกรณ์ 
โดยสหกรณ์สามารถน�าเงินไปฝากหรือลงทุนได้ตามที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 และตาม
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติที่ก�าหนดขึ้นตามมาตรา 62(7)

	 3.	การให้สินเชื่อ การให้สินเชื่อแก่สมาชิ หรือสหกรณ์อื่นในรูปของเงินกู้ยืม

 3.1.การให้เงินกู้แก่สมาชิก การให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ ต้องเป็นไปตามปรัชญาสหกรณ์และต้องค�านึงถึงว่า        
ไม่ว่าเงินกู้ประเภทใดๆ จะให้สมาชิกกู้ยืมได้ก็แต่เฉพาะเพื่อการอันจ�าเป็นหรือมีประโยชน์เท่านั้น

 ประเภทเงินกู้ในสหกรณ์มี 3 ประเภทคือ

 1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

 2. เงินกู้สามัญ

 3. เงินกู้พิเศษ

 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้เงินกู้แก่สมาชิก

 1. คณะกรรมการด�าเนินการ ต้องก�าหนดและถือใช้ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกระเบียบดังกล่าว เมื่อ
ก�าหนดขึ้นก็ถือใช้ได้เลยโดยไม่ต้องเสนอขอความเห็นชอบเพียงแต่ส่งส�านาระเบียบให้แก่นายทะเบียนสหกรณ์ กรม             
ส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 2. คณะกรรมการด�าเนินการต้องมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ได้แก่

 (1) สหกรณ์จะเปิดให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก ทั้งเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน สามัญและพิเศษ เมื่อใด

 (2) วัตถุประสงค์เงินกู้แต่ละประเภท

 (3) หลักประกัน
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 (4) หลักเกณฑ์ในการพิจารณาค�าขอเงินกู้

 (5) อัตราดอกเบี้ย

 (6) การมอบอ�านาจการพิจารณาและอนุมัติค�าขอเงินกู้

 3. เตรียมแบบพิมพ์และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ค�าขอเงินกู้ หนังสือเงินกู้ หนังสือค�้าประกัน ทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัว

 3.2. การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น

 การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่นจะเป็นไปตามหลักการสหกรณ์ข้อที่ 6 แต่การที่สหกรณ์จะให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่นได้นั้น

สหกรณ์ผู้ให้กู้จะต้องมีเงินทุนเหลือจากการให้เงินกู้แก่สมาชิกแล้ว

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 หน่วยงานราชการไทยประเภทกระทรวง ได้รบัการสถาปนาเมือ่วนัที ่1 เมษายน พ.ศ. 2435 ในรชัสมยัของพระบาท 

สมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั มกีารเปลีย่นแปลงอย่างต่อเนือ่ง จากกระทรวงเกษตรพนชิการ มาเป็นกระทรวงเกษตราธกิาร 

กระทรวงเกษตรพาณิชยการ กระทรวงเศรษฐการ กระทรวงเกษตราธิการ กระทรวงเกษตรจนมาสู่กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ในปัจจุบัน

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอ�านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับการเกษตรกรรม การจัดหาแหล่งน�้าและพัฒนาระบบ

ชลประทานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ์ รวมตลอดทั้งกระบวนการผลิตและสินค้า

เกษตรกรรม และราชการอื่นท่ีกฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือส่วนราชการ

ที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กลุ่มเกษตรกร

 นิติบุคคลที่ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในกฎหมายสหกรณ์มีสามนิติบุคคล คือ สหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์ และ

กลุ่มเกษตรกร ส่วนนิติบุคคลโดยบทบัญญัติของกฎหมายสหกรณ์โดยตรงไม่ต้องจดทะเบียน คือ สันนิบาตสหกรณ์                   

แห่งประเทศไทย

 กลุ่มเกษตรกร คือ คณะบุคคลผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งร่วมกันด�าเนินกิจการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วย

เหลือซึ่งกันและกันในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม แต่ยังไม่อาจรวมกันจัดต้ังเป็นสหกรณ์ตามกฎหมายสหกรณ์ได้ 

จะจัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกรขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนดโดยพระราชกฤษฎีกาก็ได้ พระรากฤษฎีกาดังกล่าว

ให้ก�าหนดการด�าเนินการของกลุ่มเกษตรกร การก�ากับกลุ่มเกษตรกร การเลิกกลุ่มเกษตรกร และการควบคุมเกษตรกร        

เข้าด้วยกัน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมแก่ประเภทของกลุ่มเกษตรกรด้วย

 ให้นายทะเบียนสหกรณ์เป็นนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกร มีรองนายทะเบียนสหกรณ์เป็นผู้ช่วยมีอ�านาจหน้าที่ตาม  

ทีน่ายทะเบยีนสหกรณ์มอบหมาย ให้เกษตรและสหกรณ์จังหวดั (ซ่ึงเป็นพนกังานเจ้าหน้าท่ีข้ึนกบัส�านกังานปลดักระทรวง
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เกษตรและสหกรณ์) เป็นนายทะเบียนกลุม่เกษตรกรประจ�าจงัหวดัทีก่ลุม่เกษตรกรต้ังอยู ่และมอี�านาจหน้าทีต่ามระเบยีบ
ที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ส�าหรับกรุงเทพมหานคร ให้นายทะเบียนสหกรณ์เป็น
นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรกรุงเทพมหานคร

 ในกรณท่ีีกลุม่เกษตรกรโดยมตขิองทีป่ระชมุใหญ่ไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวนสมาชกิทีม่าประชมุ แสดงความจ�านง
ขอเปลี่ยนฐานะเป็นสหกรณ์ เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์พิจารณาเห็นว่า ข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกรมีรายการถูกต้องตาม
กฎหมายสหกรณ์ ให้นายทะเบยีนสหกรณ์รับจดทะเบยีนและด�าเนนิการตามกฎหมายสหกรณ์ต่อไป เม่ือจดทะเบียนเป็น
สหกรณ์แล้ว ให้คณะกรรมการกลุม่เกษตรกรมฐีานะเป็นกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์จนกว่าจะมคีณะกรรมการด�าเนนิการ
สหกรณ์ ซึง่ทีป่ระชมุใหญ่ได้เลอืกตัง้ขึน้ใหม่ตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมายสหกรณ์ สหกรณ์ทีจ่ดทะเบยีนจากกลุ่มเกษตรกร
ดังกล่าวนี้ ย่อมได้ไปทั้งทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ และความรับผิดชอบของกลุ่มเกษตรกรเดิม

กองทุนพัฒนาสหกรณ์

 กองทุนที่จัดตั้งขึ้นในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรียกชื่อโดยย่อว่า “กพส.” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุน           
ส่งเสริมกิจการของสหกรณ์

 แหล่งเงินทุนและองค์ประกอบของกองทุนพัฒนาสหกรณ์

 1. เงินอุดหนุนที่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดิน

 2. เงินและทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้

 3. เงินและทรัพย์สินที่ตกเป็นของ กพส.

 4. เงินที่ได้จากการจ�าหน่ายทรัพย์สินของ กพส.

 5. ดอกผล รายได้ หรือประโยชน์อื่นใดของ กพส.

 เงินและทรัพย์สินของ กพส.ให้น�าส่งเข้าบัญชี กพส.โดยไม่ต้องน�าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน และการบริหาร           
กองทุน กพส. เป็นอ�านาจของคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพเจ้าหน้าที่สหกรณ์ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

 เพือ่ให้เจ้าหน้าทีข่องสหกรณ์มกีองทนุเล้ียงชพี ตามพระราชบญัญติักองทนุเล้ียงชพี สมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
แห่งประเทศไทย จึงสนับสนุนให้นักศึกษา หลักสูตร วิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์มหาบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่ง
เขยีนวทิยานพินธ์เรือ่ง “กองทนุเลีย้งชพีเจ้าหน้าทีส่หกรณ์” เผยแพร่ความคดิเรือ่งนี ้เพราะเหน็ว่า เจ้าหน้าทีข่องสหกรณ์ 
คือ ก�าลังส�าคัญในการด�าเนินงานของสหกรณ์ทุกประเภทให้เจริญก้าวหน้า เมื่อท�างานกับสหกรณ์จนเกษียณอายุ ก็จะได้
แต่เงินบ�าเหน็จจากกองทุนบ�าเหน็จเจ้าหน้าที่ ซึ่งแต่ละสหกรณ์สะสมไว้เท่ากับจ�านวนเงินเดือนหนึ่งเดือนของเจ้าหน้าที่
แต่ละคนเรียกว่า “กองทุนบ�าเหน็จเจ้าหน้าที่” มีบัญชีรวมไว้เป็นหลักฐานแต่ไม่ระบุชื่อของเจ้าหน้าที่นั้นๆ ไว้ว่าเป็น
เงินเท่าใด ดังนั้น โดยกฎหมายเงินกองทุนบ�าเหน็จเจ้าหน้าที่จึงยังเป็นของสหกรณ์ หากสหกรณ์มีหนี้สินหรือล้มละลาย 
เจ้าหน้าที่ก็มีสิทธิเรียกร้องได้
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 สมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย จงึร่วมมอืกบัชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด (ชสอ.) 

และสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของชุมนุม จ�านวนหนึ่งร่วมกันจดทะเบียนจัดตั้ง “กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพเจ้าหน้าที่

สหกรณ์ซึง่จดทะเบียนแล้ว” ตาม พ.ร.บ. กองทนุเลีย้งชพีขึน้เมือ่วนัที ่25 มกราคม พ.ศ. 2550 โดยมสี�านกังานอยูท่ีอ่าคาร

ส�านักงานของชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยมคีณุอนนัต์ ชาตรปูระชวีนิ ผูจ้ดัการใหญ่ชมุนมุเป็นประธาน

คณะกรรมการ ถึงปี 2557 และคุณอเนก ศรีส�าราญรุ่งเรือง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

เป็นประธานในเวลานี้

 ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2558 มีสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน รวมกันจ�านวน 82 สหกรณ์ มี          

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ จ�านวน 604 คน ด�าเนินการ “กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่จดทะเบียนแล้ว” โดยเจ้า

หน้าที่ออกเงินสะสมจากเงินเดือนแต่ละเดือนได้ไม่เกิน 15% และนายจ้างออกสมทบอีกไม่เกิน 12% ของเงินเดือนเจ้า

หน้าที่แต่ละเดือน  ณ เดือนกันยายน 2558  มีเงินของกองทุนอยู่ 331 ล้านกว่าบาท  ดังนั้นโดยเฉลี่ยเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ในกองทุนมีเงินสะสมอยู่คนละ 550,000 บาท

การควบสหกรณ์

 กฎหมายบัญญัติไว้ว่า สหกรณ์ตั้งแต่สองสหกรณ์ อาจควบเข้ากันเป็นสหกรณ์เดียวได้ เมื่ออยู่ในแดนรับสมาชิก

เดียวกัน ทั้งนี้ โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่ของแต่ละสหกรณ์ และต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์

 ในการขอความเห็นชอบของนายทะเบยีนสหกรณ์ใหส้ง่ส�าเนารายงานการประชมุใหญ่ของสหกรณ์ทีล่งมตใิห้ควบ

เข้ากันไปด้วย

 เมือ่นายทะเบียนเหน็ชอบแล้ว ให้สหกรณ์แจ้งเป็นหนงัสอืไปยงัเจ้าหน้าทีท่ัง้ปวงของสหกรณ์ เพือ่ให้ทราบรายการ

ทีป่ระสงค์จะควบสหกรณ์เข้ากนั และขอให้เจ้าหนีผู้ม้ข้ีอคดัค้านในการควบสหกรณ์เข้ากนันัน้ สัง่ค�าคดัค้านไปยงัสหกรณ์

ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแล้ว

 ถ้าไม่มีเจ้าหน้ีคัดค้านในก�าหนดเวลาดังกล่าวนั้น ให้ถือว่าไม่มีค�าคัดค้าน ถ้ามีเจ้าหนี้คัดค้าน สหกรณ์จะควบเข้า

กันไม่ได้ จนกว่าจะได้ช�าระหนี้หรือได้ให้ประกันเพื่อหนี้รายนั้น

 ให้คณะกรรมการด�าเนนิการของแต่ละสหกรณ์ทีค่วบเข้ากนั ตัง้ผูแ้ทนขึน้สหกรณ์ละไม่เกนิสามคน เพือ่ด�าเนนิการ

จดทะเบียนทางกฎหมาย

 สหกรณ์ทีต่ัง้ขึน้ใหม่โดยควบเข้ากนันัน้ ต้องจดทะเบยีนเป็นสหกรณ์ใหม่ โดยยืน่ค�าขอจดทะเบยีนต่อนายทะเบียน

สหกรณ์ตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด

 ในค�าขอจดทะเบยีนใหม่ ต้องมผีูแ้ทนของสหกรณ์ทีค่วบเข้ากนัลงลายมอืชือ่อย่างน้อยสหกรณ์ละสองคนทกุสหกรณ์

 ค�าขอจดทะเบียนใหม่ต้องมีเอกสารยื่นพร้อมค�าขอด้วย คือ 

 (1) หนงัสอืของทุกสหกรณ์ท่ีควบเข้ากนันัน้รบัรองว่าได้แจ้งไปยงัเจ้าหนีท้ัง้ปวงตามทีก่ฎหมายก�าหนด และไม่มเีจ้า

หนี้คัดค้านภายในก�าหนด หรือในกรณีที่มีเจ้าหนี้คัดค้านสหกรณ์ได้รับช�าระหนี้หรือได้ให้ประกันเพื่อหนี้รายนั้นแล้ว
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 (2) ข้อบังคับของสหกรณ์ใหม่ที่ขอจดทะเบียนสี่ฉบับ

 (3) ส�าเนารายงานการประชุมผู้แทนของสหกรณ์ที่ควบเข้ากันหนึ่งฉบับ

 เอกสารตาม (2) และ (3) นั้น ผู้แทนของสหกรณ์ต้องลงลายมือชื่อรับรองสองคน

 เมื่อได้รับจดทะเบียนสหกรณ์ท่ีควบเข้ากันเป็นสหกรณ์ใหม่แล้ว ให้นายทะเบียนสหกรณ์ถอนชื่อสหกรณ์เดิมที่ได้
รับควบเข้ากันนั้นออกจากทะเบียน

 ให้ผู้แทนสหกรณ์ท่ีควบเข้ากัน มีอ�านาจหน้าที่และสิทธิเช่นเดียวกับคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์จนกว่าจะ
มีการเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ และมอบหมายการทั้งปวงให้แก่คณะกรรมกาด�าเนินการสหกรณ์ซึ่งที่
ประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกเลือกตั้งขึ้น

 สหกรณ์ใหม่ดังกล่าวนี้ ย่อมได้ไปทั้งทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ และความรับผิดชอบของสหกรณ์เดิมที่ได้ควบเข้ากัน
นั้นทั้งสิ้น

การจดทะเบียนสหกรณ์

 เป็นการรวบรวมบุคคลที่มีกิจการร่วมกันหรือมีความเดือดร้อนเหมือนกัน รวมตัวกันเพ่ือจัดต้ังสหกรณ์มาด�าเนิน
ธุรกิจเพื่อให้บริการแก่สมาชิกหรือเป็น ตัวแทนของสมาชิก อันมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
และสังคมของบรรดา สมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ การจัดตั้งสหกรณ์ขึ้น
มาจึงต้องพิจารณาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ และจะต้องเป็น กิจการร่วมกันที่มุ่งกระท�าธุรกิจกับสมาชิกเป็นหลัก มิใช่จะ
พจิารณาแต่เฉพาะการปฏบิตัติามขัน้ตอนและเอกสารประกอบการพิจารณาถกู ต้องหรือไม่ อกีทัง้ความพร้อมและความ
ร่วมมือร่วมใจของสมาชิกถือเป็นปัจจัยแห่งความส�าเร็จ เบื้องต้น ที่จะก้าวไปสู่ความส�าเร็จในการด�าเนินงานของสหกรณ์
ต่อไป

 เพื่อให้ผู้ขอจัดตั้งสหกรณ์สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และได้มีการเตรียมการเบื้องต้น จึงได้ก�าหนด
แนวทางปฏิบัติหลักๆ ไว้ 6 ขั้นตอน ในการด�าเนินการขอจัดตั้งสหกรณ์ไว้ ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 เตรียมการเบื้องต้น ขั้นตอน
ที่ 2 ประสานงาน ขั้นตอนที่ 3 จัดประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์ เพื่อพิจารณา ขั้นตอนที่ 4 ประชุมคณะ        
ผู้จัดตั้งสหกรณ์ เพื่อพิจารณา ขั้นตอนที่ 5 ประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิก เพื่อพิจารณา ขั้นตอนที่ 6 คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ยื่น
ค�าขอจดทะเบียนสหกรณ์ พร้อมเอกสารประกอบทีส่�านกังานสหกรณ์จงัหวดัหรอืส�านักงานส่งเสรมิสหกรณ์ พืน้ที ่1, พืน้ที่ 
2 แห่งท้องที่ที่ตั้งส�านักงานสหกรณ์

 สหกรณ์ท่ีจดทะเบียนแล้วมีฐานะเป็นนิติบุคคล ซึ่งเป็นผลให้สหกรณ์มีฐานะเป็นบุคคลแยกต่างหากจากสมาชิก        
ผูถ้อืหุน้ และย่อมมสีทิธแิละหน้าทีต่ามบทบญัญติัแห่งกฎหมายสหกรณ์ภายในขอบเขตวตัถปุระสงค์ทีก่�าหนดไว้ในข้อบงัคบั

การจ�าน�าหุ้นสหกรณ์

 เป็นการจ�าน�าเงนิค่าหุ้นท่ีสมาชิกซึง่ถอืหุน้ในสหกรณ์ทีต่นเป็นสมาชกิ เพือ่ประกนัหนีเ้งนิกูจ้ากสหกรณ์ เช่น สมาชกิ
ผู้หนึ่งมีหุ้นอยู่ในสหกรณ์ออมทรัพย์ของตน จ�านวนสองแสนหุ้นๆ ละ 10 บาท เป็นเงิน 2 ล้านบาท กู้เงินจากสหกรณ์ 
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1,5000,000 บาท จึงท�าสัญญาจ�าน�าเงินค่าหุ้น 1,5000,000 บาท เป็นประกันเงินกู้แก่สหกรณ์ เมื่อสมาชิกภาพของ
สมาชิกผู้นั้นสิ้นสุดลงด้วยเหตุใดก็ตาม แต่ยังเป็นหนี้สหกรณ์อยู่ 500,000 บาท ช�าระแล้ว 1,000,000 บาท สมาชิกผู้นั้น
ต้องโอนเงินค่าหุ้น 500,000 บาท ที่ยังมีอยู่ในสหกรณ์ให้สหกรณ์เป็นการช�าระหนี้ และสหกรณ์ไม่ต้องจ่ายคืนเงินค่าหุ้น 
500,000 บาท ที่สมาชิกผู้นั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนแก่สมาชิกผู้นั้น

 ในการด�าเนินงานของสหกรณ์นั้น กฎหมายสหกรณ์มีบทบัญญัติให้สหกรณ์รับจ�าน�าซ่ึงทรัพย์สินของสมาชิกได้ 
และทรัพย์สินท่ีจ�าน�าต้องอยู่ในครอบครองของผู้รับจ�าน�า ในกรณีจ�าน�าหุ้นคือเงินค่าหุ้นเป็นประกันหนี้แก่สหกรณ์ที่เรา
พิจารณาอยู่ที่เงินค่าหุ้นของสมาชิก สมาชิกก็ได้ส่งมอบให้แก่ผู้รับจ�าน�า คือ สหกรณ์ไว้แล้วถูกต้องตามบทบัญญัติของ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ปพพ.) ซึ่งเป็นกฎหมายพี้นฐานของกฎหมายสหกรณ์

 การจ�าน�าหุ้นประกันหนี้เงินกู้แก่สหกรณ์นั้น เป็นการจ�าน�าสิทธิของสมาชิกผู้กู้เงินจากสหกรณ์ที่จะเรียกร้อง                
ให้สหกรณ์จ่ายคืนค่าหุ้นที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์ เมื่อตนหมดสมาชิกภาพในสหกรณ์ของตนแล้ว ในระหว่างที่สมาชิกยังมี
สมาชิกภาพอยู่กับสหกรณ์ สมาชิกย่อมไม่มีสิทธิจ�าน�าหุ้นที่ตนถือประกันหนี้เงินกู้แก่สหกรณ์ เพราะหุ้นนั้นสมาชิกได้ส่ง
มอบมูลค่าหุ้นให้แก่สหกรณ์แล้ว

 สหกรณ์ทุกประเภทมีอ�านาจตามกฎหมายสหกรณ์ที่จะท�าสัญญาจ�าน�าหุ้นประกันหนี้เงินกู้ กับสมาชิกผู้กู้เงินจาก
สหกรณ์ได้ตามเงื่อนไขที่ได้อธิบายข้างต้น

 เมือ่ พ.ศ. 2511 ศาลจงัหวดัร้อยเอด็มคี�าพพิากษาว่าสหกรณ์ออมทรพัย์ครรู้อยเอด็ จ�ากดั ท�าสญัญารบัจ�าน�าหุน้ของ
สมาชิกเพื่อประกันหนี้เงินกู้ของสมาชิกจากสหกรณ์ได้ และเมื่อ พ.ศ. 2532 ศาลแขวงสุรินทร์ มีค�าพิพากษาว่า สหกรณ์
ออมทรัพย์สุรินทร์ จ�ากัด ท�าสัญญารับจ�าน�าหุ้นของสมาชิกเพื่อประกันหนี้เงินกู้ของสมาชิกจากสหกรณ์ได้

 ส่วนความเห็นของส�านักงานอัยการสูงสุด โดยจดหมายวันที่ 24 พฤศจิกายน 2546 เรื่องหารือกรณีสหกรณ์รับ
จ�าน�าหุ้นของตนได้หรือไม่ ได้ตอบกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่า ท�าไม่ได้นั้นเป็นกรณีที่สมาชิกสหกรณ์ยังไม่หมดสมาชิกภาพดัง
ได้อธิบายข้างต้นแล้ว

การช�าระบัญชี

 สหกรณ์ที่เลิกโดยมีเหตุตามข้อบังคับ หรือมีจ�านวนสมาชิกน้อยกว่าสิบคน หรือที่ประชุมใหญ่ลงมติให้เลิก หรือ       
ล้มละลาย หรือนายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้เลิก กฎหมายบัญญัติให้มีการช�าระบัญชี

 การช�าระบัญชีมีขั้นตอนด�าเนินการ อาทิ

 1. การแต่งตัง้ผูช้�าระบญัช ีโดยทีป่ระชมุใหญ่สหกรณ์ หรอืนายทะเบยีนสหกรณ์ ซึง่ผูช้�าระบญัชทีีไ่ด้รับเลือกตัง้อาจ
ได้แก่ สมาชิก กรรมการสหกรณ์ หรือบุคคลภายนอกสหกรณ์ก็ได้ แต่ผู้ช�าระบัญชีที่รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่จะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์

 2. การจดทะเบียนผูช้�าระบัญช ีซึง่นายทะเบยีนสหกรณ์มหีน้าทีจ่ดทะเบยีนผูช้�าระบญัชแีละปิดประกาศช่ือผูช้�าระ
บัญชีที่จดทะเบียนแล้ว
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 3. ผู้ช�าระบัญชี ต้องท�าหน้าที่สะสางกิจการของสหกรณ์ที่คงเหลือให้เรียบร้อย จัดการช�าระหนี้แก่เจ้าหนี้ และ

จ�าหน่ายทรัพย์สินของสหกรณ์ที่มีอยู่ตามบัญชีให้เสร็จ

การด�าเนินงานของสหกรณ์

 สหกรณ์เป็นองค์การธรุกจิของสมาชกิ และสมาชกิเป็นผู้ใช้บริการหรือเป็นลูกค้าของสหกรณ์ และสหกรณ์ได้ก�าหนด

วตัถปุระสงค์ไว้ในข้อบงัคบัของตน เพือ่ปฏบิติัให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ กฎหมายสหกรณ์จึงบญัญติัให้สหกรณ์มีอ�านาจ

กระท�าการดังต่อไปนี้

 1. ด�าเนินธุรกิจ การผลิต การค้า การบริการ และอุตสาหกรรมเพื่อประโยชน์ของสมาชิก

 2. ให้บริการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิก และครอบครัว

 3. ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก

 4. ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ หรือบุคคลอื่นใด

 5. รบัฝากเงนิประเภทออมทรพัย์หรือประเภทประจ�าจากสมาชกิ หรือสหกรณ์อืน่ได้ตามระเบยีบของสหกรณ์ทีไ่ด้

รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์

 6 ให้กู้ ให้สินเชื่อ ให้ยืม ให้เช่า ให้เช่าซื้อ โอน รับจ�านอง หรือจ�าน�า ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิก หรือของสมาชิก

 7. จัดให้ได้มา ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สิทธิ ครอบครอง กู้ ยืม เช่า เช่าซื้อ รับโอนสิทธิการเช่าหรือสิทธิการ 

เช่าซื้อ จ�านองหรือจ�าน�า ขาย หรือจ�าหน่ายด้วยวิธีอื่นใด ซื้อทรัพย์สิน

 8. ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงินได้ตามระเบียบของสหกรณ์ ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์

 9. ด�าเนินการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับ หรือต่อเนื่องในการจัดให้ส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

การตรวจสอบ

 

 องค์กรธุรกิจนิติบุคคลในรูปสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์ระบุไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์นั้นๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ กฎหมายสหกรณ์บัญญัติให้สหกรณ์มีอ�านาจกระท�าการหลายประการดังกล่าวในเร่ืองการด�าเนินงานของ

สหกรณ ์นายทะเบยีนสหกรณ์ผูม้ีอ�านาจหนา้ที่ในการก�ากบัดแูลสหกรณ์ จงึแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบกจิการ หรอืผูต้รวจการให้

มอี�านาจหน้าทีต่รวจสอบกจิการและฐานะการเงินของสหกรณ์ ตามทีน่ายทะเบยีนสหกรณ์ก�าหนด เมือ่ตรวจสอบแล้วให้

เสนอรายงานการตรวจสอบต่อนายทะเบียนสหกรณ์

 หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง การตรวจสอบเป็นมาตรการภายหลังการปฏิบัติไปแล้วจะต้องมีการตรวจสอบว่าทุกอย่าง
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เป็นไปถูกต้องหรือไม่ เช่น การจ่ายเงินทุกขั้นตอนใครเป็นผู้อนุมัติ ใครเป็นผู้จ่าย มีหลักฐานใดประกอบบ้าง การจัดซื้อ

พสัดคุรภัุณฑ์ การจดัท�าบัญชแีละหลกัฐานการจ่ายถกูต้องหรอืไม่ มกีารตรวจสอบพสัดคุรภุณัฑ์เมือ่สิน้ปีบญัชีและการขอ

จ�าหน่ายหรอืซ่อมแซมอย่างไร มกีารปิดบญัชเีป็นประจ�าทุกวนัและท�าการตรวจสอบเงนิสดตามทีร่ะเบยีบก�าหนดหรอืไม่ 

การเก็บรักษาเงินสดตรงตามระเบียบของสหกรณ์หรือไม่

การท�าบัญชี

 การท�าบัญชีการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของการด�าเนนิงานของสหกรณ์ กฎหมายจงึบญัญตัใิห้สหกรณ์จดัให้มกีารท�าบญัชี

ตามแบบและรายการท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนดให้ถกูต้องตามความเป็นจรงิ และเกบ็รกัษาบญัชแีละเอกสารประกอบ

การลงบัญชีไว้ที่ส�านักงานสหกรณ์ภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด

 เมือ่มเีหตตุ้องบนัทกึรายการในบญัชเีกีย่วกบักระแสเงินสดของสหกรณ์ ให้บนัทกึรายการในวนัทีเ่กดิเหตนุัน้ ส�าหรบั

เหตอุืน่ทีไ่ม่เกีย่วกบักระแสเงนิสด ให้บนัทกึรายการในสมุดบญัชภีายในสามวนันบัแต่วนัอนัมีเหตุอนัจะต้องบนัทกึรายการนัน้

 การลงรายการบัญชีต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณ์โดยครบถ้วน

การประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ

 คณะกรรมการาด�าเนินการจะต้องมีการประชุมกันอย่างน้อยเดือนละครั้ง ตามระเบียบวาระการประชุมที่ก�าหนด

ไว้เป็นแนวทาง

 ผู้มีอ�านาจในการเรียกประชุม คือ ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ องค์ประชุมใน

คณะกรรมการด�าเนนิการต้องมกีรรมการด�าเนนิการมาประชมุไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวนกรรมการด�าเนนิการทัง้หมด

 ประธานในที่ประชุม ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ก็ให้

รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมอีกคนก็ให้ที่ประชุมเลือก

ตั้งกรรมการด�าเนินการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น

 การออกเสียงและการวินิจฉัยปัญหาในที่ประชุม

 การออกเสียง กรรมการด�าเนินการคนหนึ่งให้มีเสียงในการลงคะแนนออกเสียงในท่ีประชุม จะมอบให้ผู้อื่นมา

ประชุมและออกเสียงแทนตนไม่ได้

 การวินิจฉัยปัญหา ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก

หนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

 ในการประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ ที่มีระเบียบวาระการประชุมเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงแก้ไขข้องบังคับ  
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ระเบยีบของสหกรณ์ ให้แจ้งเจ้าหน้าทีก่รมส่งเสรมิสหกรณ์ กรณต่ีางจงัหวดักค็อื ส�านกังานสหกรณ์จงัหวดั และกรมตรวจ

บัญชีสหกรณ์ กรณีต่างจังหวัดก็ คือส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในจังหวัดที่เป็นที่ตั้งส�านักงานสหกรณ์

 รายงานการประชุม ต้องจัดให้ผู้เข้าประชุมลงลายมือชื่อพร้อมท้ังบันทึกเร่ืองท่ีพิจารณาวินิจฉัยไว้ในรายงานการ

ประชุมและให้ประธานในที่ประชุมกับกรรมการด�าเนินการอีกคนหนึ่งที่เข้าประชุมลงลายมือชื่อด้วย

การประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก

 การประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก ซึ่งกฎหมายก�าหนดให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ต้องนัดสมาชิกมาประชุมกัน โดยการ

ประชุมดังกล่าวถือเป็นการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก ซึ่งต้องกระท�าภายใน 90 วัน นับแต่วันที่จดทะเบียนสหกรณ์ เพื่อ

พิจารณาในเรื่องดังต่อไปนี้

 1. เลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการของสหกรณ์ท�าหน้าที่บริหารงาน

 2. มอบหมายการงานทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการด�าเนินการของสหกรณ์

การประชุมใหญ่ของสหกรณ์

 

 การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ซึ่งกระท�าได้ 2 วิธี แล้วแต่สหกรณ์จะเลือกปฏิบัติตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม

 1. การประชมุใหญ่โดยสมาชกิ คอื การจดัประชมุใหญ่ของสหกรณ์ ซึง่สมาชกิทกุคนมสีทิธเิข้าร่วมประชุมใหญ่ตาม

ที่ข้อบังคับก�าหนดไว้ การประชุมโดยวิธีนี้ปกติใช้กับสหกรณ์ที่มีจ�านวนสมาชิกไม่มากนัก เพราะสหกรณ์สามารถด�าเนิน

การได้โดยไม่ยุ่งยากและไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย

 2. การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก คือ การจัดประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ซึ่งสมาชิกไม่ได้เข้าร่วมประชุมทุกคน 

แต่ใช้วิธีให้สมาชิกเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมแทน โดยกฎหมายบัญญัติการเลือกผู้แทนสมาชิกไว้ว่า สหกรณ์

ใดมีสมาชิกเกินกว่าห้าร้อยคน จะก�าหนดในข้อบังคับให้มีการประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิกก็ได้ จ�านวนผู้แทนสมาชิก 

จะมีน้อยกว่าหนึ่งร้อยคนไม่ได้ วิธีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก จ�านวนผู้แทนสมาชิก และการด�ารงต�าแหน่งให้เป็นไป             

ตามทีก่�าหนดไว้ในข้อบงัคบั ปกตใิช้กบัสหกรณ์ขนาดใหญ่ทีม่สีมาชกิจ�านวนมาก ไม่สะดวกหรือไม่สมควรจดัประชมุใหญ่ 

โดยให้สมาชิกทุกคนมาร่วมประชุมได้ เพราะจะเกิดความยุ่งยากในการจัดหาสถานที่ การควบคุมการประชุม และ            

ความสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการประชุม

 องค์ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ซึ่งมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

 1. กรณีท่ีครบองค์ประชุม การประชุมใหญ่ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนสมาชิกทั้งหมด 

หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน ในกรณีเป็นประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก ต้องมีผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
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ของจ�านวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน

 ตามกฎหมายสหกรณ์ได้ก�าหนดให้องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งจ�านวนของสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน ดังนั้น เมื่อใดก็ตามที่สมาชิกมาประชุมอยู่ในห้องประชุมน้อย
กว่าหนึ่งร้อยคนถือว่าไม่ครบองค์ประชุม ที่ประชุมจะลงมติพิจารณาเรื่องต่างๆ ต่อไปไม่ได้

 2. กรณีที่ไม่ครบองค์ประชุม ให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่นัดประชุมใหญ่ครั้งแรก เมื่อมี
สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกแล้วแต่กรณี มาประชุมไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจ�านวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือ
ไม่น้อยกว่า 30 คน ก็ให้ถือว่าเป็นองค์ประชุม อย่างไรก็ตามถ้าเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก
ร้องขอให้เรียกประชุมแล้ว การประชุมใหญ่ครั้งหลังภายใน 14 วันดังกล่าว ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ�านวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนแล้วแต่กรณีจึงจะถือว่าครบองค์ประชุม

การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี

 

 กฎหมายสหกรณ์บญัญตัใิห้คณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์เรียกประชมุใหญ่สามญัปีละหนึง่คร้ัง ภายในหนึง่ร้อย
ห้าสบิวันนบัแต่วนัสิน้ปีทางบญัชขีองสหกรณ์นัน้ ดงันัน้ แต่ละปีทางบญัชทีีก่�าหนดไว้ในข้อบงัคบัของสหกรณ์นัน้ จะมีการ
ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีไม่ได้ จะมีได้แต่การประชุมใหญ่วิสามัญ

 กรณีการประชุมใหญ่ครั้งแรกภายใน 90 วันนับแต่วันจัดตั้งสหกรณ์ ก็ถือว่าเป็นการประชุมใหญ่สามัญเช่นกัน

 กฎหมายสหกรณ์ (ต่อไปจะใช้ค�าว่า กฎหมายเฉยๆ แทน) บัญญัติให้สหกรณ์จัดให้มีการท�าบัญชีสหกรณ์ตามแบบ
และรายการท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการ       
ลงบัญชีไว้ที่ส�านักงานสหกรณ์ภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด

 เมื่อมีเหตุที่ต้องบันทึกรายการในบัญชีท่ีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ให้บันทึกรายการในวันที่เกิดเหตุนั้น 
ส�าหรับเหตุอื่นที่ไม่เกี่ยวกับกระแสเงินสด ให้บันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแต่วันที่มีเหตุอันจะต้องบันทึก
รายการนั้น

 การลงรายการบัญชีต้อมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณ์ครบถ้วน

 ให้สหกรณ์จัดท�างบดุลอย่างน้อยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดว่าเป็นรอบปีทางบัญชีที่สหกรณ์ก�าหนดไว้ใน
ข้อบังคับของตน

 งบดลุนัน้ต้องมรีายการแสดงสนิทรพัย์ หนีส้นิ และทนุของสหกรณ์ กบัทัง้บญัชกี�าไร ขาดทนุตามแบบทีน่ายทะเบียน
สหกรณ์ก�าหนด

 งบดุลนั้นต้องท�าให้แล้วเสร็จและให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วน�าเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์
ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี

 ในสหกรณ์จดัท�ารายงาประจ�าปี แสดงผลการด�าเนนิงานของสหกรณ์เสนอต่อท่ีประชมุใหญ่สามญัประจ�าปีในคราว

The Cooperative3_P123-214.indd   156 3/1/2560 BE   7:25 PM



157

ที่เสนองบดุล และให้ส่งส�าเนารายงานประจ�าปีกับงบดุลไปยังนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการ

ประชุม

 ให้สหกรณ์เก็บรักษารายงานประจ�าปีแสดงผลการด�าเนินงานของสหกรณ์ และงบดุล พร้อมทั้งข้อบังคับและ

กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้ที่ส�านักงานของสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกขอตรวจดูได้

 นายทะเบียนสหกรณ์จะให้ก�าหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ทุกประเภทว่า เมื่อจะมีการประชุมใหญ่ทุกคราวทั้ง

ประชุมใหญ่สามัญ และประชุมใหญ่วิสามัญให้สหกรณ์มีหนังสือแจ้งวัน เวลา สถานที่ และเรื่องที่จะประชุมให้บรรดา

สมาชกิทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจด็วนั แต่ถ้าการประชมุนัน้เป็นการด่วน อาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร ทัง้นี ้ให้ประธาน

กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการเป็นผู้ลงมือในหนังสือนั้น และต้องแจ้งให้กรมส่งเสริมสหกรณ์และ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบล่วงหน้า ในโอกาสเดียวกันกับที่แจ้งให้สมาชิกทราบด้วย

 หนังสือแจ้งการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีบอกวัน เวลา สถานที่ และเรื่องที่จะประชุมมีตัวอย่างดังนี้

สหกรณ์ .................................................. จ�ากัด

 

ที่ 2/2558

        วันที่ ...... เดือน ............................. พ.ศ.2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2558

เรียน สมาชิกสหกรณ์ ..............................จ�ากัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย: งบดุลและงบก�าไรขาดทุนประจ�าปี งบการเงิน 2558 จ�านวน 1 ชุด

 ด้วยคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ ......... จ�ากัด ได้มีมติครั้งที่ ..../2558 วันที่ ... เดือน ....... พ.ศ. 2558 ได้

ก�าหนดการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2558 ในวันที่ .... เดือน ....... พ.ศ. 2558 เวลา ...... น. ณ ห้องประชุม ............... 

ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

 วาระที่ 1  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

 วาระที่ 2   รับรองรายงานประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2557 วันที่ ... เดือน ....... พ.ศ. 2557

 วาระที่ 3   รับทราบการรับสมาชิกเข้าใหม่ และสมาชิกออกจากสหกรณ์ และรายงานผลการ

   ด�าเนินงานประจ�าปี 2557

 วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติงบดุล งบก�าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจ�าปี 2558

 วาระที่ 5   พิจารณาการจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี 2558
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 วาระที่ 6   พิจารณาอนุมัติรายจ่ายในการด�าเนินงานประจ�าปี 2559

 วาระที่ 7   พิจารณารายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2558

 วาระที่ 8   การเลือกตั้งประธานกรรมการ คณะกรรมการด�าเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ

   ประจ�าปี 2559

 วาระที่ 9   พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอให้นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง และก�าหนด

   ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบประจ�าปี 2559 (กรณีนี้ใช้เฉพาะสหกรณ์ที่จ้างผู้สอบบัญชี)

 วาระที่ 10  พิจารณาก�าหนดวงเงินที่สหกรณ์อาจกู้ยืม หรือค�้าประกันประจ�าปี 2559

 วาระที่ 11  พิจารณาอนุมัติหลักการน�าเงินไปฝาก หรือลงทุนในหลักทรัพย์ตามประกาศ

   คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

  วาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

 จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกันด้วย         

จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ..............................................................

(.......................................................)

ประธานกรรมการด�าเนินการ

สหกรณ์ ..................................... จ�ากัด
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การประชุมใหญ่วิสามัญ

 เมื่อมีเหตุอันสมควรคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์จะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ในกรณีต่อไปนี้ 

คณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ต้องเรยีกประชมุใหญ่วสิามญั คอื (1) นายทะเบยีนสหกรณ์มหีนงัสอืแจ้งให้เรยีกประชุม

ใหญ่ (2) สหกรณ์ขาดทุนเกนิกึง่ของจ�านวนทนุเรอืนหุน้ทีช่�าระแล้ว ทัง้สองกรณนีีต้้องเรยีกประชมุใหญ่วสิามญัโดยมชิกัช้า 

แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่สหกรณ์ทราบ

 สมาชิกสหกรณ์ก็มีสิทธิท�าหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ ให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญก็ได้          

โดยมีเงื่อนไขเกี่ยวกับจ�านวนสมาชิกผู้ร้องขอ ดังนี้ (1) สมาชิกจ�านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของสมาชิกทั้งหมด หรือไม่

น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน (2) กรณีผู้แทนสมาชิกของสหกรณ์ที่มีข้อบังคับให้มีการประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิกได้ มีจ�านวน

ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ�านวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคน

 ในกรณีที่สมาชิก หรือผู้แทนสมาชิกดังกล่าวท�าหนังสือร้องขอให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญให้คณะกรรมการ          

ด�าเนินการสหกรณ์เรยีกประชมุใหญ่วสิามญัภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ด้รบัค�าขอถ้าคณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์

ไม่ด�าเนินการดังกล่าว ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอ�านาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญตามหนังสือร้องขอของสมาชิก ภายใน

ระยะเวลาตามที่เห็นสมควรก็ได้

 อาจกล่าวได้ว่า การประชุมใหญ่วิสามัญคือการประชุมใหญ่ด้วยเหตุผลพิเศษ กล่าวคือ

 1. มีเหตุอันสมควร คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์จะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้

 2. นายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ

 3. เมื่อสหกรณ์ขาดทุนเกินกึ่งหนึ่งของทุนเรือนหุ้นที่ช�าระแล้ว

 4. เมื่อสมาชิกจ�านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่า 100 คน ลงลายมือชื่อ             

ท�าหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ ให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญก็ได้ และให้คณะกรรมการด�าเนิน

การสหกรณ์เรยีกประชมุใหญ่วสิามญันบัแต่วนัร้องขอ ถ้าคณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ไม่เรยีก นายทะเบียนสหกรณ์          

มีอ�านาจเรียกประชุมใหญ่สามัญภายในระยะเวลาตามที่เห็นสมควร

 ตามพระราชบัญญตัสิหกรณ์ มาตรา 55 เมือ่มเีหตอุนัสมควร คณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์จะเรยีกประชมุใหญ่

วิสามัญเมือ่ใดกไ็ด้ แต่ถ้านายทะเบยีนสหกรณ์มหีนงัสอืแจ้งให้เรยีกประชมุใหญ่วสิามญั หรอืในกรณทีีส่หกรณ์ขาดทุนเกิน

กึ่งของจ�านวนทุนเรือนหุ้นท่ีช�าระแล้ว ต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญโดยมิชักช้าแต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่สหกรณ์

ทราบ

 สมาชกิซึง่มจี�านวนไม่น้อยกว่าหนึง่ในห้าของจ�านวนสมาชกิทัง้หมด หรอืไม่น้อยกว่าหนึง่ร้อยคน หรอืผูแ้ทนสมาชกิ

ในกรณีที่มีผู้แทนสมาชิกตามมาตรา 56 ซึ่งมีจ�านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ�านวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อย

กว่าห้าสิบคนลงลายมือชื่อท�าหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญก็ได้

 ในกรณีทีส่มาชกิ หรอืผูแ้ทนสมาชกิของสหกรณ์เป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชมุใหญ่วสิามญั ให้คณะกรรมการด�าเนนิ

การสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีรับค�าร้องขอ ถ้าคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ไม่
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เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในก�าหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอ�านาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
ภายในระยะเวลาตามที่เห็นสมควรก็ได้

การมอบหมาย

 ในการด�าเนินงานของสหกรณ์ภายใต้กฎหมายสหกรณ์มาตรา 50 นั้น คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ ต้องร่วม
กันเป็นผู้ด�าเนินกิจการของสหกรณ์ และต้องเป็นผู้แทนสหกรณ์ในกิจการอื่นเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพื่อการที่เกี่ยวกับ
บุคคลภายนอกนี้ คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์จะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนหรือผู้จัดการท�าการ
แทนก็ได้ ซึ่งโดยปกติจะเขียนไว้ในข้อบังคับหรือระเบียบสหกรณ์ หรือโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ 
เช่น การอนุมัติเงินกู้ของสมาชิกท่ีกฎหมายสหกรณ์ถือว่าเป็นบุคคลภายนอกในกรณีกู้ยืม หรือของสหกรณ์อื่น คณะ
กรรมการด�าเนินการสหกรณ์อาจมอบหมายให้คณะกรรมการเงินกู้ ซ่ึงที่ประชุมคณะกรรมการมีมติแต่งตั้งขึ้นให้ท�าการ
อนุมัติแทนก็ได้ หรือการลงชื่อในเช็คสั่งจ่ายของสหกรณ์ที่ประชุมคณะกรรมการอาจมีมติมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง
ร่วมกับผู้จัดการลงชื่อในเช็คสั่งจ่ายดังกล่าวแทนก็ได้
 กรรมการด�าเนินการสหกรณ์แต่ละคนไม่อาจมอบหมายให้ผู้อื่นท�าการในหน้าท่ีกรรมการด�าเนินการสหกรณ์         
แทนตนได้ เช่น กรรมการเงินกู้ผู้หนึ่งมีหน้าที่ไปดูที่ดินที่สมาชิกจะน�ามาจ�านองประกันหนี้เงินกู้ แต่กรรมการ ผู้นั้น              
จะมอบให้ผู้อื่นท�าการแทนไม่ได้
 

การมอบอ�านาจ

 กฎหมายสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ในหมวดว่าด้วยการก�ากับ และส่งเสริมสหกรณ์ บัญญัติให้นายทะเบียน
สหกรณ์มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 (1) รับจดทะเบียน ส่งเสริม ช่วยเหลือ แนะน�า และก�ากับดูแลสหกรณ์ให้เป็นไปตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้        
และกฎหมายอื่น

 (2) ก�าหนดระบบบัญชี และมาตรฐานการสอบบัญชีตลอดจนสมุดและแบบรายงานต่างๆ ที่สหกรณ์ต้องยื่นต่อ          
นายทะเบียนสหกรณ์ รวมทั้งแบบพิมพ์อื่นๆ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

 (3) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจการสหกรณ์ และผู้ช�าระบัญชี

 (4) ออกค�าสั่งให้มีการตรวจสอบ หรือไต่สวนเกี่ยวกับการจัดตั้งการด�าเนินงาน หรือฐานะการเงินของสหกรณ์

 (5) สั่งให้ระงับการด�าเนินงานทั้งหมดหรือบางส่วนของสหกรณ์ หรือให้เลิกสหกรณ์ ถ้าเห็นว่าสหกรณ์กระท�าการ 
หรืองดเว้นกระท�าการอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์หรือสมาชิก

 (6) ถอนชื่อสหกรณ์ออกจากทะเบียนสหกรณ์

 (7) จัดท�ารายงานประจ�าปีแยกตามประเภทสหกรณ์เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
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 (8) ออกระเบียบ หรือค�าสั่ง เพื่อให้มีการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้และเพื่อประโยชน์ในการด�าเนินกิจการ

ของสหกรณ์

 (9) กระท�าการอื่นใดตามท่ีพระราชบัญญัตินี้ก�าหนด ให้เป็นอ�านาจหน้าที่ของนายทะเบียนสหกรณ์หรือตาม                 

ที่รัฐมนตรีมอบหมาย

 บรรดาอ�านาจของนายทะเบียนสหกรณ์ในการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติหรือการด�าเนินการอื่นใดตามพระราช

บัญญัตินี้ นายทะเบียนสหกรณ์อาจมอบอ�านาจให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่

ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายให้ปฏิบัติการแทนได้

 การมอบอ�านาจตามวรรคสองให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 อน่ึง กฎหมายสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวกับการก�ากับและส่งเสริมสหกรณ์ ยังมีบทบัญญัติจ�ากัดการมอบอ�านาจ           

ของนายทะเบียนสหกรณ์ไว้ คือ ผู้ที่นายทะเบียนสหกรณ์จะมอบอ�านาจให้ได้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 (1) ต้องเป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ

 (2) ผู้นั้นต้องมีต�าแหน่งไม่ต�่ากว่าผู้อ�านวยการกองหรือเทียบเท่า ตัวอย่างเช่น เวลานี้นายทะเบียนสหกรณ์มอบ

อ�านาจโดยแต่งตัง้ให้สหกรณ์จงัหวดัแต่ละจงัหวดัเป็นรองนายทะเบยีนสหกรณ์ประจ�า จงัหวดันัน้ๆ เวลามหีนงัสอืราชการ

ในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ หรือการด�าเนินการอื่นใดถึงสหกรณ์ต่างๆ สหกรณ์จังหวัดจะต้องลงลายมือช่ือ           

ในหนังสือราชการนั้นๆ “สหกรณ์จังหวัด รองนายทะเบียนสหกรณ์” คือบอกการมีต�าแหน่งทางราชการตามพระราช

บัญญัติข้าราชการพลเรือน และต�าแหน่งตามกฎหมายสหกรณ์

 การมอบอ�านาจเป็นเรื่องของผู้มีอ�านาจรัฐคนเดียวเป็นผู้มอบ ถ้ามีหลายคนมอบ เช่น คณะกรรมการด�าเนินการ

ลงนามการมอบ กฎหมายสหกรณ์จะใช้ค�าว่า “มอบหมาย”

      การแยกสหกรณ์

 กฎหมายสหกรณ์บัญญตัไิว้ว่า การแยกสหกรณ์จะกระท�ามไิด้ แต่ถ้ามกีารเปลีย่นแปลงเขตการปกครองท้องทีห่รอื

แบ่งหน่วยงาน หรือสถานประกอบการจะแยกสหกรณ์ก็ได้หากมีความจ�าเป็นหรือมีเหตุให้ไม่สะดวกแก่การด�าเนินงาน

 การแยกสหกรณ์จะกระท�าได้โดยสมาชิกในสหกรณ์นั้นจ�านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ�านวนทั้งหมด หรือไม่

น้อยกว่าห้าร้อยคนลงลายมือชื่อท�าหนังสือขอแยกสหกรณ์ต่อคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์

 ให้คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์เรยีกประชมุใหญ่ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัได้รบัค�าร้องขอ เพือ่พจิารณาเรือ่ง

การแยกสหกรณ์ ถ้าที่ประชุมใหญ่ได้มีมติเห็นชอบให้แยก ให้สหกรณ์พิจารณาแบ่งทรัพย์สิน ทุน ทุนส�ารอง หนี้สิน สิทธิ 

และความรับผิดชอบของสหกรณ์ตามวิธีการที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด

 การวนิจิฉยัชีข้าดในเรือ่งต่างๆ ของท่ีประชมุใหญ่ดังกล่าวให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนสมาชกิ หรอื

ผู้แทนสมาชิกที่มาประชุม
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 ถ้าคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ไม่เรียกประชุมใหม่ภายในเวลาสามสิบวัน ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอ�านาจ

เรียกประชุมใหญ่ภายในระยะเวลาตามที่เห็นสมควร

 กรณีท่ีประชุมใหญ่ได้มีมติไม่เห็นชอบให้แยกสหกรณ์ ถ้าสมาชิกจ�านวนดังกล่าวข้างต้นพิจารณาแล้วไม่เห็นด้วย        

กับมติที่ประชุมใหญ่นั้น ให้สมาชิกดังกล่าวทุกคนลงลายมือชื่อท�าหนังสือถึงนายทะเบียนสหกรณ์ภายในเวลาสามสิบวัน

นบัแต่วนัทีท่ีป่ระชมุใหญ่ลงมตเิพือ่ให้นายทะเบยีนสหกรณ์พจิารณาวนิจิฉยัชีข้าด และเมื่อนายทะเบยีนสหกรณ์ชีข้าดว่า

ให้แยกสหกรณ์หรือไม่ให้แยก ให้แจ้งค�าวินิจฉัยให้สหกรณ์ทราบ ค�าวินิจฉัยของนายทะเบียนสหกรณ์ให้เป็นที่สุด

 เมือ่ทีป่ระชมุใหญ่มมีตเิหน็ชอบให้แยกสหกรณ์ดงักล่าว หรอืนายทะเบยีนสหกรณ์วนิจิฉยัชีข้าดให้แยก ให้สหกรณ์

แจ้งมติที่ประชุมใหญ่หรือค�าวินิจฉัยของนายทะเบียนสหกรณ์เป็นหนังสือไปยังเจ้าหนี้ทั่งปวงของสหกรณ์ เพื่อให้ทราบ

รายการทีป่ระสงค์จะแยกสหกรณ์ และให้เจ้าหนีผู้ค้ดัค้านการแยกสหกรณ์ส่งค�าคดัค้านไปยงัสหกรณ์ภายในหกสบิวนันบั

แต่วันที่ได้รับแจ้ง

 สหกรณ์ที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่โดยการแยกนั้นปฏิบัติตามกฎหมายสหกรณ์ในเรื่องที่ว่าด้วยการจดทะเบียนมาใช้โดย

อนุโลม

 ค�าขอจดทะเบยีนสหกรณ์ใหม่ต้องยืน่พร้อมเอกสารท่ีกฎหมายก�าหนด บรรดาทรัพย์สิน ทุน ทุนส�ารอง หนีส้นิ สทิธิ 

และความรับผิดชอบของสหกรณ์เดิมท่ีท่ีประชุมใหญ่มีมติให้แบ่งแยก หรือนายทะเบียนสหกรณ์ได้มีค�าวินิจฉัยชี้ขาดให้

แบ่งแยกแล้วแต่กรณี ย่อมโอนไปให้แก่สหกรณ์ใหม่ตั้งแต่วันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์

 

 เงินของสหกรณ์ที่เหลือจากการให้สมาชิกกู้ และหรือให้สหกรณ์อื่นกู้แล้วนั้น สหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ตามที่

พระราชบัญญัติสหกรณ์ก�าหนดไว้ ดังนี้

 (1) ฝากในชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น

 (2) ฝากในธนาคารหรือฝากในสถาบันการเงินท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 

(ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธกส. ซึ่งเป็นธนาคารเดียวที่เขียนวัตถุประสงค์ดังกล่าวไว้ใน 

พ.ร.บ.ธกส.)

 (3) ซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ

 (4) ซื้อหุ้นของธนาคารที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์

 (5) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น

 (6) ซือ้หุน้ของสถาบันท่ีประกอบธรุกจิอนัท�าให้เกดิความสะดวกหรอืส่งเสรมิความเจรญิแก่กจิการของสหกรณ์โดย

ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
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 (7) ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก�าหนด

 การให้รัฐวิสาหกิจกู้เงินของสหกรณ์ เช่น การให้บริษัท การบินไทย จ�ากัด กู้เงินโดยสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน

บริษัท การบินไทย จ�ากัด และสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นในเครือข่าย รายได้ คือ ดอกเบี้ยเงินกู้ สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ให้กู้จะ

ต้องเสียภาษีเงินได้ เพราะไม่ใช่รายได้จากสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์นั้นๆ หรือรายได้ดอกเบี้ยเงินกู้ที่ให้สหกรณ์อื่นกู้

 สหกรณ์อาจใช้เงินของตนที่เหลือจากให้สมาชิกของตนกู้และหรือให้สหกรณ์อื่นๆ ซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาล หรือ

รัฐวิสาหกิจ ซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาล เช่น ซ้ือพันธบัตรเงินกู้ของรัฐบาลซ่ึงเรียกกันว่า ตราสารหนี้ หรือซื้อหลักทรัพย์

ของรัฐวิสาหกิจ เช่น ซื้อพันธบัตรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือซื้อหุ้นกู้ และหรือหุ้นกู้ด้วย

สิทธิของธนาคารกรุงไทยของบริษัทการบินไทย ซึ่งเรียกกันว่า ตราสารทุน หรือเช่นสหกรณ์อาจจัดตั้ง กองทุนส่วนบุคคล 

วงเงิน 100 ล้านบาท  จ้างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ตนเชื่อถือเป็นผู้จัดการกองทุนซื้อขายหลักทรัพย์ (ตราสาร

ทุน) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ได้ แต่สหกรณ์จะต้องเสียภาษีเงินได้จากที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของรัฐบาล  หรือ

รัฐวิสาหกิจตามที่ประมวลรัษฎากรก�าหนด

 (ดู พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542  มาตรา 62 (3))

การเลิกสหกรณ์

 

 สหกรณ์ที่จดทะเบียนตามกฎหมายสหกรณ์แล้ว ย่อมเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายสหกรณ์ ดังนั้น การเลิกสหกรณ์

คือการเลิกความเป็นนิติบุคคลสหกรณ์ ด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด ดังต่อไปนี้

 (1) มีเหตุตามที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับ

 (2) สหกรณ์สมาชิกน้อยกว่าสิบคน

 (3) ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้เลิก

 (4) ล้มละลาย

 (5) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้เลิก

 ให้สหกรณ์ท่ีเลิกตาม (1) (2) (3) หรือ (4) แจ้งให้นายทะเบียนสหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เลิก                

ให้นายทะเบียนสหกรณ์ปิดประกาศการเลิกสหกรณ์ไว้ที่ส�านักงานของสหกรณ์ ที่ท�าการสหกรณ์อ�าเภอ หรือหน่วย               

ส่งเสริมสหกรณ์และที่ว่าการอ�าเภอ หรือส�านักงานเขตแห่งท้องที่ที่สหกรณ์นั้นตั้งอยู่ การเลิกสหกรณ์ด้วยเหตุล้มละลาย

ให้ด�าเนินการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ปพพ.) ว่าด้วยล้มละลาย

 นายทะเบยีนสหกรณ์มอี�านาจส่งเลิกสหกรณ์ได้เมือ่ปรากฏว่า (1) สหกรณ์ไม่เร่ิมด�าเนนิกจิการภายในหนึง่ปีนบัแต่

วันที่จดทะเบียน หรือหยุดด�าเนินกิจการติดต่อกันเป็นเวลาสองปีนับแต่วันที่หยุดด�าเนินกิจการ (2) สหกรณ์ไม่ส่งส�าเนา
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งบดุลและรายงานประจ�าปีต่อนายทะเบียนสหกรณ์เป็นเวลาสามปีติดต่อกัน (3) สหกรณ์ไม่อาจด�าเนินกิจการให้เป็นผลด ี

หรือด�าเนินกิจการของสหกรณ์ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ หรือประโยชน์ส่วนรวม สหกรณ์ที่ถูกนายทะเบียน

สหกรณ์สัง่เลกิ มสีทิธอิทุธรณ์ต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ โดยท�าเป็นหนงัสือยืน่ต่อนายทะเบยีนสหกรณ์

ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค�าสั่ง และให้นายทะเบียนสหกรณ์ส่งค�าอุทธรณ์ต่อไปยังคณะกรรมการพัฒนาการ

สหกรณ์แห่งชาติโดยไม่ชักช้า ค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติให้เป็นที่สุด

 เม่ือสหกรณ์ใดเลิกไปด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดตามที่กฎหมายสหกรณ์ระบุไว้ ให้จัดการช�าระบัญชีสหกรณ์นั้น ตาม

บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการช�าระบัญชี

 การเลกิสหกรณ์อาจกล่าวได้ว่า เป็นการสูญเสียไปซ่ึงสภาพของการเป็นนติิบคุคล  ผู้ใดกระท�าการใดๆ ในนามของ

สหกรณ์ภายหลังสหกรณ์เลิกแล้ว ย่อมไม่มีผลผูกพันสหกรณ์เพราะสหกรณ์สิ้นสุดการเป็นนิติบุคคลแล้ว เว้นแต่บุคคล          

ที่กฎหมายก�าหนดให้มีอ�านาจหน้าที่กระท�าการ เช่น ผู้ช�าระบัญชี เป็นต้น

 การเลิกสหกรณ์มีได้ 2 กรณี กล่าวคือ

 1. เมื่อเกิดเหตุตามที่กฎหมายก�าหนด (มาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542) ได้แก่

  (1) มีเหตุตามที่ก�าหนดในข้อบังคับ

  (2) สหกรณ์มีจ�านวนสมาชิกน้อยกว่าสิบคน

  (3) ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้เลิก

  (4) ล้มละลาย

 2. เลิกเมื่อนายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้เลิก (มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542) นายทะเบียน

สหกรณ์มีอ�านาจสั่งเลิกสหกรณ์ได้ ถ้าสหกรณ์มีกรณีต่อไปนี้

  (1) ไม่เริ่มด�าเนินกิจการภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่จดทะเบียน

  (2) หยุดด�าเนินกิจการติดต่อกันเป็นเวลาสองปีนับแต่วันที่หยุดด�าเนินกิจการ

  (3) ไม่ส่งส�าเนางบดุลและรายงานประจ�าปีต่อนายทะเบียนสหกรณ์เป็นเวลาสามปีติดต่อกัน

  (4) ไม่อาจด�าเนินกิจการให้เป็นผลดี

  (5) การด�าเนินกิจการของสหกรณ์ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์หรือประโยชน์ส่วนรวม

การเลือกตั้งกรรมการ

 

 การเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 50 ให้สหกรณ์มีคณะ

กรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึง่คนและกรรมการอืน่อกีไม่เกนิสบิสีค่นซ่ึงทีป่ระชมุใหญ่
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เลือกตั้งจากสมาชิก

 คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ มีวาระอยู่ในต�าแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบ

หนึง่ปีนบัแต่วนัเลอืกตัง้ ให้กรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ออกจากต�าแหน่งเป็นจ�านวนหนึง่ในสองของกรรมการด�าเนนิการ

สหกรณ์ทั้งหมดโดยวิธีจับสลาก และให้ถือว่าเป็นการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ

 กรรมการด�าเนินการสหกรณ์ ซึ่งพ้นจากต�าแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน

 ในกรณีที่มีการเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการสหกรณ์แทนต�าแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการด�าเนินการสหกรณ์ที่ได้รับ

เลือกตั้งอยู่ในต�าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน

การออกเสียงในที่ประชุมใหญ่

 

 พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 59 บญัญตัไิว้ความว่า สมาชกิคนหนึง่ให้มเีสยีงหนึง่ในการลงคะแนนในทีป่ระชมุ

ใหญ่  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด การวินิจฉัยชี้ขาดของ       

ทีป่ระชมุใหญ่ให้ถอืเสยีงข้างมาก เว้นแต่กรณดีงัต่อไปนี ้ให้ถอืเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนสมาชิกซึง่มาประชุม

 1. สมาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิคนหนึง่ให้มเีสยีงหนึง่ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนั ให้ประธานในทีป่ระชุม

ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

 2. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหญ่ให้ถือเสียงข้างมาก

 3. ข้อยกเว้นท่ีการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหญ่ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนสมาชิก            

หรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม คือ

 1. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

 2. การควบสหกรณ์

 3. การแยกสหกรณ์

 4. การเลิกสหกรณ์

 5. การอื่นใดที่ข้อบังคับก�าหนดใช้เสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม

 หลกัการส�าคญัประการหนึง่ในการประชมุใหญ่ของสหกรณ์ คอืสทิธทิีเ่กดิจากความเป็นสมาชกิสหกรณ์นัน้ สมาชกิ

ต้องใช้สทิธนิัน้ด้วยตนเองห้ามไม่ให้ใช้ตัวแทน คอืมอบให้ผูอ้ืน่ใช้แทนตนไม่ได้ (Proxy) หลกัการนีเ้ป็นสทิธแิละหน้าที ่ส่วน

ตน (Personal rights and obligations) ที่เท่าเทียมกันในที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ซึ่งต่างจากสิทธิและหน้าที่ทางการ

เงินในสหกรณ์ (Financial rights and obligations) ซึ่งสมาชิกมีไม่เท่ากัน
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การโอนหุ้น

 

 อ�านาจของสหกรณ์ท่ีกระท�าการกับบุคคลภายนอกทั่วไปในการรับโอนสิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ เพื่อให้

สหกรณ์ด�าเนินการส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

 การโอนหุ้นตามกฎหมายสหกรณ์ ซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 43 (5) แห่ง พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 ความว่า ข้อ

บังคับของสหกรณ์ อย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ “(5) ทุนซึ่งแบ่งเป็นหุ้น มูลค่าของหุ้น การช�าระค่าหุ้นด้วยเงินหรือ

ทรัพย์สินอื่น การขายและการโอนหุ้น ตลอดจนการจ่ายคืนค่าหุ้น”

 กรณีที่ต้องมีการโอนหุ้นตามกฎหมายสหกรณ์ มีได้เฉพาะกรณีที่สมาชิกของสหกรณ์หนึ่ง จ�าเป็นต้องย้ายออกจาก

แดนรบัสมาชกิของสหกรณ์นัน้ แล้วไปสมคัรเป็นสมาชกิของอกีสหกรณ์หนึง่ซ่ึงเป็นสหกรณ์ประเภทเดียวกนั พร้อมยืน่ใบ

แจ้งจ�านวนหุน้และหนีส้นิท่ีสหกรณ์เดมิออกให้ทัง้เสยีค่าสมคัร และมอบค่าหุน้หนึง่หุน้บวกกบัหุน้ทีต่นถอืยูใ่นสหกรณ์เดมิ

แก่สหกรณ์ใหม่

 เมื่อสหกรณ์ใหม่รับเป็นสมาชิกแล้ว จึงขอกู้เงินจากสหกรณ์ใหม่โดยมีหลักประกันถูกต้อง พร้อมทั้งขอให้สหกรณ์

ใหม่ใช้เงินที่ตนขอกู้นั้นช�าระหนี้ที่ตนมีอยู่กับสหกรณ์เดิมแทนตน    

 เมือ่สหกรณ์ใหม่ได้รบัมอบค่าหุน้จากสมาชกิใหม่แล้ว สหกรณ์ใหม่ย่อมได้สทิธเิหนอืหุน้ทีไ่ด้รบัมอบสามารถขอโอน

หุ้นจากสหกรณ์เดิมของสมาชิกใหม่มาเป็นทุนเรือนหุ้นของตนตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 43 (5) ดังกล่าว       

ขอยกตัวอย่างประกอบความเข้าใจข้อบังคับสหกรณ์ว่าด้วยธุรกรรม (Transactions) ของสหกรณ์กับสหกรณ์และของ

สหกรณ์กับสมาชิก ดังต่อไปนี้

 กรณท่ีีต้องมกีารโอนหุน้ :  นาย ก. เป็นอาจารย์ของมหาวทิยาลยัแม่โจ้ เป็นสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์มหาวทิยาลยั

แม่โจ้ จ�ากัด (สอ.มจ.) มีหุ้นอยู่ 3 แสนบาท มีหนี้อยู่ 2 แสนบาท โดยใช้หุ้นจ�าน�าประกันหนี้ ได้โอนมาเป็นอาจารย์ของ 

มก. ได้สมคัรและเป็นสมาชกิของ สอ.มก. นาย ก. ได้ด�าเนนิการตามกรณทีีต้่องมกีารโอนหุน้ตามกฎหมายสหกรณ์ทีก่ล่าว

แล้วในวรรคแรก นีเ่ป็นกรณทีีห่นึง่ กรณทีีไ่ม่ต้องมกีารโอนหุน้ แต่ต้องมกีารจ่ายคนืค่าหุน้ คอื ถ้านาย ก. ได้ขอลาออกจาก

สหกรณ์เดิม เมื่อสหกรณ์เดิมหักเงินค่าหุ้นช�าระหนี้นาย ก. แล้ว มีเงินค่าหุ้นของนาย ก. เหลือ 1 แสนบาท จึงต้องจ่ายคืน

ค่าหุ้นที่เหลือนั้นคืนแก่นาย ก. นายก. ก็สามารถมาสมัครและเป็นสมาชิกของ สอ.มก. ได้นี่เป็นกรณีที่สอง

 สหกรณ์ออมทรัพย์ทีล้่าสมยับางแห่ง ก�าหนดในข้อบงัคบัไม่รบับคุคลทีเ่ป็นสมาชกิของสหกรณ์อืน่ทีมี่วตัถปุระสงค์

ให้กูย้มืเงนิเป็นสมาชกิ จงึถกูข้อบงัคบัปิดกัน้ ไม่ให้ท�าได้ตามตวัอย่างในวรรคสอง กรณต้ีองมกีารโอนหุน้เว้นแต่จะต้องให้

นาย ก. ลาออกจากสหกรณ์เดิมก่อน ซึ่งท�าให้ไม่มีธุรกรรม การโอนหุ้นมีแต่ธุรกรรมการจ่ายคืนค่าหุ้นที่เกิดขึ้นในสหกรณ์

ที่เกี่ยวข้อง  ข้อบังคับเช่นนั้นเป็นของเก่าใน พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2511 ใช้ส�าหรับสหกรณ์ไม่จ�ากัด คือสหกรณ์ซึ่งสมาชิก

ทุกคนมีความรับผิดร่วมกันเพื่อหนี้ทั้งปวงของสหกรณ์โดยไม่จ�ากัด เวลานี้ พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 ไม่มีสหกรณ์ไม่

จ�ากัดแล้ว มีแต่สหกรณ์จ�ากัด คือสหกรณ์ซึ่งสมาชิกมีความรับผิดจ�ากัดเพียงไม่เกินจ�านวนเงินค่าหุ้นที่ยังใช้ไม่ครบมูลค่า

หุ้นที่ตนถือ (มาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2511)
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ก�าไรสุทธิประจ�าปี

 

 ก�าไรสทุธิประจ�าปีของสหกรณใ์ด ย่อมหมายความว่า สหกรณ์นัน้ไดห้ักจ�านวนเงินคา้งขาดทนุของปกีอ่นหน้าออก

ไปหมดแล้ว พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ที่ใช้บังคับอยู่ในเวลานี้ บัญญัติให้สหกรณ์จัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีเป็น

ทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของก�าไรสุทธิ และเป็นค่าบ�ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามอัตราที่ก�าหนดใน

กฎกระทรวง แต่ต้องไม่เกินร้อยละห้าของก�าไรสุทธิ ก�าไรสุทธิประจ�าปีที่เหลือจากการจัดสรรเป็นทุนส�ารองและค่าบ�ารุง

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยที่ประชุมใหญ่อาจจัดสรรได้ภายใต้ข้อบังคับ ดังต่อไปนี้

 (1) จ่ายเป็นเงนิปันผลตามหุน้ทีช่�าระแล้ว แต่ต้องไม่เกนิอตัราทีก่�าหนดในกฎกระทรวงส�าหรบัสหกรณ์แต่ละประเภท

 (2) จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ท�าไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปี

 (3) จ่ายเป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของก�าไรสุทธิ

 (4) จ่ายเป็นทุนสะสมไว้ เพื่อด�าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดของสหกรณ์ตามที่ก�าหนดในข้อบังคับ

 ค�าว่า ประจ�าปี หมายความว่า รอบปีทางบัญชีของสหกรณ์นั้นๆ ซึ่งก�าหนดไว้สิบสองเดือน สหกรณ์ประเภทนอก

ภาคเกษตรนิยมก�าหนดวันที่ 31 ธันวาคมเป็นวันครบรอบปีทางบัญชี คือ เริ่มจากวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี และสิ้นสุด

รอบปีทางบัญชีวันที่ 31 ธันวาคม ส่วนสหกรณ์ภาคเกษตรนิยมก�าหนดวันสิ้นฤดูเก็บเกี่ยวผลิตผลการเกษตรเป็นวันครบ

รอบปีทางบัญชี เช่น สหกรณ์การเกษตรของเกษตรกรชาวนา มักก�าหนดวันท่ี 31 มีนาคมเป็นวันครบรอบปีทางบัญชี         

คือ เริ่มจากวันที่ 1 เมษายนของทุกปี 

ข้อบังคับสหกรณ์

 

 หลักฐานส�าคัญประกอบการยื่นขอจดทะเบียนสหกรณ์ ซ่ึงคณะผู้จัดต้ังสหกรณ์จะต้องด�าเนินการจัดท�าขึ้นให้ถูก

ต้องตามรายการที่บัญญัติไว้ กล่าวคือ 

 (1) ชื่อสหกรณ์ ซึ่งต้อมีค�าว่า “จ�ากัด” อยู่ท้ายชื่อ

 (2) ประเภทของสหกรณ์

 (3) วัตถุประสงค์

 (4) ที่ตั้งส�านักงานใหญ่และที่ตั้งส�านักงานสาขา

 (5) ทุนซึ่งแบ่งเป็นหุ้น มูลค่าหุ้น การช�าระค่าหุ้นด้วยเงินหรือทรัพย์สินอื่น การขายและการโอนหุ้น ตลอดจนการ

จ่ายคืนค่าหุ้น

 (6) ข้อก�าหนดเกี่ยวกับการด�าเนินงาน การบัญชี และการเงินของสหกรณ์

 (7) คุณสมบัติของสมาชิก วิธีรับสมาชิก การขาดจากสมาชิกภาพ ตลอดจนสิทธิหน้าที่ของสมาชิก
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 (8) ข้อก�าหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ่

 (9) การเลือกตั้ง การด�ารงต�าแหน่ง การพ้นจากต�าแหน่งและการประชุมของคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์

 (10) การแต่งตัง้ การด�ารงต�าแหน่ง การพ้นจากต�าแหน่ง การก�าหนดอ�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูจ้ดัการ

ขาดทุนเกินกึ่งของจ�านวนทุนเรือนหุ้น

 

 ในกรณีที่สหกรณ์ขาดทุนเกินกึ่งของจ�านวนเงินทุนเรือนหุ้นที่ช�าระแล้ว คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์นั้นๆ 

ต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญโดยมิชักช้า แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่สหกรณ์ทราบ (ดูเรื่องการประชุมใหญ่วิสามัญ

ประกอบ)

คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสหกรณ์

 

 คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ หรือ กพส. ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น

ประธานกรรมการ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริม การเกษตร อธิบดีกรม

ประมง ผู้แทนกรมบญัชกีลาง ผู้แทนส�านกังบประมาณ ผู้แทนสหกรณป์ระเภทละหนึง่คน เป็นกรรมการ และมรีองอธิบดี

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นกรรมการ/เลขานุการ

 มีอ�านาจหน้าท่ีบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ตลอดจนตรวจสอบติดตามและประเมินผลงานของสหกรณ์ที่ได้รับ

การส่งเสริมกิจการจาก กพส. ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์

คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์

 การด�าเนินการของสหกรณ์นั้น มีกิจการต่างๆ หลายด้าน เช่น ด้านการบุคคล ด้านการเงิน และด้านวัสดุอุปกรณ์ 

ซึง่จะต้องมคีณะผูด้�าเนนิการ ดงันัน้ กฎหมายสหกรณ์จงึบญัญติัให้คณะผูจ้ดัต้ังสหกรณ์จ�านวนไม่น้อยกว่าสบิคน มอี�านาจ

หน้าที่และสิทธิเช่นเดียวกับคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์นั้นจนกว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์

โดยที่ประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียนสหกรณ์ และให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์มอบหมาย

การทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์

 กฎหมายสหกรณ์บัญญัติให้สหกรณ์มีคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคน

และกรรมการอื่นอีกไม่เกินสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์มีวาระอยู่ใน

ต�าแหน่งคราวละสองปีนบัแต่วนัเลอืกตัง้ ในวาระเริม่แรกเมือ่ครบหนึง่ปีนบัแต่วนัเลอืกต้ัง ให้กรรมการด�าเนนิการสหกรณ์

ออกจากต�าแหน่งเป็นจ�านวนหนึ่งในสองของกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ท้ังหมดโดยวิธีนับสลาก และให้ถือว่าเป็นการ
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พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ กรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ซึง่พ้นจากต�าแหน่งอาจได้รบัการเลอืกตัง้อกีได้ แต่ต้องไม่เกินสอง

วาระติดต่อกัน

 ในกรณีที่มีการเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการสหกรณ์แทนต�าแหน่งท่ีว่าง ให้กรรมการด�าเนินการสหกรณ์ที่ได้            

รับเลือกตั้งอยู่ในต�าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้แทนที่ตนแทน

 ให้คณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์เป็นผู้ด�าเนนิกจิการสหกรณ์ และเป็นผู้แทนสหกรณ์ในกจิการอนัเก่ียวกับบุคคล

ภายนอก เพื่อการเกี่ยวกับบุคคลภายนอกนี้ คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์จะมอบให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน 

หรือผู้จัดการท�าการแทนก็ได้ (ในภาษากฎหมายค�าว่า “ผู้ท�าการแทน” กับค�าว่า “ตัวแทน” มีความหมายต่างกัน) คณะ

กรรมการด�าเนินการสหกรณ์อาจแต่งตั้งกรรมการด�าเนินการจ�านวน 7 คน เป็นกรรมการเงินกู้ เป็นประธานหนึ่งคน เป็น

รองประธานหนึง่คน เป็นเลขานกุารหนึง่คน และเป็นรองเลขานกุารหนึง่คน ให้มอี�านาจหน้าทีพ่จิารณาให้เงนิกู้แก่สมาชิก 

และสหกรณ์อ่ืนได้แล้วแจ้งท่ีประชุมคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ได้ทราบ หรืออาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร        

การเงินจ�านวน 7 คน โดยมีประธาน รองประธาน เลขานุการ และรองเลขานุการดังกล่าวมีอ�านาจหน้าที่ในการบริหาร

การเงินของสหกรณ์ที่เหลือจากการให้สมาชิกสหกรณ์กู้ และสหกรณ์อื่นกู้ โดยน�าไปพิจารณาฝากหรือลงทุนในการต่างๆ 

ที่กฎหมายสหกรณ์ก�าหนดว่า เงินของสหกรณ์นั้น สหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ (ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 62 แห่ง            

พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542)

 ในทางปฏิบัติจ�านวนคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์อาจก�าหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ ให้มีจ�านวนเพียง  

11 คน หรือ 9 คน ก็ท�าได้ คือประธานกรรมการคนหนึ่ง และกรรมการไม่เกิน 10 คน หรือไม่เกิน 8 คน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

ฐานะการเงินคือทุนด�าเนินการ และจ�านวนสมาชิกของสหกรณ์นั้นๆ

 อน่ึงธรรมเนียมเลือกตั้งประธานกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์จะได้รับค�าแนะน�า               

จากพนกังานเจ้าหน้าทีส่่งเสรมิสหกรณ์ให้เลือกต้ังสมาชกิผู้มอี�านาจหน้าท่ีทางปกครองในแดนรับสมาชกิของสหกรณ์นัน้ๆ 

เป็นประธานกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ เช่น สหกรณ์การเกษตรต�าบล ก็แนะน�าให้เลือกก�านันต�าบลนั้นเป็นประธาน 

และเลอืกผูใ้หญ่บ้านในต�าบลนัน้กรรมการ เป็นต้น เพราะคณะบคุคลซึง่ร่วมกนัด�าเนนิกจิการเพือ่ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

และสังคม โดยช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และได้จดทะเบียนเป็นสหกรณ์นั้น ย่อมเป็นชุมชนหรือประชาคม

เดยีวกันเป็นฐานอยูแ่ล้ว หากผูม้อี�านาจปกครองชมุชนนัน้ได้เป็นประธานคณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ของชุมชนนัน้

ด้วย ก็เท่ากับสหกรณ์มีหลักประกันความมั่นคงสองชั้น กล่าวคือ ถ้ามีสมาชิกสหกรณ์ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นหนี้สหกรณ์มักผิดนัด 

หลบเลีย่งท�าความเสยีหายแก่สหกรณ์ ถ้าสหกรณ์ให้ออกจากสมาชกิเขากไ็ม่กลวั แต่ถ้าประธานกรรมการสหกรณ์ซึง่เป็น

ผูม้อี�านาจปกครองย่อมมวีธิใีช้อ�านาจปกครองบงัคบัหรือลงโทษได้ สมาชกิสหกรณ์การเกษตรในเขตชนบทย่อมเกรงกลวั

อ�านาจก�านัน เป็นต้น

คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

 คณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ หรอื คพช. เป็นบทบญัญติัในพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ทีเ่พิม่

เติมขึ้นใหม่จากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 เพื่อท�าหน้าที่ก�าหนดนโยบายส่งเสริม สนับสนุน และการคุ้มครอง

สหกรณ์ โดยก�าหนดไว้ในหมวด 2 การก�ากับและส่งเสริมสหกรณ์ มาตรา 9 ซึ่งคณะกรรมการนี้จะมีบทบาทส�าคัญในการ

ก�าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาสหกรณ์ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
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ภาคสหกรณ์ ภาคเอกชนและภาครัฐ ในการพัฒนากิจการสหกรณ์ต่อไป

 มรีฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน อธบิดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นกรรมการ และเลขานกุาร 

และผู้อ�านวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 อ�านาจหน้าที่ตามมาตรา 10 ดังนี้

 (1) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในเรื่องนโยบายและแนวทางในการพัฒนาการสหกรณ์ให้สอดคล้องกับภาวะ

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

 (2) ก�าหนดนโยบายและแผนพฒันาการสหกรณ์ให้สอดคล้องกบัระยะเวลาของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ

 (3) ก�าหนดแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการขยายธุรกิจและกิจการของสหกรณ์ รวมทั้งการร่วมมือกับ 

ภาคเอกชนให้มีส่วนในการพัฒนาการสหกรณ์

 (4) ก�าหนดแนวทางในการประสานงานระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน เพื่อให้การส่งเสริม

สนับสนุนกิจการของสหกรณ์

 (5) พจิารณาแก้ไขปัญหาและอปุสรรคตลอดจนข้อขดัข้องทีท่�าให้นโยบายและแผนการพฒันาสหกรณ์ไม่อาจบรรลุ

เป้าหมาย

 (6) พิจารณาเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวกับสหกรณ์ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

 (7) มีอ�านาจและหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542

คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์

 กลุ่มบุคคล ที่จะรวมกลุ่มกันตั้งสหกรณ์ ซึ่งเป็นเป็นบุคคลธรรมดาบรรลุนิติภาวะแล้ว มีอาชีพอย่างเดียวกัน หรือ  

ใกล้เคียงกัน หรือมีปัญหาความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจหรือสังคม และต้องการร่วมมือกันแก้ไขปัญหานั้น โดยท�ากิจการ

เพือ่มุง่ให้ได้ประโยชน์ร่วมกนั และทกุคนต้องสมคัรใจรวมกนัลงทุนด้วยวธิกีารถือหุน้อย่างน้อยหนึง่หุน้ ยนิยอมปฏบิตัติาม

กฎเกณฑ์ของกฎหมาย และกติกา (ข้อบังคับ) ที่พวกตนก�าหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด ด้วยความเสียสละ มีวินัย และซื่อสัตย์

สุจริต เมื่อเกิดกลุ่มบุคคลแล้ว กลุ่มบุคคลดังกล่าวต้องประชุมกันเพื่อเลือกบุคคลจากที่ประชุมนั้น จ�านวนไม่น้อยกว่า 

10 คน เป็นผู้แทนกลุ่ม เรียกว่า “คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ ซึ่งคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ ต้องไปด�าเนินการ คือ พิจารณาก�าหนด

วัตถุประสงค์ว่าสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นจะท�าอะไรให้เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกบ้าง และสหกรณ์ประเภทใดจะท�าสหกรณ์ให้

เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์นั้น จัดท�าแผนด�าเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์อันแสดงให้เห็นว่า 

เป็นประโยชน์แก่สมาชิกตามที่ก�าหนดในวัตถุประสงค์ จัดท�าบัญชีรายชื่อบุคคลที่ประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์ซึ่ง 

ต้องประกอบด้วยชื่อ ที่อยู่ ลายมือชื่อ และจ�านวนหุ้นที่จะถือ จัดท�าร่างข้อบังคับสหกรณ์ (ข้อบังคับสหกรณ์ คือข้อตกลง            

ร่วมกนัอนัเป็นสญัญาว่าสมาชกิทกุคน ต้องปฏบิติัตามโดยเคร่งครัด สมาชกิคนหนึง่คนใดกระท�าหรือละเว้นกระท�าโดยมชิอบ 

ไม่ได้ ข้อบังคับฉบับตัวอย่างขอได้ท่ีส�านักงานสหกรณ์จังหวัดทุกแห่ง) คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์จัดการประชุมบุคคลที่มีราย
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ชื่อในบัญชีเพื่อให้รับทราบการก�าหนดวัตถุประสงค์ ประเภทของสหกรณ์ แผนการประกอบกิจการ และร่วมกันพิจารณา

แก้ไขปรับปรุงข้อบังคับ เพื่อตกลงกันก�าหนดให้เป็นข้อบังคับสหกรณ์ เป็นต้น

      โครงสร้างสหกรณ์

 สหกรณ์ต้ังอยู่บนรากฐานของประชาธิปไตย สมาชิกทุกคนเป็นเจ้าของสหกรณ์ แต่ทุกคนไม่สามารถร่วมบริหาร

กจิการของสหกรณ์ได้ จงึต้องมกีารเลอืกตัง้คณะกรรมการด�าเนนิการเป็นผูบ้รหิารงานแทน ซึง่ตามพระราชบญัญตัสิหกรณ์ 

พ.ศ.2542 ก�าหนดให้มคีณะกรรมการด�าเนนิการไม่เกนิ 15 คน มอี�านาจหน้าท่ี เป็นผู้ด�าเนนิกจิการและเป็นผูแ้ทนสหกรณ์

ในกิจการทั้งปวง

 เพื่อให้กิจการสหกรณ์ด�าเนินการอย่างกว้างขวาง และให้บริการแก่สมาชิกอย่างทั่วถึง คณะกรรมการด�าเนินการ

ควรจัดจ้างผู้จัดการที่มีความรู้ความสามารถมาด�าเนินธุรกิจแทน และผู้จัดการ อาจจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีโดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการด�าเนินการ เพื่อช่วยเหลือกิจการสหกรณ์ด้านต่างๆ ตามความเหมาะสม โดยค�านึงถึงปริมาณธุรกิจ

และการประหยัดเป็นส�าคัญ

 ชุมนุมสหกรณ์ ... แห่งประเทศไทย (ระดับชาติ)

 ชุมนุมสหกรณ์จังหวัด   (ระดับภูมิภาค)

 หมายเหตุ มีสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม

ความเจริญก้าวหน้าแก่กิจการสหกรณ์ทุกประเภททั่วราชอาณาจักร อันมิใช่เป็นการหาผลก�าไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน

 สหกรณ์ในระดับปฐมมีโครงสร้างประกอบด้วย สมาชิก (อาจรวมเป็นกลุ่มสมาชิก) มาร่วมกันระดมทุนเพื่อด�าเนิน

ธุรกิจโดยยึดอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์เป็นแนวปฏิบัติ มีการประชุมใหญ่ของสมาชิกสหกรณ์ เพื่อรับทราบ

การด�าเนินงานของสหกรณ์ในด้านต่างๆ และมีการเลือกต้ังคณะกรรมการด�าเนินการจากสมาชิกในที่ประชุมใหญ่ เพื่อ

เป็นตัวแทนของสมาชิกในการด�าเนินธุรกิจ และเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก เพื่อด�าเนิน

การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ คณะกรรมการด�าเนินการจัดจ้างฝ่ายจัดการ ซึ่งได้แก่ ผู้จัดการและพนักงานหน้าที่

ต่างๆ ตามความเหมาะสม เพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ ส�าหรับให้สมาชิกมาติดต่อตามภารกิจ/กิจกรรมต่างๆ ของสหกรณ์ แล้ว

เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการด�าเนินการเพื่อด�าเนินการตามความต้องการสมาชิกสหกรณ์ขั้นปฐมตั้งแต่ 5 สหกรณ์ขึ้นไป

มีความประสงค์ร่วมกันด�าเนินกิจกรรมเพ่ือให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ จะรวมกันเป็นชุมนุมสหกรณ์ 

ได้แก่ชมุนมุสหกรณ์ระดบัภูมภิาคหรอืระดับประเทศ จะต้ังขึน้ตามการอ�านวยประโยชน์แก่บรรดาสหกรณ์ในภมูภิาค หรอื

ทั่วประเทศที่เป็นสหกรณ์ประเภทเดียวกัน ดังนั้น สหกรณ์มีสมาชิกเป็นเจ้าของ บริหารงานโดยตัวแทนสมาชิก คือ คณะ

กรรมการด�าเนินการและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจะถูกจัดสรรเพื่อสมาชิก

 โครงสร้างของคณะกรรมการด�าเนินการ นั้นอาจพิจารณาได้เป็นสองกรณีคือ 

 1. โครงสร้างตามพระราชบัญญัติสหกรณ์

เป็นโครงสร้างของคณะกรรมการด�าเนนิการโดยทัว่ไปของสหกรณ์ทกุประเภท  ซึง่ในพระราชบญัญตัสิหกรณ์  พ.ศ. 2542  

มาตรา 50  ได้ก�าหนดไว้ ดังนี้
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 “มาตรา 50 ให้สหกรณ์มคีณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึง่คน และกรรมการ

อื่นอีกไม่เกินสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก

 คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ มีวาระอยู่ในต�าแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกต้ังในวาระแรกเม่ือครบ          

หนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้ง ให้กรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออกจากต�าแหน่ง เป็นจ�านวนหนึ่งในสองของกรรมการด�าเนิน

การสหกรณ์ทั้งหมดโดยวิธีจับสลาก และให้ถือเป็นการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ

 กรรมการด�าเนินการสหกรณ์ ซึ่งพ้นจากต�าแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งอีกก็ได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน

 ในกรณเีลอืกตัง้กรรมการด�าเนนิการสหกรณ์แทนต�าแหน่งทีว่่าง ให้กรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ทีไ่ด้รบัเลือกตัง้อยู่

ในต�าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน”

 จากโครงสร้างของคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ตามมาตรา 50 ซึ่งเป็นโครงสร้างโดยทั่วไปนั้นอาจสรุปสาระ

ส�าคัญได้ดังนี้

  1. จ�านวนคณะกรรมการด�าเนินการมีได้ทั้งหมดไม่เกิน 15 คน

  2. คณะกรรมการด�าเนินการมาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมใหญ่

  3. คณะกรรมการด�าเนินการอยู่ในวาระได้คราวละสองปี (ยกเว้นในกรณีต้องจับสลากออกในการเลือกตั้ง

ครั้งแรก)

  4. กรรมการด�าเนินการด�ารงต�าแหน่งได้ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน

  5. กรรมการด�าเนินการที่ได้รับเลือกตั้งแทนต�าแหน่งที่ว่างอยู่ในวาระได้เท่าวาระของผู้ที่ตนแทน

 แต่โดยสภาพการณ์ทั่วไปสหกรณ์มีหลายประเภท มีขนาดแตกต่างกัน จ�านวนคณะกรรมการด�าเนินการย่อมมี

จ�านวนแตกต่างกันไปตามความเหมาะสม ไม่จ�าเป็นต้องมีจ�านวนสิบห้าคนเหมือนกันหมดเพราะกฎหมายก�าหนดว่า 

“ประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการอื่นอีกไม่เกินสิบสี่คน”

 2. โครงสร้างตามข้อบังคับของสหกรณ์

 ในข้อบังคับของสหกรณ์ซึ่งก�าหนดโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 43 ให้สหกรณ์จัดท�าข้อบังคับ

ขึ้นโดยต้องมีรายการอย่างน้อยตามที่ก�าหนดไว้ในมาตรา 43 ซึ่งเรื่องของคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์นั้นได้ก�าหนด

ไว้ในมาตรา 43 (9) ดังนี้

 “มาตรา 43 ข้อบังคับของสหกรณ์อย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

 (9)  การเลือกตั้ง การด�ารงต�าแหน่ง การพ้นจากต�าแหน่งและการประชุมของคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์

 ข้อบงัคบัของแต่ละสหกรณ์จงึได้มกีารก�าหนดโครงสร้างของคณะกรรมการขึน้ตามความต้องการของสหกรณ์  ทัง้

ในด้านจ�านวนและต�าแหน่งต่างๆ ของคณะกรรมการด�าเนินการ ซึ่งอาจศึกษาได้จากข้อบังคับของสหกรณ์ต่างๆ ซึ่งจะ

ก�าหนดในเรื่องของจ�านวนคณะกรรมการไว้ตามกฎหมาย หรืออาจก�าหนดจ�านวนคณะกรรมการด�าเนินการไว้มีจ�านวน

แน่นอนเป็นการเฉพาะสหกรณ์ก็ได้
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ส�าหรับทางด้านโครงสร้างของต�าแหน่งในคณะกรรมการด�าเนินการนั้น ในพระราชบัญญัติสหกรณ์จะกล่าวถึงเฉพาะ

ประธานกรรมการและคณะกรรมการเท่านัน้ แต่ในข้อบงัคบัของสหกรณ์ได้ก�าหนดโครงสร้างของต�าแหน่งไว้หลายต�าแหน่ง 

ดังนี้

 1. ประธานกรรมการ

 2. รองประธานกรรมการ (มีได้มากกว่า 1 คน)

 3. เลขานุการ

 4. เหรัญญิก

 5. กรรมการด�าเนินการ

งบการเงิน

 ข้อมูลที่ใช้ในการหามูลค่า และการจัดการการเงินของสหกรณ์ ประกอบด้วยงบส�าคัญๆ 3 งบ ดังนี้

 1. งบก�าไรขาดทุน เป็นงบที่แสดงข้อมูลผลการประกอบกาต่างๆ ของกิจการตลอดระยะเวลาหนึ่งที่ระบุไว้ รายได้

สุทธิหรือก�าไรของกิจการจะเท่ากับรายได้หรือยอดขาย หักด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ รายได้หรือยอดขายนั้น ได้รับมาจากการ

ขายสินค้าและบริการ ส่วนค่าใช้จ่ายคือ ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการผลิตหรือจัดหาสินค้า และบริการ

 2. งบดุล งบแสดงฐานะทางการเงินของกิจการ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง โดยสรุปรายการสินทรัพย์ต่างๆ ที่กิจการเป็น

เจ้าของ รายการหนี้สินต่างๆ ที่เป็นภาระของกิจการและรายการส่วนของเจ้าของ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง (คือวันที่ปิดบัญชี) 

งบดุลนั้นสร้างขึ้นบนความสัมพันธ์ที่ว่า

 สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ หรือส่วนของเจ้าของ โดย “หนี้สินและส่วนของเจ้าของ” จะแสดงแหล่ง

ที่มาของเงินทุน และ “สินทรัพย์” จะแสดงการใช้ไปของเงินทุน ผลรวมของทั้งสองด้านในงบดุลจึงมีค่าเท่ากันเสมอ

 3. งบกระแสเงินสด สร้างขึ้นมาจากสมการพื้นฐานแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์ และหนี้สิน คือ สินทรัพย์

= หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ

 - ถ้าหากตัวแปรข้างต้นทุกตัวแสดงในรูปของการเปลี่ยนแปลง จะเขียนใหม่ได้ดังนี้

 สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ

 - ถ้าสินทรัพย์แยกออกเป็นส่วนที่เป็นเงินสด และไม่ใช่เงินสด สมการข้างต้นก็เปลี่ยนเป็น

 เงินสด + สินทรัพย์ที่ไม่เป็นเงินสด = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ 

 - สามารถเปลี่ยนได้เป็น

 เงินสด = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ-สินทรัพย์ที่ไม่เป็นเงินสด
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เงินกู้ของสมาชิก

 1. เงินกู้สามัญ เงินที่สหกรณ์ให้สมาชิกกู้ในระยะยาว โดยสมาชิกต้องมีบุคคลค�้าประกันในการขอกู้ และมีระยะ

เวลาในการผ่อนช�าระไม่เกิน 120 งวด หรือ 10 ปี 

 หลักเกณฑ์การกู้เป็นไปตามระเบียบของแต่ละสหกรณ์ก�าหนด

 2. เงินกู้ฉุกเฉิน เงินที่สหกรณ์สมาชิกกู้ในระยะสั้น โดยสมาชิกไม่ต้องมีบุคคลค�้าประกัน ปกติมีระยะเวลาผ่อนคืน 

12 งวด หรือภายใน 1 ปีนับแต่วันกู้ 

 หลักเกณฑ์การกู้เป็นไปตามระเบียบของแต่ละสหกรณ์ก�าหนด

เงินกู้ของสหกรณ์

 หนี้สินของสหกรณ์ การกู้ยืมเงินของสหกรณ์จะต้องอยู่ภายในวงเงินที่นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ

 บทบัญญัติดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายไม่ให้สหกรณ์กู้ยืมเงินจากภายนอกเกินฐานะการเงินของสหกรณ์เอง เพราะถ้า

สหกรณ์มีปัญหาการช�าระหนี้ไม่ได้ ก็จะเกิดความเสียหายแก่สมาชิกและเจ้าหนี้ จึงจ�าเป็นต้องก�าหนดให้นายทะเบียน

สหกรณ์ควบคุมการก่อหน้ีของสหกรณ์ให้อยู่ในวงเงินที่เหมาะสม ซึ่งในทางปฏิบัติการก�าหนดวงเงินกู้ยืมของสหกรณ์จะ

จัดท�าทุกปีโดยที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์จะพิจารณาวงเงินที่เหมาะสมแก่การด�าเนินงานและทุนด�าเนินงานของสหกรณ์ 

หลังจากผ่านการพิจารณาโดยที่ประชุมใหญ่แล้ว จึงน�าเสนอนายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบต่อไป

เงินเฉลี่ยคืน

 เงินก�าไรสุทธิประจ�าปีของสหกรณ์ที่เหลือจากการจัดสรรเป็นทุนส�ารอง และค่าบ�ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่ง

ประเทศไทย ซึ่งที่ประชุมใหญ่จัดสรรเป็นเงินเฉล่ียคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ท�าไว้กับสหกรณ์ในระหว่างป ี

เพือ่เป็นการจดัสรรรายได้สทุธ ิ(ก�าไร) โดยค�านงึถงึผลประโยชน์ส่วนรวม และความเป็นธรรมในหมูส่มาชกิ เพราะสมาชกิ

ท�าธุรกิจกับสหกรณ์จึงท�าให้เกิดก�าไรหรือเงินส่วนเกินขึ้น ดังนั้น การแบ่งก�าไรของสหกรณ์จึงเท่ากับเป็นการจ่ายคืนส่วน 

ที่สหกรณ์รับเกินให้สมาชิกในรูปการจ่ายเงินคืน ตามส่วนปริมาณธุรกิจที่สมาชิกท�าไว้กับสหกรณ์

เงินปันผล

 เงนิก�าไรสทุธปิระจ�าปีของสหกรณ์ทีเ่หลอืจากการจดัสรรเป็นทนุส�ารองและค่าบ�ารงุสนันบิาตสหกรณ์ฯ ซึง่ทีป่ระชมุ

ใหญ่จัดสรรเป็นเงินปันผลตามหุ้นของสมาชิกที่ช�าระแล้ว เพื่อเป็นการตอบแทนสมาชิกที่ลงทุนถือหุ้นในสหกรณ์ แต่โดย

เหตุที่ตามหลักสหกรณ์ไม่มีจุดมุ่งหมายให้สมาชิกมาแสวงหาก�าไรจากการน�าเงินมาลงทุนในสหกรณ์เหมือนกับห้างหุ้น

ส่วนหรือบริษัท ดังนั้น หลักสหกรณ์โดยทั่วไปจะจ�ากัดดอกเบี้ยให้กับทุนเรือนหุ้น ซึ่งโดยปกติสหกรณ์ควรจ่ายเงินปันผล

ตามหุ้นให้แก่สมาชิกในอัตราไม่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารพาณิชย์
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ส�าหรบักฎหมายสหกรณ์ก�าหนดให้สหกรณ์จ่ายเงนิปันผลตามหุน้ไม่เกนิอตัราทีก่�าหนดในกฎกระทรวงส�าหรบัสหกรณ์ใน

แต่ละประเภท ซึ่งไม่เกินอัตราร้อยละสิบสามต่อปีส�าหรับสหกรณ์แต่ละประเภท

จ�านองที่ดินประกันหนี้เงินกู้แก่สหกรณ์

 สมาชิกสหกรณ์อาจน�าที่ดินพร้อมทรัพย์ส่วนควบที่ดิน เช่น อาคารบ้านที่อยู่อาศัย หรือฉางข้าว หรือไม้ยืนต้นที่ให้ 

ผลิตผล เช่น ท่ีดินสวนยางพาราท่ีกรีดยางขายได้ หรือที่ดินสวนมะพร้าวที่ให้ผลิตผลขายได้ มาจ�านองประกันหนี้เงินกู้       

แก่สหกรณ์ได้ สหกรณ์ผูร้บัจ�านองกจ็ะพจิารณาประเมนิราคาทีดิ่น โดยอาศยัราคาประเมนิทีส่�านกังานทีด่นิในเขตซึง่ทีด่นิ 

ตั้งอยู่เป็นฐานประเมินบวกกับค่าบวกและค่าลบจากส่ิงแวดล้อมท่ีดินท่ีจะรับจ�านอง พร้อมท้ังบวกมูลค่าอาคาร และ           

ไม้ยืนต้นที่ให้ผลผลิตคิดเป็นเงินมูลค่าได้เข้าด้วย

 ตัวอย่าง เกษตรกรท�านา 15 ไร่ จะน�าที่นามาจ�านองประกันหนี้เงินกู้แก่สหกรณ์ โดยปกติสหกรณ์การเกษตรนั้นๆ 

กจ็ะประเมนิราคาท่ีดนิซึง่เป็นท่ีนาในทุ่งนาชนบท โดยประเมนิจากผลผลติข้าวเปลอืกของทีน่าแปลงนัน้ เช่น นา 1 ไร่ผลติ

ข้าวเปลือกได้ 40 ถัง (ถังหนึ่ง 10 กิโลกรัม) นา 15 ไร่จะผลิตข้าวเปลือกได้ 600 ถัง หรือ 6,000 กิโลกรัม หรือ 6 เกวียน

ขายได้เกวียนละ 8,000 บาท รวมเป็นเงิน 48,000 บาท และสหกรณ์เห็นว่าราคาข้าวเปลือกมีแต่จะสูงขึ้นไปอีกนาน               

ก็จะพิจารณาตีราคาที่ดินนา 15 ไร่นั้น โดยค�านวณประมาณราคาดังนี้ 48,000/0.05 ได้ราคาที่ดิน 960,000 บาท หรือ

ไร่ละ 64,000 บาท แต่สหกรณ์กจ็ะให้สมาชกิกูไ้ด้บนฐานของนาทีป่ระมาณได้ราคาข้าวทีช่าวนาผู้นัน้ขายได้ปีละ 48,000 

บาท โดยมากสหกรณ์จะคิดให้ 70% ของราคาข้าวที่ขายได้ต่อปี คือให้กู้ได้ 33,600 บาท ทั้งนี้ เป็นวิธีการบริหารความ

เสี่ยง วิธีหนึ่ง แต่ส่วนมากก็คิดถึงความสามารถและความซื่อสัตย์ของสมาชิกประกอบด้วย เพื่อให้เงินกู้ได้มากขึ้น

 ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 บัญญัติให้สหกรณ์ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการที่สหกรณ์        

ท�าสัญญาจ�านองที่ดินประกันหนี้เงินกู้ แก่สหกรณ์กับสมาชิก

 สมาชิกสหกรณ์การเกษตรท่ีท�าธรุกจิการเกษตร เช่น ท�านา ท�าสวนยางพารา จ�านองทีด่นิ ทีน่า หรอืทีส่วนยางพารา

ไว้กับสหกรณ์ เมือ่กูเ้งนิจากสหกรณ์แต่ละปีไม่เกนิสามปี กไ็ม่ต้องท�าสญัญาจ�านองใหม่ เมือ่ครบเวลาจ�านอง 3 ปีแล้ว ก็จะ

ต้องท�าสัญญาจ�านองใหม่ เพราะถ้าน�าสัญญาจ�านองที่ดินมีอายุเกิน 3 ปี ต้องไปจดทะเบียนสัญญาที่จ�านองต่อส�านักงาน

ที่ดินตามกฎหมาย

จ�าน�าเงินฝากประกันหนี้เงินกู้แก่สหกรณ์

 สมาชิกสหกรณ์ผู้หน่ึงมีเงินฝากไว้ในสหกรณ์ 2 ล้านบาท และมีสมุดเงินฝากที่สหกรณ์ออกให้ถือไว้เป็นหลักฐาน       

ถูกต้อง หากสมาชิกผู้นั้นอาจท�าหนังสือขอกู้เงินจากสหกรณ์ได้ เช่น ขอกู้ 1 ล้านบาท และขอจ�าน�าสิทธิถอนเงินฝาก

จ�านวน 1 ล้านบาท เป็นประกันหนี้เงินกู้ โดยเขียนหรือใช้ตรามีข้อความว่า “นาย นาง... ผู้ฝากเงิน 2 ล้านบาท ตามสมุด

ฝากเงินฉบับนี้ ได้จ�าน�าสิทธิถอนเงินฝากจ�านวน 1 ล้านบาท และลงชื่อสมาชิกผู้จ�าน�า และลงชื่อผู้แทนสหกรณ์ พร้อมลง

วัน เดือน ปีไว้ในสมุด ส่วนสัญญาเงินกู้ระหว่างสมาชิกผู้นั้นกับสหกรณ์ ก็ให้ท�าไว้ต่างหาก โดยระบุว่า ได้เขียนหรือตีตรา

ข้อความดังกล่าวไว้ในสมุดเงินฝากแล้ว เพื่อให้เจ้าหน้าที่การเงินให้สมาชิกฝากเงินเบิกจ่ายเงินฝาก 1 ล้านบาท ตามสมุด

เงินฝากได้ แต่ไม่ให้เกิน 1 ล้านบาท ซึ่งไม่ได้จ�าน�าสิทธิถอนเงินฝากไว้
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 กรณีเช่นที่กล่าวมาข้างต้น สมาชิกกู้เงินจากสหกรณ์โดยใช้สิทธิถอนเงินฝากจ�าน�าประกันหนี้เงินฝากแก่สหกรณ์ 

อาจได้ประโยชน์ดีกว่าถอนเงินฝาก 1 ล้านบาท ออกมาใช้ กล่าวคือ หากสหกรณ์ให้ดอกเบี้ยเงินฝากออมพิเศษร้อยละ 3 

และคิดดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 6 เมื่อคิดหักกลบลบกันทั้งสองด้านแล้ว สมาชิกจะเสียดอกเบี้ยเงินกู้ให้สหกรณ์เพียงร้อยละ 3

ชุมนุมสหกรณ์

 สหกรณ์รูปแบบหนึ่งซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยสหกรณ์ขั้นปฐม หรือสหกรณ์ท้องถิ่นตามจ�านวนที่กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ 

ก�าหนด การจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์น้ันเริ่มขึ้นต้ังแต่การประกาศใช้พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2471 ที่บัญญัติ                       

ให้นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนชุมนุมสหกรณ์ได้ สมาชิกเปิดโอกาสให้เอกชนเป็นสมาชิกด้วย ต่อมาเมื่อประกาศ

ใช้พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 ได้บัญญัติให้การจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์ต้องประกอบด้วยสหกรณ์ตั้งแต่ 3 สหกรณ์

ขึ้นไปที่ประสงค์จะร่วมกันด�าเนินกิจการเพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ที่เข้าร่วมกันนั้น อาจรวมกันจัดตั้ง

เป็นชุมนุมสหกรณ์ก็ได้

 พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 มาตรา 72 บัญญัติว่า สหกรณ์ตั้งแต่สามสหกรณ์ขึ้นไป ที่ประสงค์จะร่วมกัน

ด�าเนินกิจการให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ที่เข้าร่วมกันนั้น อาจรวมกันจัดตั้งเป็นชุมนุมสหกรณ์ได้

 พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 5(3) บัญญัติให้สมาคม (สหกรณ์) ซึ่งห้ามมิให้เฉลี่ยก�าไรก็ดี สมาคม

ซึ่งเฉลี่ยก�าไรได้ก็ดี อาจรวมกันตั้งแต่สองสมาคมขึ้นไปให้ขอจดทะเบียนเป็นชุมนุมสหกรณ์ได้เป็นครั้งแรกของไทย ทั้งนี้ 

เพื่อความสะดวกในการร่วมด�าเนินกิจการให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของสมาคมที่เข้าร่วมกันนั้น

 พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ที่บังคับใช้อยู่เวลานี้ มาตรา 101 บัญญัติว่า “สหกรณ์ตั้งแต่ห้าสหกรณ์ขึ้นไป 

ที่ประสงค์จะร่วมกันด�าเนินกิจการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ที่เข้าร่วมกันนั้น อาจรวมกันจัดตั้ง

เป็นชุมนุมสหกรณ์ได้” สหกรณ์ที่อาจรวมกันเป็นชุมนุมสหกรณ์ต้องเป็นสหกรณ์ประเภทเดียวกัน คือ สหกรณ์ประเภท

การเกษตร ประมง นิคม ร้านค้า บริการ ออมทรัพย์ และเครดิตยูเนี่ยน สหกรณ์ทั้งเจ็ดประเภทดังกล่าวนี้ อาจรวมกันจัด

ตั้งในภูมิภาคเป็นชุมนุมระดับจังหวัดก็ได้ หรือรวมกันทั่วประเทศ เช่น ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด 

เป็นต้น

     ดอกเบี้ยกับสมาชิกสหกรณ์สายมุสลิม

 เมื่อหลายปีมาแล้ว สมาชิกสหกรณ์สายมุสลิมเชื่อค�าสอนทางศาสนาว่า การคิดดอกเบี้ย เงินฝาก หรือเงินกู้                    

ที่ตนท�าอยู่กับสหกรณ์นั้นเป็นบาป จึงต่อต้านโดยหลีกเลี่ยงการรับหรือเสียดอกเบี้ย ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร (ธกส.) จังหวัดหนึ่ง ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  ตามหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ ได้รับค�าแนะน�าจากสมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารคณะ

เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าให้แก้ไขระเบียบของสหกรณ์ว่าด้วยการรับเงินฝาก และการให้เงินกู้แก่สมาชิกสาย

มุสลิม ให้ใช้ค�าว่า “ค่าเงินฝาก” และ “ค่าเงินกู้” แทนค�าว่าดอกเบี้ยเงินฝาก หรือดอกเบี้ยเงินกู้ หรือใช้ค�าที่เพราะอื่น

แทน ปัญหาดังกล่าวข้างต้นในจังหวัดนั้นก็แก้ไขได้
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แดนด�าเนินงานของสหกรณ์

 พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 43 บัญญัติว่า ข้อบังคับของสหกรณ์อย่างน้อยต้องมีรายการดัง          

ต่อไปนี้ “ฯลฯ (6) ข้อก�าหนดเกี่ยวกับการด�าเนินงาน การบัญชี และการเงินของสหกรณ์”

 ข้อความทีว่่า “ข้อก�าหนดเกีย่วกบัการด�าเนนิงาน” นัน้ หมายความว่า สหกรณ์ต้องก�าหนดแดนด�าเนนิงานไว้ในข้อ

บงัคบัว่า แดนด�าเนนิงานของสหกรณ์จะมเีขต หรอืแดนด�าเนนิงานครอบคลมุอะไรเพยีงใด กล่าวคอื จะก�าหนดแดนด�าเนนิ 

งานรับสมาชิกและให้บริการแก่สมาชิก ตามเขตปกครองท้องที่ของกระทรวงมหาดไทย เช่น เขตต�าบล เขตอ�าเภอ              

เขตจงัหวดั หรอืเขตประเทศ หรอืจะก�าหนดแดนด�าเนนิงานรบัสมาชกิ และให้บรกิารแก่สมาชกิเฉพาะทีส่งักดัเป็นบคุลากร

ของหน่วยงานภาครัฐ หรือสังกัดเป็นบุคลากรของหน่วยภาคเอกชนนั้นๆ เท่านั้น

 ตัวอย่างเช่น สหกรณ์การเกษตรต�าบล สหกรณ์การเกษตรอ�าเภอ สหกรณ์การเกษตรจังหวัด (สหกรณ์การเกษตร

เพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. ชื่อย่อว่า สกต. นั้นๆ และสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดนั้นๆ 

 ส่วนสหกรณ์ของหน่วยงานภาครฐัที่ก�าหนดแดนด�าเนินงานรับ และให้บริการแก่สมาชกิเฉพาะทีเ่ป็นบุคลากรของ

ตน เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ากัด และสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ�ากัด ส่วน

สหกรณ์ของหน่วยงานภาคเอกชน เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์สยามนิสสัน จ�ากัด

ตัวแทนสหกรณ์

 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 797 บัญญัติว่า “อันว่าสัญญาตัวแทนนั้น คือ สัญญา ซึ่งให้บุคคลคน

หนึง่เรยีกว่า ตวัแทน มอี�านาจท�าการแทนบคุคลอกีคนหนึง่ เรียกว่าตัวการและตกลงจะท�าการด่ังนัน้ อนัความเป็นตวัแทน

นั้น จะเป็นโดยตั้งแต่งแสดงออกชัด หรือโดยปริยายก็ย่อมได้”

 พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 51 บัญญัติว่า “ให้คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ เป็นผู้ด�าเนินกิจการ และ

เป็นผู้แทนสหกรณ์ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอกเพื่อการนี้ คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์จะมอบหมายให้

กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือผู้จัดการท�าการแทนก็ได้”

 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1167 บัญญัติว่า “ความเกี่ยวพันกันในระหว่างกรรมการและบริษัท 

และบุคคลภายนอกนั้น ท่านให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ ว่าด้วยตัวแทน”

 ภายใต้บทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติสหกรณ์ดัง

กล่าว  คณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ กรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ ผูต้รวจสอบกจิการสหกรณ์ เกีย่วข้องทางกฎหมาย

กับสหกรณ์ในฐานะเป็นตัวแทน รวมทั้งผู้จัดการสหกรณ์ผู้ได้รับมอบหมายด้วย ส่วนเจ้าหน้าที่ของกฎหมายเกี่ยวข้องทาง

กฎหมายกบัสหกรณ์ในฐานะเป็นลกูจ้าง และสหกรณ์เป็นนายจ้าง ต่างจากความเกีย่วข้องหรอืความเกีย่วข้องทางกฎหมาย

ระหว่างลูกจ้างและผู้ว่าจ้าง
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ทะเบียนสมาชิก

 รายงานที่จัดท�าขึ้นเพื่อจดบันทึกรายละเอียดและข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิก

 ทะเบียนสมาชิกอย่างน้อยต้องมีรายการ

 1. ชื่อ ประเภท และที่ตั้งส�านักงานของสหกรณ์

 2. ชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ของสมาชิก

 3. วันที่เข้าเป็นสมาชิก

 สหกรณ์ต้องเกบ็รกัษาทะเบยีนสมาชกิไว้ทีส่�านกังานสหกรณ์และให้ส่งส�าเนาทะเบยีนนัน้แก่นายทะเบียนสหกรณ์

ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียน

 ให้สหกรณ์รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันส้ินปี

ทางบัญชีของสหกรณ์

ทะเบียนหุ้น

 

 รายงานที่จัดท�าขึ้นเพื่อจดบันทึกรายละเอียดและข้อมูลเกี่ยวกับจ�านวนผู้ถือหุ้น รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้นที่ผู้ถือ

หุ้นแต่ละคนที่ถือ เลขที่ใบหุ้น และจ�านวนเงินที่ได้รับช�าระค่าหุ้น 

 ทะเบียนหุ้นอย่างน้อยต้องมีรายการ

 1. ชื่อ ประเภท และที่ตั้งส�านักงานของสหกรณ์

 2. ชื่อของสมาชิกซึ่งถือหุ้น มูลค่าหุ้น จ�านวนหุ้นและเงินค่าหุ้นที่ช�าระแล้ว

 3. วันที่ถือหุ้น

 สหกรณ์ต้องเกบ็รกัษาทะเบยีนหุน้ไว้ทีส่�านกังานสหกรณ์และให้ส่งส�าเนาทะเบยีนนัน้แก่นายทะเบยีนสหกรณ์ภายใน

เก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียน

 ให้สหกรณ์รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันส้ินปี

ทางบัญชีของสหกรณ์

ทุนกลางของบรรดาสหกรณ์ไม่จ�ากัด

 เงินทุนที่เกิดจากการจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีของสหกรณ์ไม่จ�ากัด ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2471 และ

พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 ซึ่งได้สะสมต่อเนื่องมาจนถึงปี พ.ศ. 2515 จึงมีประกาศให้กระทรวงเกษตรและ
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สหกรณ์ดแูลรกัษาจดัการฝากตามทีก่ฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ก�าหนด รวมทัง้น�าไปลงทนุได้ตามระเบยีบทีก่ระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ก�าหนด และดอกผลของทนุกลางให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอี�านาจจ่ายให้แก่สันนบิาตสหกรณ์ฯ เพือ่

กระท�าการตามวัตถุประสงค์ 

 ไม่มบีทบญัญตัใิห้ถอนเงนิทนุกลางของบรรดาสหกรณ์ไม่จ�ากดั เพือ่ช�าระหนีส้นิของสหกรณ์ไม่จ�ากัดอีกต่อไป ท้ังนี้

เพราะปัจจุบันสหกรณ์ไม่จ�ากัดได้เลิกไปหมดแล้ว อนึ่งทุนกลางของบรรดาสหกรณ์ไม่จ�ากัดนี้ มีบทบาทในการสนับสนุน

พฒันาสหกรณ์มาตัง้แต่ถอืใช้พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 2511 โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้เป็นแหล่งเงนิทนุให้

สหกรณ์ต่างๆ ได้กู้ยืมเป็นทุนหมุนเวียนขยายกิจการในอัตราดอกเบี้ยต�่า

 ทุนกลางฯ ประกอบด้วย เงิน ทรัพย์สิน ดอกผลหรือประโยชน์อื่นใดในส่วนที่เป็นทุนกลางฯ และที่เกิดจากทุน 

กลางฯ รวมทั้งเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดที่ได้รับจากการมีผู้ให้แก่ทุนกลาง

ทุนด�าเนินงานของสหกรณ์

 ทุนของสหกรณ์นั้น กฎหมายสหกรณ์ให้แบ่งเป็นหุ้นและมูลค่าของหุ้น เช่น หุ้นละสิบบาท การช�าระค่าหุ้นด้วย

เงิน หรอืด้วยทรพัย์สนิอืน่ ต้องขายหุน้ให้แก่สมาชกิชองตนเท่านัน้ และกฎหมายสหกรณ์บงัคบัให้สมาชิกแต่ละคนต้องถอื

หุ้นอย่างน้อยหนึ่งหุ้น แต่ไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ช�าระแล้วทั้งหมด ทั้งนี้เพราะระบบสหกรณ์ต้องการรวมคนที่มีปัญหา

ทางเศรษฐกจิและสังคมอย่างน้อยหนึ่งอย่างที่คนคนเดียวแก้ไขไม่ได้ ตอ้งรวมกันเป็นหมู่คณะในชุมชนของตนจึงจะแก้ไข

ได้ สหกรณ์ไม่ประสงค์ให้สมาชิกคนหนึ่งถือหุ้นมากโดยไม่จ�ากัด เพราะถ้าสมาชิกคนหนึ่งถือหุ้นมากได้ไม่จ�ากัด เช่นถือไว้

เปอร์เซน็ต์ของหุน้ทีช่�าระแล้ว หากสมาชกิผูน้ัน้หมดสภาพความเป็นสมาชกิด้วยเหตใุด เช่น ลาออก หรอืถงึแก่กรรม หรอื

ย้ายภูมิล�าเนานอกแดนรับสมาชิกของสหกรณ์นั้น ทุนของสหกรณ์ต้องลดเหลือเพียง 25 เปอร์เซ็นต์จากเดิม ย่อมท�าให้

ฐานะการเงินของสหกรณ์นั้นตกต�่าวุ่นวาย

 เพือ่แก้ไขปัญหาความมจี�านวนไม่แน่นอนของทนุของสหกรณ์ กฎหมายสหกรณ์จงึบญัญตัไิว้ในการจดัสรรก�าไรสทุธิ

ประจ�าปีของสหกรณ์ว่า ให้สหกรณ์จัดสรรเป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของก�าไรสุทธิ และให้จ่ายเป็นทุนสะสมไว้

เพื่อด�าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดของสหกรณ์ตามที่ก�าหนดในข้อบังคับ

 ทุนของสหกรณ์ประกอบด้วย

 1.	ทุนเรือนหุ้นหรือหุ้นของสมาชิก ถือเป็นทุนของสหกรณ์ส่วนหนึ่งที่ใช้หมุนเวียนด�าเนินงาน ซึ่งกฎหมายว่าด้วย

สหกรณ์ก�าหนดไว้ดังนี้

  1. สหกรณ์จะตัง้ขึน้ได้โดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายสหกรณ์และต้องมทีนุซึง่แบ่งเป็นหุน้มมีลูค่าเท่าๆ กนั 

และสมาชิกแต่ละคนจะต้องถือหุ้นอย่างน้อยหนึ่งหุ้น แต่ต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ช�าระแล้วทั้งหมด

  2. ข้อบังคับของสหกรณ์อย่างน้อยต้องมีรายการทุนซ่ึงแบ่งเป็นหุ้นมูลค่าของหุ้น การช�าระค่าหุ้นด้วยเงิน

หรือทรัพย์สินอื่น การขายและการโอนหุ้น ตลอดจนการจ่ายคืนค่าหุ้น

  3. ในการช�าระค่าหุ้น สมาชิกจะน�าค่าหุ้นหักกลบลบหนี้กับสหกรณ์ไม่ได้ และสมาชิกมีความรับผิดเพียงไม่

เกินจ�านวนมูลค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ
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  4. ในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ้นสุดลง ห้ามมิให้เจ้าหนี้ของสมาชิกใช้สิทธิเรียกร้องในค่าหุ้น

ของสมาชิกผู้นั้น

 หลักการสหกรณ์มุ่งการรวมคนเป็นหลักส�าคัญมากกว่าที่จะให้สมาชิกมุ่งการลงทุนเพ่ือหวังผลตอบแทนเช่นผู้

ประกอบการของธุรกิจเอกชนทั่วไป ดังนั้น มูลค่าหุ้นของสหกรณ์ที่ก�าหนดในข้อบังคับปกติจะมีมูลค่าต�่า เพื่อเปิดโอกาส

ให้ผูม้กี�าลงัทรพัย์น้อยสามารถสมคัรเข้าเป็นสมาชกิสหกรณ์ได้ และสมาชกิสามารถทีจ่ะเพิม่หุน้ได้ตลอดเวลา แต่การลดส่ง

ค่าหุน้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้ในข้อบงัคบั ส�าหรับดอกผลหรือผลตอบแทนจากการถอืหุน้ สหกรณ์จะพจิารณา

จ่ายให้ได้เมือ่ผลการด�าเนนิงานมกี�าไรสทุธปิระจ�าปีและทีป่ระชมุใหญ่ของสหกรณ์มมีตจิดัสรรก�าไรสทุธปิระจ�าปี จ่ายเป็น

เงินปันผลตามหุ้นที่ช�าระแล้วแต่ต้องไม่เกินอัตราที่ก�าหนดในกฎหมาย

	 2.	 ทุนสะสม ทุนที่เป็นส่วนหนึ่งของทุนสหกรณ์ ซึ่งที่มาของทุนสะสมโดยปกติได้มาจากการจัดสรรก�าไรสุทธิ

ประจ�าปีของสหกรณ์ กล่าวคือ กฎหมายบัญญัติไว้ว่า ก�าไรสุทธิประจ�าปีที่เหลือจากการจัดสรรเป็นทุนส�ารอง และค่า

บ�ารุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ ท่ีประชุมใหญ่อาจจัดสรรเป็นทุนสะสมได้ เพื่อด�าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดของสหกรณ์ตามที่

ก�าหนดในข้อบังคับ

 ข้อบังคับสหกรณ์โดยทั่วไปก�าหนดให้มีการจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีเป็นทุนสะสมดังนี้

  1. ทุนรักษาระดับเงินปันผล

   2. ทุนสาธารณประโยชน์

  3. ทุนสวัสดิการสมาชิก

  4. ทุนเพื่อจัดตั้งส�านักงานหรือกองทุนต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์

	 3.	ทุนส�ารอง ทุนส�ารองถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของทุนของสหกรณ์ ซึ่งทุนส�ารองมีที่มา ดังนี้

  1. ในการจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีของสหกรณ์ ให้จัดสรรเป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

  2. การรับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินจากทางราชการ หน่วยงานต่างประเทศ หรือบุคคลอื่นใด ถ้าการยกให้

นี้มิได้ก�าหนดเจตนาให้ใช้เพื่อการใด ก็ให้สหกรณ์จัดสรรเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินนั้นเป็นทุนส�ารองของสหกรณ์

 ทนุส�ารองสหกรณ์เป็นทนุส่วนรวมทีม่คีวามมัน่คง และเป็นเครือ่งถ่วงดลุทีส่�าคญัส�าหรบัทนุเรอืนหุน้ของสหกรณ์ที่

เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสมาชิก ซึ่งโดยหลักการแล้วทุนส�ารองจะต้องคงยอดไว้และเพิ่ม

ขึ้นจากการจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี สหกรณ์จะถอนจากบัญชีทุนส�ารองไม่ได้ เว้นแต่เพ่ือชดเชยการขาดทุนหรือเมื่อมี

การแยกสหกรณ์เท่านั้น

 เนื่องด้วยกฎหมายสหกรณ์ ไม่ก�าหนดให้สหกรณ์ที่จะจัดตั้งขึ้นต้องระบุจ�านวนหุ้นของสหกรณ์ว่ามีเท่าไร เช่น 50 

ล้าน หรือ 100 ล้าน เหมือนที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ปพพ.) ก�าหนดให้บริษัทระบุจ�านวนหุ้นว่าก�าหนดไว้

เท่าไร บริษัทจะเพิ่มหุ้นหรือลดหุ้นต้องท�าหนังสือขออนุมัติจากนายทะเบียนบริษัทพิจารณาอนุมัติก่อนจึงจะเพิ่มหรือลด

หุ้นของตนได้ แต่ในกรณีของสหกรณ์ไม่ต้องท�าหนังสือขอให้นายทะเบียนสหกรณ์พิจารณาอนุมัติก่อน เพราะจ�านวนหุ้น

ของสหกรณ์มกีารเคลือ่นไหวเพิม่ข้ึนหรอืลดลงตามจ�านวนสมาชกิทีเ่พิม่ขึน้หรอืลดลงเป็นปกติอยูแ่ล้ว เพราะหลกัการของ

สหกรณ์ก�าหนดให้ผู้มีคุณสมบัติเป็นสมาชิก สมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์โดยสมัครใจหรือลาออกโดยสมัครใจได้
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 สหกรณ์ประเภทออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมีระเบียบให้สมาชิกต้องแสดงความจ�านงซื้อถือหุ้นเป็น           
รายเดือน ส่วนจ�านวนหุ้นที่ให้ซื้อถือนั้นก�าหนดน้อยมากตามสัดส่วนของเงินเดือน หรือตามที่สมาชิกจะสมัครใจซื้อ ความจริง
เงินค่าหุ้นของสมาชิกเป็นเงินออมประเภทหนึ่ง เพราะสหกรณ์ต้องจ่ายคืนให้สมาชิกเจ้าของหุ้นเมื่อพ้นจากสมาชิกภาพ
โดยไม่มีหนี้ที่ต้องช�าระแก่สหกรณ์

ทุนด�าเนินงานประจ�าปีทางบัญชีของสหกรณ์

 กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ซึง่เป็นผูส้อบบญัชสีหกรณ์และเป็นข้าราชการสงักดัอยูท่ีก่รมนีไ้ด้แสดงทนุด�าเนนิงาน และ
ผลตอบแทนทุนด�าเนินงานประจ�าปีทางบัญชีของสหกรณ์ทั้ง 7 ประเภท (ตัวอย่างสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์) ไว้ดังนี้

  รายการ    หน่วยนับ

 จ�านวนสหกรณ์ ณ 30 ก.ย. 57 สหกรณ ์ 1,441

 จ�านวนรวบรวมข้อมูลได้  ,,  1,357

 จ�านวนสมาชิก คน/ครอบครัว 2,980,401

 ทุนด�าเนินงาน ล้านบาท 1,962,908

 ทุนของสหกรณ์  ,,  884,320

 ปริมาณธุรกิจ   ,,  1,554,836

 ผลการด�าเนินงาน (ก�าไรสุทธิประจ�าปี)  ,,  61,372

 ก�าไรสุทธิ          ,,  61,411

 ขาดทุนสุทธ ิ           ,,  (39.00)

ทุนด�าเนินงานของสหกรณ์ประจ�าปี	ประกอบด้วย

 - ทุนเรือนหุ้น     บาท

 - ทุนส�ารอง   ,,

 - ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ  ,,

 - ก�าไรสุทธิประจ�าป ี  ,,

 รวมทุนของสหกรณ์  ,,

 หนี้สินหมุนเวียน(เช่นเงินฝาก)  ,,

 รวมทุนด�าเนินงาน ,,

 (ดูเอกสาร “สารสนเทศน่ารู้ทางการเงินสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรรายจังหวัด (ฉบับน�าสัญจร ประจ�าปี 2557) 
ประกอบ) 
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ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

 เมื่อได้จดทะเบียนจัดตั้ง “สหกรณ์หาทุนวัดจันทร์ไม่จ�ากัดสินใช้” ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2459 ซึ่งมีเกษตรกร
ชาวนา 16 คนเป็นสมาชิก และสมาชิกทุกคนมีความรับผิดร่วมกันเพ่ือหนี้ท้ังปวงของสหกรณ์ โดยไม่จ�ากัด ดังนั้น จึง
ใช้ความว่า “ไม่จ�ากัดสินใช้” ไว้ท้ายชื่อของสหกรณ์หาทุนวัดจันทร์ ปัจจุบันนี้สหกรณ์ทุกประเภทเป็นสหกรณ์ที่ใช้ค�าว่า 
“จ�ากดั” ไว้ท้ายชือ่ของสหกรณ์ ซึง่หมายความว่าสมาชกิมคีวามรับผิดเพ่ือหนีท้ัง้ปวงของสหกรณ์ไม่เกนิจ�านวนเงนิค่าหุน้
ที่ยังใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ

 สหกรณ์ภาคเกษตรประเภทไม่จ�ากัดสินใช้ได้ขยายจ�านวนมากขึ้นไปทั่วภูมิภาคของประเทศ กระทรวงการคลัง          
ซึง่มีหน่วยงานอยูท่กุจงัหวดัโดยร่วมกบัเจ้าหน้าทีก่รมสหกรณ์ได้ท�าหน้าทีธ่นาคารให้บรกิารเงนิกูแ้ก่สหกรณ์ท้ังปวงตลอด
มาจนเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2486 จึงได้มีการจัดตั้ง “ธนาคารเพื่อการสหกรณ์” ขึ้นโดยมีหม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ 
เป็นผู้ว่าการ ในยคุนีเ้องทีม่รีะเบยีบกฎเกณฑ์ให้ม ี“ทนุกลางของบรรดาสหกรณ์ไม่จ�ากดัสนิใช้” ขึน้ ต่อมา พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 
2511 มาตรา 61 (2) บัญญตัใิห้สหกรณ์ชนิดไม่จ�ากดัจดัสรรก�าไรสทุธปิระจ�าปีร้อยละห้าสมทบทนุกลางของบรรดาสหกรณ์
ไม่จ�ากัดสินใช้ เมื่อมี พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 บัญญัติให้มีแต่สหกรณ์ชนิด “จ�ากัด” ชนิดเดียว จึงยกเลิกสหกรณ์ชนิด 
“ไม่จ�ากัด” เสีย

 ธกส. เป็นธนาคารในรปูรฐัวสิาหกจิของรัฐบาล จัดต้ังข้ึนโดย พ.ร.บ. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
พ.ศ. 2509 โดยควบ “ธนาคารเพือ่การสหกรณ์” เข้าไว้ด้วยกนั เพ่ือให้ ธกส. สามารถให้สินเชือ่แก่เกษตรกรทีย่งัไม่ได้ร่วม
กันจัดตั้งคณะของตนเป็นสหกรณ์ภาคเกษตรตามกฎหมาย

 ธกส. โดยอาจารย์จ�าเนียร สารนาด ผู้จัดการใหญ่ของ ธกส. ในยุคต้น ได้ให้ ธกส. ให้บริการสินเชื่อแก่สหกรณ์ภาค
เกษตรที่มีอยู่แล้วตามวัตถุประสงค์ของธนาคาร ส่วนเกษตรกรที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ภาคเกษตรใดๆ ก็ให้รวมกัน
เป็นหมู่คณะ หมู่คณะละ 15 คน (สิบห้า) ให้สมาชิกของหมู่คณะทั้งสิบห้าคนทุกคนมีความรับผิดชอบร่วมกันเพื่อหนี้ทั้ง
ปวงของหมู่คณะโดยไม่จ�ากัด ด�าเนินการให้สินเชื่อในรูปแบบที่ ธนาคารเพื่อการสหกรณ์ ให้สินเชื่อแก่สหกรณ์ชนิดไม่
จ�ากัดสินใช้ดังกล่าวแล้ว

 ต่อมาอีก 24 ปี คือปี พ.ศ. 2533 โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ซึ่งมีคุณเสงี่ยม มาหมื่นไวย เป็นอธิบดี และโดย ธกส. 
ซึ่งมีคุณสุวรรณ ไตผล เป็นผู้จัดการใหญ่ ร่วมกันส่งเสริมให้เกษตรกรในเขตจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันจดทะเบียนจัดตั้ง 
“สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. คือ สกต. ใน พ.ศ. 2534 สหกรณ์ สกต. ก็มีทุกจังหวัดยกเว้นจังหวัดภูเก็ต 
และจังหวดัแม่ฮ่องสอน เพราะถอืว่าเป็นจงัหวดัทีม่เีกษตรกรไม่มากให้บรกิารเงนิกูข้อง ธกส. แบบเป็นหมูค่ณะละ 15 คน 
ดังกล่าวไปก่อนต่อมาไม่นานก็มีสหกรณ์ สกต. ครบทุกจังหวัด และ ธกส. ก็เปิดส�านักงานสาขา ธกส. ในทุกอ�าเภอทั่วราช
อาณาจักร เวลานี้เกษตรกรสมาชิกสองในสามของ สกต. เป็นลูกค้า ธกส. อยู่กว่า 3.5 ล้านครอบครัว หรือคนมากกว่า
จ�านวนสมาชิกสหกรณ์ภาคเกษตรและกลุ่มเกษตรกรรวมกันในปี 2557 (ตัวเลขกรมตรวจบัญชีสหกรณ์)

 ธกส. ได้ให้สินเชื่อแก่สหกรณ์ภาคเกษตรและสหกรณ์ สกต.โดยเฉพาะตลอดมา จึงได้มี พ.ร.บ. ธกส. (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ. 2549 ซึ่งบังคับใช้เป็นกฎหมายตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2549 และมีบทบัญญัติที่เพิ่มเติมพอสรุปได้ดังนี้

 (1) ให้สหกรณ์นอกภาคเกษตรซื้อหุ้น ธกส. ได้ มาตรา 7 (3)

  (2) ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ทุกประเภทเพื่อให้ด�าเนินงานภายใต้ขอบวัตถุประสงค์ในการ

The Cooperative3_P123-214.indd   182 3/1/2560 BE   7:25 PM



183

จัดตั้งสหกรณ์ มาตรา 7 (4)

  (3) จัดตั้งบริษัทจ�ากัดหรือบริษัทมหาชนจ�ากัด เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเกษตรกรรมหรือธุรกิจที่เป็น

ประโยชน์โดยตรงแก่กจิการของธนาคารตามทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร โดยได้รับความเหน็ชอบจากรฐัมนตรแีละเสนอ

คณะรัฐมนตรีเพื่อทบทวน มาตรา 10 (14)

  (4) ร่วมลงทุนกับนิติบุคคลท่ีมีวัตถุประสงค์การด�าเนินงานภายใต้ขอบท่ีก�าหนดไว้ มาตรา 9 ตามที่คณะ

กรรมการเห็นสมควร โดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีและเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ มาตรา 10(15)

นายทะเบียนสหกรณ์

 ผู้มีบทบาทสูงสุดในการก�ากับดูแลและส่งเสริมงานสหกรณ์ในส่วนของภาครัฐ โดยเริ่มตั้งแต่ก�ากับดูแลการจด

ทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ ด�าเนินงานทั่วไป การด�าเนินธุรกิจ การเงินการบัญชี การสอบบัญชี จนถึงการเลิกและการช�าระ

บัญชีสหกรณ์ ซึ่งภารกิจดังกล่าว ในทางปฏิบัติได้มีการมอบหมายให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบ

บัญชี และพนักงานเจ้าหน้าที่ช่วยด�าเนินการด้วย

 ผู้ด�ารงต�าแหน่งนายทะเบียน ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 15 ให้ปลัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์เป็นนายทะเบียนสหกรณ์ ให้นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ซึ่ง

มีต�าแหน่งไม่ต�่ากว่าผู้อ�านวยการกองหรือเทียบเท่าเป็นรองนายทะเบียนสหกรณ์ มีอ�านาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระ

ราชบัญญัตินี้ หรือตามที่นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย

 อ�านาจหน้าที่นายทะเบียนสหกรณ์ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 16 อาทิ

 1. รับจดทะเบียน ส่งเสริม ช่วยเหลือ แนะน�า และก�ากับดูแลสหกรณ์

 2. ก�าหนดระบบบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี ตลอดจนสมุดและแบบรายงานต่างๆ ที่สหกรณ์ต้องยื่นต่อนาย

ทะเบียนสหกรณ์ รวมทั้งแบบพิมพ์อื่นๆ

 3. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจการสหกรณ์ และผู้ช�าระบัญชี

 4. ออกค�าสั่งให้มีการตรวจสอบ หรือไต่สวนเกี่ยวกับการจัดตั้ง การด�าเนินงาน หรือฐานะการเงินของสหกรณ์

 5. สั่งให้ระงับการด�าเนินงานทั้งหมดหรือบางส่วนของสหกรณ์ หรือให้เลิกสหกรณ์ ถ้าเห็นว่าสหกรณ์กระท�าการ 

หรืองดเว้นกระท�าการอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์หรือสมาชิก

 6. ถอนชื่อสหกรณ์ออกจากทะเบียนสหกรณ์

 7. จัดท�ารายงานประจ�าปีแยกตามประเภทสหกรณ์เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

 8. ออกระเบียบหรือค�าสั่งเพื่อให้การปฏิบัติการตามกฎหมาย และเพื่อประโยชน์ในการด�าเนินกิจการของสหกรณ์

 9. กระท�าการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้ก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าที่ของนายทะเบียนสหกรณ์ หรือตามที่
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รัฐมนตรีมอบหมาย

 พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมืน่พทิยาลงกรณ์ ได้ทรงด�ารงต�าแหน่ง นายทะเบยีนสหกรณ์ เป็นพระองค์แรก ในปี พ.ศ. 2459 

จนถึง 2468 รวมเวลา 9 ปี

นิติบุคคล

 กฎหมายสหกรณ์บัญญัติไว้ว่า “ให้สหกรณ์ที่ได้จดทะเบียนแล้วเป็นนิติบุคคล” แต่กฎหมายสหกรณ์ไม่ได้ให้               

ค�าอธิบายว่า นิติบุคคลหมายความว่าอะไร

 เราจึงจ�าเป็นต้องไปดูความหมายของค�าว่า นิติบุคคลในกฎหมายที่เป็นพื้นฐานของกฎหมายสหกรณ์ คือประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ปพพ.) เพราะว่ากฎหมายสหกรณ์เป็นเพียงกฎหมายพิเศษเฉพาะเรื่องสหกรณ์เท่านั้น

 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ปพพ.) มีอยู่ 2 ประเภท คือ บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล บุคคลธรรมดานั้น

สภาพบคุคลย่อมแต่เมือ่คลอดแล้วอยูร่อดเป็นทารก และส้ินสุดลงเมือ่ตาย ทารกในครรภ์มารดากส็ามารถมสีทิธต่ิางๆ ได้ 

หากว่าภายหลังคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารก

 พระราชบัญญัติสมาคม พ.ศ. 2459 ซึ่งเป็นพื้นฐานของพระราชบัญญัติสมาคมแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2459 ซึ่งถือว่า

เป็นกฎหมายสหกรณ์ฉบับแรกของประเทศไทย มาตรา 12 บัญญัติไว้ว่า” เมื่อสมาคม (สหกรณ์) ใดได้จดทะเบียนแล้ว 

ให้ถือว่าสมาคม (สหกรณ์) นั้น เป็นบุคคลโดยนิติสมมติได้คนหนึ่งต่างหากจากบุคคลทั้งหลายที่สวมเข้าอยู่ในนั้น

 ในระบบกฎหมายไทย นิติบุคคลเกิดขึ้นได้ด้วย 2 วิธี คือ

  (1) กฎหมายนั้นๆ บัญญัติให้มีขึ้น เช่น สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ และ

  (2) กฎหมายนัน้ๆ บัญญตัใิห้องค์การธรุกจิในรปูต่างๆ ขอจดทะเบยีนเป็นนติบิคุคลได้ เพือ่ด�าเนนิธรุกิจตาม

วัตถุประสงค์ของตนท่ีก�าหนดไว้ในตราสารจัดต้ัง เช่น ข้อบังคับของสหกรณ์ หรือหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และ

นิติบุคคลประเภทนี้อาจขอจดทะเบียนเลิกความเป็นนิติบุคคลของตนได้

นิติศาสตร์เกี่ยวกับสหกรณ์

 สถาบันการศึกษาชั้นสูง ที่เปิดสอนหลักสูตร วิชานิติศาสตร์ ให้ปริญญาแก่นักศึกษาหรือนิสิต ครบทุกระดับ คือ 

ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยรามค�าแหง จะมีหน่วย

งานที่เรียกว่า คณะนิติศาสตร์ เป็นหน่วยงานให้การศึกษา ท�างานวิจัย ท�าการส่งเสริม และทนุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมทาง

กฎหมาย มบีางมหาวทิยาลัย มีหนว่ยงานระดบั คณะนิตศิาสตร์ แต่เปิดสอนหลกัสูตรวชิา นิติศาสตร์ เพียงระดับปริญญา

ตร ีและปรญิญาโท เท่านัน้กม็หีลายมหาวทิยาลยัในประเทศไทย และมหีลายมหาวทิยาลยัในประเทศไทย ทีม่แีต่หน่วยงาน

ระดบัภาควชิานติศิาสตร์  มอี�านาจหน้าทีข่ออนมุตัเิปิดสอนหลกัสตูรระดบัปรญิญาต่อโทเอกได้ จากกระทรวงศึกษาธกิาร

แต่ขออนุมัติเปิดสอนเฉพาะระดับปริญญาตรีเท่านั้นก็มีเหมือนกัน
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 นักนิติศาสตร์เกี่ยวกับสหกรณ์ ที่มีชื่อเสียงระดับสากลหรือระดับนานาประเทศ คือ ศาสตราจารย์ ดร.Han-H. 

Munker แห่งมหาวิทยาลัย Marburg Lahn ประเทศเยอรมนี เขียนไว้ในค�าน�าหนังสือของท่านเรื่อง “Ten Lectures 

On Co-operative Law” ทีพ่มิพ์เผยแพร่เมือ่ปี พ.ศ. 2524 (ค.ศ. 1981) ว่า “วชิากฎหมายสหกรณ์ซ่ึงก�าหนดให้เป็นวชิา

หนึ่งในหลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัยสหกรณ์ และศูนย์ฝึกอบรมเกี่ยวกับสหกรณ์ ไม่ใช่วิชาที่นักศึกษานิยมเรียนกันนัก  

ศาสตราจารย์ มงึเนอร อ้างถงึข้อความทีเ่กีย่วกบักฎหมายในหนงัสือขายดีท่ีแต่งโดยศาสตราจารย์ W.K.H. Cambell เรือ่ง  

Practical Cp-operation in Asia and Africa” Heffer & Sons, Cambridge, Aeprinted 1959 ความว่า “ส�าหรับ

คนทั่วไป-การอภิปรายบทบัญญัติต่างๆ ของกฎหมายสหกรณ์โดยละเอียดนั้น ค่อนข้างน�าความเบื่อหน่ายมากมาให้ผู้ฟัง 

ดังนั้น พวกผู้ฟังจึงขอให้ข้ามบทที่เกี่ยวกับกฎหมายสหกรณ์ไปอภิปรายบทอื่นต่อไป...”

 องค์การธรุกจินติบิคุคลในรปูสหกรณ์ทัง้ 7 ประเภท คอื สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นคิม สหกรณ์

ร้านค้า สหกรณ์บรกิาร สหกรณ์ออมทรพัย์ และสหกรณ์เครดติยเูนีย่น  จงึควรต้องมคีรอูาจารย์หรอืนกัวชิาการทีเ่ชีย่วชาญ

ด้านวิชานิติศาสตร์เกี่ยวกับสหกรณ์นั้นๆ ไม่ใช่รู้เพียงวิชากฎหมายสหกรณ์เท่านั้น

 ในคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิติศาสตร์ด้านกฎหมายเพื่อ

พัฒนาการเกษตร จึงเปิดสอนกระบวนวิชากฎหมายเกี่ยวกับการเกษตรและสถาบันการเกษตร (สหกรณ์ภาคการเกษตร)

นักสหกรณ์แห่งชาติ

 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ออกระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วย ประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์แห่งชาติ พ.ศ. 2540 

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2540 คือ สาขาวิชาการสหกรณ์ และสาขาการบริหารงานสหกรณ์ ผู้ที่จะได้รับการพิจารณา         

คัดสรรและประกาศเป็นนักสหกรณ์แห่งชาติแต่ละสาขา ต้องมีคุณสมบัติตรงและครบสมบูรณ์ตามที่ระเบียบก�าหนดไว้ 

เป็นข้อ ๆ และต้องมีผู้เสนอชื่อเป็นบุคคลธรรมดา และหรือนิติบุคคล ที่ระเบียบก�าหนด

 ต่อมากรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ออกประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์แห่งชาติ 

ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2552 เพื่อใช้แทนระเบียบฉบับเดิม 

 ในปี พ.ศ. 2553 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ออกประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การรับสมัครนักสหกรณ์แห่งชาติ

ประจ�าปี 2553 ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2553 เพื่อยกเลิกประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การประกาศ

เกียรติคุณนักสหกรณ์แห่งชาติ ประกาศ ณ วันที่5 สิงหาคม พ.ศ. 2552 และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน

 ในปี พ.ศ. 2554 กรมส่งเสรมิสหกรณ์ได้ออกประกาศกรมส่งเสรมิสหกรณ์ เรือ่ง การประกาศเกยีรตคุิณนกัสหกรณ์ 

แห่งชาติ ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เพื่อยกเลิกประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เร่ือง การรับสมัคร               

นักสหกรณ์แห่งชาติประจ�าปี 2553 ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2553 และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน เพื่อให้ได้

บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งประกาศฉบับนี้ใช้จนถึงปัจจุบัน

 การพิจารณาคัดสรรและประกาศชื่อผู้ได้รับการคัดสรรทั้ง 2 สาขา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมานั้น  บางปีก็ไม่มี

ผูไ้ด้รบัการคดัสรร และตัง้แต่กรมส่งเสรมิสหกรณ์ได้พจิารณาคดัสรร และประกาศชือ่นกัสหกรณ์แห่งชาตเิป็นต้นมา มีนกั

สหกรณ์แห่งชาติ ดังนี้
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	 สาขาวิชาการสหกรณ์

 1. นายเชิญ บ�ารุงวงศ์   นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจ�าปี : 2541

 2. ศ.พิเศษ ดร.อาบ นคะจัด   นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจ�าปี : 2543

 3. นายคิด เฉลิมวรรณ์   นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจ�าปี : 2544 

 4. นายวรเทพ ไวทยาวิโรจน์   นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจ�าปี : 2545 

 5. รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท   นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจ�าปี : 2546 

 6. รศ.ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ   นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจ�าปี : 2550 

 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ เปียผ่อง   นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจ�าปี : 2554 

 สาขาบริหารงและส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์

 1. พ.อ.สุรินทร์ ชลประเสริฐ   นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจ�าปี : 2540 

 2. รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา   นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจ�าปี : 2542 

 3. นายอยู่ สมานมิตร   นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจ�าปี : 2543 

 4. นายสุรชัย ศิริมัย   นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจ�าปี : 2544 

 5. นายวิฑูรย์ แนวพานิช   นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจ�าปี : 2547 

 6. นายศุภชัย ศรีศุภอักษร     นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจ�าปี : 2550 

 7. ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์     นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจ�าปี : 2553 

 8. นายลัภย์ หนูประดิษฐ์     นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจ�าปี : 2554 

 9. นายศิริชัย ออสุวรรณ     นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจ�าปี : 2557

ประเภทสหกรณ์

 กลุม่สหกรณ์ทีม่คีวามมุง่หมายหรอืวตัถปุระสงค์หลักอย่างเดียวกนั โดยในปี พ.ศ. 2495 ได้เปล่ียนฐานะกรมสหกรณ์ 

เป็นกระทรวงการสหกรณ์ ซึง่ประกอบด้วย กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ กรมสหกรณ์ธนกจิ กรมสหกรณ์พาณชิย์ และส�านกังาน

ปลัดกระทรวงการสหกรณ์

 กฎกระทรวงซึ่งอาศัยอ�านาจตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2471 ได้ก�าหนดประเภทสหกรณ์ ไว้ทั้งหมด              

22 ประเภท ประกอบด้วย

 1. สหกรณ์หาทุน สังกัดส�านักงานปลัดกระทรวง
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 2. สหกรณ์เช่าซื้อที่ดิน สังกัดกรมสหกรณ์ที่ดิน

 3. สหกรณ์นิคมกสิกรรม สังกัดกรมสหกรณ์ที่ดิน

 4. สหกรณ์นิคมเกลือ สังกัดกรมสหกรณ์ที่ดิน

 5. สหกรณ์หาทุน และบ�ารุงที่ดิน สังกัดกรมสหกรณ์ที่ดิน

 6. สหกรณ์บ�ารุงที่ดิน สังกัดกรมสหกรณ์ที่ดิน

 7. ร้านสหกรณ์ สังกัดกรมสหกรณ์พาณิชย์

 8. สหกรณ์ขายข้าวและพืชผล สังกัดกรมสหกรณ์พาณิชย์

 9. สหกรณ์ขายน�้าตาลโตนด สังกัดกรมสหกรณ์พาณิชย์

 10. สหกรณ์ขายเกลือ สังกัดกรมสหกรณ์พาณิชย์

 11. ร้านสหกรณ์กลาง สังกัดกรมสหกรณ์พาณิชย์

 12. สหกรณ์อุตสาหกรรม สังกัดกรมสหกรณ์พาณิชย์

 13. สหกรณ์ผู้เดินรถ สังกัดกรมสหกรณ์พาณิชย์

 14. สหกรณ์การประมง สังกัดกรมสหกรณ์พาณิชย์

 15. ธนาคารสหกรณ์จังหวัด สังกัดกรมสหกรณ์ธนกิจ

 16. ชุมนุมสหกรณ์ สังกัดกรมสหกรณ์ธนกิจ

 17. สหกรณ์การไฟฟ้า สังกัดกรมสหกรณ์พาณิชย์

 18. สหกรณ์บ�ารุงและค้าสัตว์ สังกัดกรมสหกรณ์พาณิชย์

 19. สหกรณ์หาทุนและขายเกลือ สังกัดกรมสหกรณ์พาณิชย์

 20. สหกรณ์ผู้เช่าที่ดิน สังกัดกรมสหกรณ์ที่ดิน

 21. สหกรณ์ขายพืชผลและผลผลิต สังกัดกรมสหกรณ์พาณิชย์

 22. สหกรณ์ออมทรัพย์ สังกัดกรมสหกรณ์ธนกิจ

 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2548 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ออกกฎกระทรวง เพื่อก�าหนดประเภทของสหกรณ์

ที่จะรับจดทะเบียน โดยอาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 33 วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 

2542 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 

ประกอบกับมาตรา 35 และมาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท�าได้โดยอาศัยอ�านาจตาม

บทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกกฎกระทรวงไว้ ดังนี้
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 1. สหกรณ์การเกษตร

 2. สหกรณ์ประมง

 3. สหกรณ์นิคม

 4. สหกรณ์ร้านค้า

 5. สหกรณ์บริการ

 6. สหกรณ์ออมทรัพย์

 7. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

 วัตถุประสงค์หลักของสหกรณ์ ความคาดหวังหรือส่ิงที่ต้องการที่มีนัยส�าคัญในการด�าเนินการให้บรรลุผลส�าเร็จ  

เพือ่ให้เกดิประโยชน์แก่สมาชกิของสหกรณ์ เช่น วตัถปุระสงค์หลักของสหกรณ์การเกษตร ได้แก่ การให้บรกิารสนิเชือ่แก่

สมาชิก การรวมกนัซือ้วสัดอุปุกรณ์การผลติและสนิค้าอปุโภคบรโิภค การรวมกนัขาย และหรอืแปรรปูผลติผลการเกษตร

เพือ่ขายหรอืการตลาด ซึง่รวมท้ังการคดัขนาดหรอืคณุภาพผลผลติ การเกบ็รกัษาการขนส่งฯลฯ ทัง้นี ้รวมถงึการให้บรกิาร

ต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้องกบัวตัถปุระสงค์หลกัดงักล่าวข้างต้น เช่น บรกิารน�า้เพือ่การเกษตร บรกิารใช้เครือ่งจกัรกล หรอือุปกรณ์

ร่วมกัน บริการส่งเสริมแนะน�าทางวิชาการ เป็นต้น

 ปัจจุบันได้จัดกลุ่มประเภทสหกรณ์ที่ด�าเนินธุรกิจในลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ดังนี้

 1. สหกรณ์นอกภาคการเกษตร สหกรณ์ที่อยู่นอกภาคการเกษตรหรือไม่ได้ด�าเนินกิจการเกี่ยวกับเกษตรกรรม 

ประกอบด้วย

  1.1 สหกรณ์ร้านค้า : ด�าเนินธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง มีสมาชิกได้หลากหลายอาชีพ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วย

เหลือผู้บริโภค

  1.2 สหกรณ์บริการ : ด�าเนินธุรกิจผลิตสินค้าหรืออ�านวยบริการให้แก่สมาชิกผู้ใช้บริการโดยตรง

  1.3 สหกรณ์ออมทรพัย์ : ด�าเนนิธรุกจิเอนกประสงค์ มวีตัถปุระสงค์เพ่ือส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกใน

การออมทรัพย์และให้สินเชื่อแก่สมาชิก

  1.4 สหกรณ์เครดติยเูนีย่น : ด�าเนนิธรุกจิเอนกประสงค์ มวีตัถปุระสงค์เพือ่ส่งเสรมิและอ�านวยความสะดวก

ในการออมทรพัย์ของสมาชกิในชมุชน รวมทัง้ช่วยเหลอืในการรวบรวมผลติภณัฑ์หรอืจ�าหน่ายสิง่ของให้แก่บรรดาสมาชกิ

 2. สหกรณ์ในภาคการเกษตร สหกรณ์ในภาคการเกษตรหรือประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเกษตรกรรม ประกอบด้วย

  2.1 สหกรณ์การเกษตร : ด�าเนินธุรกิจอเนกประสงค์ มีสมาชิกทั้งหมดเป็นเกษตรกร มีวัตถุประสงค์เพื่อ

สนับสนุนผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

  2.2 สหกรณ์ประมง : ด�าเนินธุรกิจอเนกประสงค์ มีสมาชิกท้ังหมดเป็นชาวประมง มีวัตถุประสงค์เพื่อ

สนับสนุนชาวประมง
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  2.3 สหกรณ์นคิม : ด�าเนนิธรุกจิอเนกประสงค์ มสีมาชกิทัง้หมดเป็นเกษตรกรหรอืชาวนาเกลอื มีวตัถปุระสงค์

เพื่อการจัดการเกี่ยวกับการถือครองที่ดินท�ากินของสมาชิกสหกรณ์

 ส�าหรับสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. หรือ กตส. จัดเป็นสหกรณ์ประเภทการเกษตรตามที่              

นายทะเบียนสหกรณ์จัดประเภทไว้ สกต.ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

กรมส่งเสรมิสหกรณ์ และกรมตรวจบญัชสีหกรณ์ ในการจดัตัง้ โดยได้รบัทนุในรปูแบบของค่าหุน้จากสมาชิก ซึง่เป็นลูกค้า 

ธ.ก.ส.

 วัตถุประสงค์การจัดตั้ง สกต. 

 1. เพือ่ช่วยเหลอืเกษตรกรลกูค้า ธ.ก.ส. ด�าเนนิงานโดยวธิช่ีวยตนเองและช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัตามหลกัสหกรณ์ 

โดยไม่มุ่งผลก�าไรจากสมาชิกแต่เพื่อรักษาผลประโยชน์ที่สมาชิกพึงได้รับ

 2. เพื่อรวมกันซื้อ ปัจจัยการผลิต ประเภท เมล็ดพันธ์พืช พันธุ์สัตว์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช เครื่องจักรกลการเกษตร 

รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสารฯลฯ

 3. เพื่อรวมกันขาย ผลผลิตการเกษตร เช่น ผลไม้ และสินค้าแปรรูปจากผลผลิตการเกษตรธุรกิจบริการ บริการ

ขนส่ง บริการจัดหาสินค้ามาจ�าหน่าย บริการรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เป็นต้น 

      ประกาศและค�าสั่งของสหกรณ์

 สถาบันนิติบุคคล ภาคเอกชน เช่น สหกรณ์, หุ้นส่วนบริษัท, สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท), หรือภาค

รัฐ เช่น กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีเรื่องที่จะออกประกาศ หรือ แจ้งให้ทราบโดยทั่วไป ในการบริหาร

งานตามอ�านาจหน้าที่อยู่เสมอ รูปแบบของประกาศ หรือค�าสั่ง ก็มีตัวอย่างท�ากันโดยทั่วไปดีอยู่แล้ว

 อย่างไรก็ดี กรณีมีการแต่งตั้งบุคคลในสังกัดประสมกันกับบุคคลนอกสังกัด เป็นกรรมการเรื่องหนึ่งเรื่องใด ควรใช้

ค�าว่า “ประกาศ” เช่น “ประกาศสหกรณ์..............จ�ากัด เรื่อง แต่งตั้งกรรมการ.................ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ : ………..”  

ไม่ควรใช้ค�าว่า “ค�าสั่ง” เช่น “ค�าสั่งของสหกรณ์...........จ�ากัด เรื่อง แต่งตั้งกรรมการ...........ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ :” ทั้งนี้ 

เพราะว่าการแต่งตัง้บคุคลทีไ่ม่ใช่บคุคลในสงักดัโดยออกเป็นค�าสัง่นัน้ ผูอ้อกค�าสัง่ ไม่มอี�านาจบงัคบับญัชา หรอือ�านาจให้

คุณให้โทษบุคคลนั้นแต่ประการใดอยู่แล้ว จึงควรให้เกียรติบุคคลนั้นๆ ตามที่เหมาะสมที่เชิญเขามาช่วยงานของสถาบัน

ประมวลกฎหมายสหกรณ์

 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  เป็นประเทศเดียวจาก 21 ประเทศในเอเชียและแปซิฟิก  ที่มีประมวลกฎหมายสหกรณ์ 

เรียกว่า “ประมวลกฎหมายว่าด้วย สหกรณ์ของประเทศฟิลิปปินส์ พ.ศ. 2532”  ประเทศใช้เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 

2532 (ค.ศ. 1989) ทั้งนี้ ภายหลังที่ประเทศฟิลิปปินส์มีกฎหมายว่าด้วย สหกรณ์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2449  รวมเวลา 83 ปี

 โดยทัว่ไป กฎหมายสหกรณ์ในประเทศต่างๆ รวมทัง้ในประเทศไทยจะตราขึน้เป็นกฎหมายพเิศษเฉพาะกรณเีก่ียว

กับการสหกรณ์ และนิติบุคคลสหกรณ์ แต่ยังใช้ประมวลกฎหมายแพ่ง ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง ของประเทศนั้นๆ เป็นพื้นฐานใช้บังคับในกรณีที่กฎหมายสหกรณ์ไม่มีบทบัญญัติก�าหนดไว้
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ผู้จัดการสหกรณ์

 บุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ เพื่อท�าหน้าที่จัดการทั่วไป และรับผิดชอบเกี่ยว

กับกิจการประจ�าของสหกรณ์

 ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือท�าหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์ เช่น เคยได้รับโทษจ�าคุกหรือโดยค�า

พิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน

ฐานทุจริตต่อหน้าที่ เคยถูกให้พ้นจากต�าแหน่งกรรมการ เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนจากต�าแหน่งกรรมการ

เพราะทุจริตต่อหน้าที่

 การก�าหนดคุณสมบัติของผู้จัดการนั้น ส่วนใหญ่ได้ก�าหนดไว้แล้วในระเบียบของสหกรณ์ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ เมื่อ         

จะมีการจ้างผู้จัดการคณะกรรมการด�าเนินการต้องน�าระเบียบท่ีมีอยู่มาพิจารณาโดยละเอียดเพ่ือป้องกันความผิดพลาด 

ซึ่งอาจน�าไปสู่ข้อพิพาททางด้านแรงงานได้

 ผู ้จัดการมีอ�านาจหน้าที่ด�าเนินกิจการและเป็นผู ้แทนสหกรณ์ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอกตามที่                 

คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์มอบหมาย

 การจ้างผูจ้ดัการ การทีส่หกรณ์จดัจ้างบคุคลใดบคุคลหนึง่ทีม่คีวามเหมาะสมและคณุสมบตัคิรบถ้วนตามทีข้่อบงัคบั

และระเบยีบของสหกรณ์ก�าหนดเป็นลกูจ้างของสหกรณ์ หรอืเรยีกว่าเจ้าหน้าทีข่องสหกรณ์ โดยมสีญัญาจ้างเป็นหลกัฐาน

และมีค�าสั่งแต่งตั้งจากสหกรณ์ตามระเบียบ

 การแต่งตั้งผู้จัดการ เนื่องจากในบางสหกรณ์ เช่นในสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เป็นสวัสดิการในส่วนราชการเพื่อ

ความประหยัดและความสะดวกในการก�ากับควบคุม คณะกรรมการด�าเนินการอาจแต่งต้ังบุคคลในหน่วยงานที่มีความ

เหมาะสมหรอืกรรมการบางคนให้ท�าหน้าทีผู่จ้ดัการของสหกรณ์กไ็ด้ ส่วนใหญ่จะเป็นสหกรณ์ในกลุม่ของทหาร และต�ารวจ

ซึ่งผู้จัดการประเภทนี้ไม่ใช่ลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์จึงไม่ขาดจากการเป็นกรรมการด�าเนินการ

ผู้ช�าระบัญชีสหกรณ์

 ผู้ช�าระบัญชีโดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ขึ้นท�าการช�าระบัญชีสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับ

แต่วนัทีเ่ลกิสหกรณ์ หรอืนบัแต่วนัทีค่ณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติมคี�าส่ังให้ยกอทุธรณ์ แล้วแต่กรณ ีในกรณี

ที่ที่ประชุมใหญ่ไม่เลือกตั้งผู้ช�าระบัญชีภายในก�าหนดเวลาดังกล่าว หรือนายทะเบียนสหกรณ์ไม่ให้ความเห็นชอบในการ

เลอืกตัง้ผูช้�าระบัญช ีให้นายทะเบียนสหกรณ์ต้ังผูช้�าระบญัชขีึน้ท�าการช�าระบญัชสีหกรณ์ได้ เมือ่นายทะเบยีนสหกรณ์เหน็

สมควรหรือเมื่อสมาชิกมีจ�านวนไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกทั้งหมดร้องขอต่อนายทะเบียนสหกรณ์ นายทะเบียน

สหกรณ์จะแต่งตั้งผู้ช�าระบัญชีคนใหม่แทนผู้ช�าระบัญชีซ่ึงได้รับเลือกต้ังหรือซ่ึงได้ต้ังไว้ก็ได้ ให้นายทะเบียนสหกรณ์จด

ทะเบียนผู้ช�าระบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง หรือผู้ช�าระบัญชีซึ่งได้รับแต่งตั้งตามวรรค

สองหรือวรรคสาม และให้ปิดประกาศชื่อผู้ช�าระบัญชีไว้ที่ส�านักงานของสหกรณ์นั้น ส�านักงานสหกรณ์อ�าเภอหรือหน่วย

ส่งเสรมิสหกรณ์ และทีว่่าการอ�าเภอหรอืส�านกังานเขตแห่งท้องท่ีท่ีสหกรณ์นัน้ต้ังอยูภ่ายในสิบส่ีวนันบัแต่วนัทีจ่ดทะเบยีน

ผู้ช�าระบัญชี ผู้ช�าระบัญชีอาจได้รับค่าตอบแทนตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด
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 ผู้ช�าระบัญชีมีอ�านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 (1) ด�าเนนิกจิการของสหกรณ์เท่าทีจ่�าเป็นเพือ่ระวงัรกัษาผลประโยชน์ของสหกรณ์ในระหว่างทีย่งัช�าระบญัชไีม่เสรจ็

 (2) ด�าเนินกิจการของสหกรณ์เท่าที่จ�าเป็นเพื่อช�าระสะสางกิจการให้เสร็จไปด้วยดี

 (3) เรียกประชุมใหญ่

 (4) ด�าเนนิการทัง้ปวงเกีย่วกบัคดแีพ่งหรอืคดอีาญา และประนปีระนอมยอมความในเรือ่งใดๆ ในนามของสหกรณ์

 (5) จ�าหน่ายทรัพย์สินของสหกรณ์

 (6) เรียกให้สมาชิกหรือทายาทของสมาชิกผู้ตายช�าระค่าหุ้นที่ยังช�าระไม่ครบมูลค่าของหุ้นทั้งหมด

 (7) ร้องขอต่อศาลเพื่อสั่งให้สหกรณ์ล้มละลายในกรณีที่เงินค่าหุ้นหรือเงินลงทุนได้ใช้เสร็จแล้วแต่ทรัพย์สินก็ยังไม่

เพียงพอแก่การช�าระหนี้สิน

 (8) ด�าเนินการอย่างอื่นเท่าที่จ�าเป็นเพื่อให้การช�าระบัญชีเสร็จสิ้น

ผู้ตรวจการสหกรณ์

 ผูต้รวจการสหกรณ์ซึง่ปกตเิป็นข้าราชการกรมส่งเสรมิสหกรณ์ โดยการแต่งตัง้ของนายทะเบยีนสหกรณ์ มีบทบาท

เข้าช่วยเหลือแนะน�าการแก้ไขปัญหาแก่สหกรณ์ รวมทั้งนายทะเบียนสหกรณ์อาจมอบอ�านาจในการสั่งการ การอนุญาต 

การอนุมัติ หรือการด�าเนินการอื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ให้แก่ผู้ตรวจการสหกรณ์ปฏิบัติการแทนได้ ทั้งนี้ การ

ตรวจการสหกรณ์เป็นระบบส่งเสริมและก�ากับดูแลสหกรณ์อีกด้านหนึ่ง ที่มีส่วนช่วยพัฒนาการด�าเนินงานของสหกรณ์

ทั้งในด้านการด�าเนินธุรกิจ ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ รวมถึงในกรณี

สหกรณ์มีปัญหาในการด�าเนินงาน 

 อ�านาจหน้าท่ีของผู้ตรวจการณ์สหกรณ์ เช่น ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ตามที่นายทะเบียน

สหกรณ์ก�าหนด ออกค�าสั่งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ หรือ

เชญิสมาชิกของสหกรณ์มาช้ีแจงข้อเท็จจรงิเกีย่วกบักจิการสหกรณ์ หรอืให้ส่งเอกสารเกีย่วกบัการด�าเนนิงาน หรอืรายงาน

การประชุมของสหกรณ์ เป็นต้น

      ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

 กฎหมายสหกรณ์บัญญัติให้มีผู้ตรวจสอบกิจการ ซ่ึงที่ประชุมใหญ่เลือกต้ังจากสมาชิก หรือบุคคลภายนอก เพื่อ

ด�าเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์แล้ว ท�ารายงานเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ จ�านวนผู้ตรวจสอบกิจการดังกล่าวให้

เป็นไปตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด (ปัจจุบันนี้ก�าหนดให้มีไม่เกินห้าคน ถ้าเป็นนิติบุคคลนิยมมีนิติบุคคลเดียว)

 ตามพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 2542 (มาตรา 53) บญัญติัว่า “ให้สหกรณ์มผู้ีตรวจสอบกจิการซึง่ทีป่ระชมุใหญ่

เลือกตั้งจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก เพื่อด�าเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์แล้วท�ารายงานเสนอต่อที่ประชุม
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ใหญ่” ซึ่งเท่ากับกฎหมายให้ความส�าคัญ และก�าหนดให้ทุกสหกรณ์ต้องมีผู้ตรวจสอบกิจการ โดยนายทะเบียนสหกรณ์

มอบหมายให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ออกระเบียบหรือค�าสั่งที่เกี่ยวกับการตรวจสอบกิจการ เพื่อประโยชน์ในการด�าเนิน

กิจการของสหกรณ์ตามมาตรา16 (8)

 การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ หมายถึง การตรวจสอบการด�าเนินงานท้ังปวงของสหกรณ์ รวมท้ังการตรวจสอบ

กิจการด้านต่างๆ ทีก่�าหนดไว้ในระเบียบ ข้อบงัคบั ซึง่ได้แก่ การปฏบิตัเิกีย่วกบัการเงนิ การบญัช ีการปฏบิตัติามนโยบาย 

การบริหารงาน ระบบควบคุมงานด้านต่างๆ ระบบสารสนเทศ และการตรวจสอบด้านอื่นๆ การตรวจสอบกิจการ จึง

ครอบคลุมถึงการตรวจสอบในทุกๆ ด้านของสหกรณ์

ผู้แทนสหกรณ์

 ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 บญัญติัให้คณะกรรมการด�าเนนิการ สหกรณ์เป็นผูด้�าเนนิ

กิจการ และเป็นผู้แทนสหกรณ์ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพื่อการนี้คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์จะมอบ

หมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือผู้จัดการท�าการแทนก็ได้ ดังนั้น คณะกรรมการด�าเนินการจึงเป็นผู้แทนของ

สหกรณ์ซึ่งเป็นนิติบุคคล และเป็นผู้แสดงออกซึ่งความประสงค์ของนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

 มาตรา 70 และตามที่ก�าหนดในข้อบังคับของสหกรณ์ ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตอบข้อหารือในประเด็น        

ดังกล่าว มีสาระส�าคัญคือ 

 (1) คณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์จะมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีต�าแหน่งอืน่นอกจากกรรมการหรือผูจ้ดัการท�าการ

แทนในฐานะผู้แทนสหกรณ์ไม่ได้ เพราะจะขัดต่อมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542

 (2) กรณทีีค่ณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรรมการหรอืผูจ้ดัการเป็นผูท้�าการแทนคณะกรรมการ

ด�าเนินการแล้ว กรรมการหรอืผูจ้ดัการจะแต่งตัง้ให้ผูใ้ดเป็นตวัแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ให้ท�าการแทน

ในฐานะที่เป็นผู้แทนสหกรณ์ไม่ได้ เพราะเท่ากับเป็นการตั้งให้ผู้อื่นเป็นผู้แทนท�าการในกิจการที่อยู่ในหน้าที่ของคณะ

กรรมการด�าเนินการซึ่งเป็นการขัดต่อมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542

 (3) การตั้งตัวแทนเพื่อท�าการแทนในกิจการซึ่งอยู่ในอ�านาจหน้าที่ของกรรมการหรือผู้จัดการโดยเฉพาะตัว ไม่ใช่

กิจการที่อยู่ในหน้าที่ของคณะกรรมการด�าเนินการย่อมกระท�าได้ จากหลักกฎหมายข้างต้น 

 สรุปได้ว่าหากเป็นการมอบอ�านาจให้กระท�าการในฐานะผู้แทน สหกรณ์ฯ ซึ่งคณะกรรมการด�าเนินการต้องใช้

ดุลยพินิจหรือตัดสินใจเองก็ไม่สามารถมอบอ�านาจให้ผู้อื่นหรือเจ้าหน้าที่ต�าแหน่งอื่นกระท�าการแทนได้ เพราะเป็นการ

ขัดต่อพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 51 และข้อบังคับของสหกรณ์ ประกอบความเห็นของคณะกรรมการ

กฤษฎีกาดงักล่าวข้างต้น แต่ ทัง้นีส้หกรณ์อาจมอบอ�านาจให้บคุคลอืน่หรอืเจ้าหน้าทีต่�าแหน่งอืน่กระท�าการแทนสหกรณ์

ได้ในฐานะตวัแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ ซึง่ต้องเป็นการมอบอ�านาจทีต่วัแทนไม่ต้องใช้ดลุยพนิจิในการ

ตัดสินใจแทนสหกรณ์ โดยจะต้องพิจารณาเป็นเฉพาะกรณีไป

ผู้สอบบัญชีสหกรณ์

 ผูส้อบบญัชซีึง่ได้รบัแต่งตัง้จากนายทะเบยีนสหกรณ์ เพือ่ตรวจสอบบญัชขีองสหกรณ์ ชมุนมุสหกรณ์ สนันบิาตสหกรณ์ฯ 
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และสหกรณ์ที่ช�าระบัญชี โดยปัจจุบันภารกิจงานสอบบัญชีอยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดย

มีบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ก�าหนดขอบเขตการปฏิบัติงานสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีตรวจสอบบัญชีตาม

มาตรฐานการสอบบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป ส�าหรบับญัชขีองสหกรณ์ทีผู่ส้อบบญัชต้ีองตรวจสอบนัน้ คอื งบดลุและบญัชกี�าไร

ขาดทุน และให้รวมถึงรายงานการช�าระบัญชีพร้อมทั้งรายการย่อของบัญชีที่ช�าระในกรณีสหกรณ์ที่ช�าระบัญชีด้วย

ผู้อ�านวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

 บุคคลท่ีได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการด�าเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯ ท�าหน้าที่บริหารกิจการของสันนิบาต

สหกรณ์ฯ ตามระเบียบ และนโยบายที่คณะกรรมการด�าเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯ ก�าหนด และมีอ�านาจบังคับบัญชา

เจ้าหน้าที่ของสันนิบาตสหกรณ์ฯ

 ผูอ้�านวยการเป็นผูก้ระท�าการแทนสนันบิาตสหกรณ์ฯ ในกจิการทีเ่กีย่วกบับคุคลภายนอกในฐานะตวัแทนนติบิคุคล 

แต่ถ้าผู้อ�านวยการจะมอบอ�านาจให้บุคคลใดกระท�ากิจการเฉพาะอย่างแทน ต้องเป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ

ด�าเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯ ก�าหนดได้

 ผู้อ�านวยการยังเป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.)

 คณุสมบตัขิองผูอ้�านวยการ นอกจากท่ีก�าหนดไว้ในระเบยีบของสันนบิาตสหกรณ์ฯ แล้ว ยงัต้องเป็นไปตามพระราช

บัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 52 ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือท�าหน้าที่กรรมการหรือผู้จัดการ

 (1) เคยได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก เว้นแต่เป็นโทษส�าหรับความผิดที่ได้กระท�าโดยประมาท

หรือความผิดลหุโทษ

 (2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ฐานทุจริต              

ต่อหน้าที่

 (3) เคยถูกให้พ้นจากต�าแหน่งกรรมการหรือมีค�าวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากต�าแหน่งกรรมการตามมาตรา 22 (4)

 (4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต�าแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่

พระราชบัญญัติสหกรณ์

 กฎหมายสหกรณ์ มีลักษณะเป็นกฎหมายเอกชน ในสาขากฎหมายธุรกิจ เพราะสหกรณ์เป็นองค์กรธุรกิจในภาค

เอกชน โดยมีคณะบุคคลที่มีแนวคิดหรือเจตจ�านงร่วมกันที่จะด�าเนินกิจการ เพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมใน

การช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อันเป็นแก่นปรัชญาของระบบสหกรณ์ในลักษณะนี้ จะเห็นได้ว่ากฎหมาย

สหกรณ์ในหลายลกัษณะหลายส่วนได้ก�าหนดเกีย่วกบัการด�าเนนิกจิการของสหกรณ์ทีเ่ป็นความสมัพนัธ์ระหว่างเอกชนต่อ

เอกชนด้วยกัน และในฐานะที่เท่าเทียมกันตามหลักของกฎหมายเอกชน ซึ่งได้แก่กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เช่น ในส่วน

ที่เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของบุคคลธรรมดา ซึ่งได้แก่สมาชิกสหกรณ์ หรือนิติบุคคล ซึ่งได้แก่สหกรณ์ในการท�านิติกรรม

สัญญาระหว่างกันเอง หรือไปผูกพันบุคคลภายนอก เมื่อกฎหมายสหกรณ์มีลักษณะพิเศษที่เป็นทั้งกฎหมายมหาชนและ

กฎหมายเอกชนดงักล่าวแล้ว ผูท่ี้มส่ีวนเกีย่วข้องกบัการใช้กฎหมายสหกรณ์กจ็ะต้องมคีวามผดิ หรอืเปลีย่นความคดิในการ
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ใช้กฎหมายสหกรณ์ในส่วนนั้นๆ ให้ตรงกับลักษณะของกฎหมายสหกรณ์ในส่วนนั้นๆ ด้วย เพื่อจะได้ใช้กฎหมายสหกรณ์

ให้ถูกต้องโดยจะต้องเริ่มต้นคิดและใช้ให้เป็นระบบดังนี้ ข้อหนึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องอะไร ข้อสองกฎหมายสหกรณ์ได้ก�าหนด

กลักเกณฑ์หรือองค์ประกอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้อย่างไร ข้อสามหลักเกณฑ์หรือองค์ประกอบนั้นมีความหมายอย่างไร และ

ข้อสี่ข้อเท็จจริงเข้าหรือไม่กับหลักเกณฑ์หรือองค์ประกอบและได้ผลอย่างไร

 กฎหมายสหกรณ์ได้ริเริ่มให้มีขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2459 ซึ่งในระยะแรกของการจัดตั้งสหกรณ์เป็น        

ขัน้ของการทดลอง ในช่ือว่า พระราชบญัญตัสิมาคมเพิม่เตมิ พ.ศ. 2459 เนือ่งจากเหน็ว่าพระราชบญัญตัสิมาคม พ.ศ. 2457 

มีจุดมุ่งหมายใกล้เคียงกับหลักการสหกรณ์

 จนกระทั่งการทดลองจัดตั้งสหกรณ์ได้ผลพอสมควรจึงได้ตราพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2471 และยกเลิก        

พระราชบัญญัติสมาคมเพิ่มเติม พ.ศ. 2459 ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติสหกรณ์ ในปี พ.ศ. 2476 และ พ.ศ. 2477 และ

ได้ถือใช้มาจนถึงปี พ.ศ. 2511

 พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 ได้ถือใช้บังคับมาจนถึงปี พ.ศ. 2542 ซึ่งสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม

เปลี่ยนแปลงไปมาก เป็นผลให้กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ที่บัญญัติไว้ไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบันอันเป็นอุปสรรค   

ต่อการพัฒนาระบบสหกรณ์ของไทย

 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ในปี พ.ศ. 2553 อันสืบเนื่องมาจากพระราชบัญญัติ

สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มีบทบัญญัติบางประการไม่่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน และไม่เอื้อประโยชน์ต่อการด�าเนิน

กิจการของสหกรณ์ สมควรปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับองค์ประกอบและการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการ ลักษณะ

ต้องห้้ามของกรรมการหรือผู้จัดการ หลักเกณฑ์์การพ้นจากต�าแหน่งของกรรมการด�าเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯ การแต่

งงตั้งรองนายทะเบียนสหกรณ์์ เงินค่าหุ้้น การต้ังผู้้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกผู้ตาย อ�านาจหน้าท่ีของสหกรณ์ในการ

รับฝากเงิน หลักเกณฑ์ในการก�าหนดอัตราการเก็บค่าบ�ารุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ อ�านาจของรัฐมนตรีในการเรียกประชุม

ใหญ่วิสามัญ และแนวทางการแก้้ปัญหาการด�าเนินการของสันนิบาตสหกรณ์ฯ ให้้ครอบคลุมและเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อให้          

การด�าเนินกิจการของสหกรณ์สามารถลุล่วงไปได้

ภาษีอากรกับสหกรณ์และสมาชิก

 เนื่องด้วยสหกรณ์เป็นตลาดรูปพิเศษ (Formal Market) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายสหกรณ์ มีนาย

ทะเบยีนสหกรณ์เป็นผูพ้จิารณารบัจดทะเบยีน มวีตัถปุระสงค์เป็นคณะบคุคล ซ่ึงร่วมกนัด�าเนนิกจิการเพ่ือประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจและสังคม โดยช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ก�ากับดูแล และมีหน่วยงานของ

รัฐเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีประจ�าปี ผู้เป็นเจ้าของถือหุ้นสหกรณ์คือสมาชิกสหกรณ์ และลูกค้าผู้ใช้บริการของสหกรณ์ ก็คือ

สมาชกิผูถ้อืหุน้นัน่เอง สหกรณ์ท�าธรุกจิกบัสมาชิก ในกรณีเป็นตัวสนิค้าหรอืบรกิารกับสมาชิก และท�าธรุกรรม (Transactions)  

ในกรณเีป็นเงนิฝากและเงนิให้กูก้บัสมาชกิ รวมทัง้ก�าหนดแดนด�าเนนิงานหรอืแดนรบัสมาชกิเป็นกลุม่ชมุชนทีเ่ป็นสมาชกิ

ไว้โดยเฉพาะ ไม่เหมือนกรณีของหุ้นส่วนบริษัท ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 ดงันัน้ ประมวลรษัฎากรฉบบัปัจจบุนั ซ่ึงเป็นกฎหมายว่าด้วยภาษอีากร จึงไม่บญัญติัให้สหกรณ์ต้องเสยีภาษอีากร  

ดังต่อไปนี้
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 (1) สหกรณ์ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

 (2) สหกรณ์ไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

 (3) สหกรณ์ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะกิจการให้กู้ยืมเงินแก่สมาชิก หรือแก่สหกรณ์อื่น

 (4) สัญญาเงินกู้ของสมาชิก และสัญญาเงินกู้แก่สหกรณ์อื่น ไม่ต้องติดอากรเว้นแต่เมื่อจะใช้เป็นหลักฐานเมื่อขึ้น

ศาลสมาชิกสหกรณ์ได้รับยกเว้นภาษี ดังต่อไปนี้

 (1) ดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่สมาชิกได้รับจากสหกรณ์ ไม่ต้องรวมค�านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้

 (2) เงินปันผลตามหุ้น

 (3) เงินเฉลี่ยคืน

 (4) หกัลดหย่อนดอกเบ้ียเงนิกูย้มืเพือ่ซือ้ เช่าซือ้ หรอืสร้างอาคารอยูอ่าศยั โดยใช้อาคารทีซ่ือ้หรอืสร้างเป็นประกัน

เงินกู้ยืมเงินนั้น

มติที่ประชุม

 ข้อตกลงของท่ีประชุมสหกรณ์ในญัตติต่างๆ การออกเสียงลงมติในเร่ืองต่างๆ ถือ เสียงส่วนมากของที่ประชุม         

ถ้้าคนส่่วนมากในที่ประชุมเห็นด้้วยก็เรียกว่าเป็นมติของคนส่วนใหญ่่ แต่ถ้าทุกคนในที่ประชุมลงมติเห็นด้วยเหมือนกัน

หมดกเ็รยีกว่า มมีตเิป็นเอกฉนัท์ การลงมติอาจ ลงมติโดยเปิดเผยคอืการยกมอืหรือลงมติแบบลับคอืเขยีนใส่ซองปิดผนกึ

ก็ได้ ดังนั้นเมื่อที่ประชุมออกคะแนนเสียงแล้วจะถือเป็นมติให้้ที่ประชุมน�าไปปฏิบัติต่อไป

 การลงมติที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ

 1. บันทึกว่าเป็นเอกฉันท์ หมายถึงไม่มีผู้ออกเสียงคัดค้าน 

 2. กรณี ที่ พรบ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 ก�าหนดว่า ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนสมาชิกหรือ       

ผู้แทนสมาชิกที่มาประชุม ได้แก่ 

  (1) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 

  (2) การควบสหกรณ์ 

  (3) การแยกสหกรณ์ 

  (4) การเลิกสหกรณ์

  (5) การอื่นใดที่ข้อบังคับก�าหนดให้ใช้เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก          

ที่มาประชุม

 การบันทึกรายงานการประชุม ในกรณีดังกล่าวนี้ ต้องระบุจ�านวนเป็นตัวเลขให้ชัดเจน เช่น ผู้เข้าประชุมทั้งหมด 

500 คน เห็นด้วย 350 คน ไม่เห็นด้วย 100 คน งดออกเสียง 50 คน ถือว่าได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
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 การลงมติที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ที่ประชุมใหญ่มีอ�านาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้งปวงที่เกิดขึ้นเก่ียวกับ

การด�าเนินกิจการสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้

 อ�านาจของที่ประชุมใหญ่

 1. อ�านาจในการพิจารณา

 2. อ�านาจในการวินิจฉัย

 3. เรื่องทั้งปวง

 มาตรา 20 ถ้าท่ีประชุมใหญ่หรือที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ ลงมติอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย           

ข้อบงัคบั ระเบียบของสหกรณ์ ระเบียบหรอืค�าสัง่ของนายทะเบยีนสหกรณ์ ให้นายทะเบยีนสหกรณ์หรอืรองนายทะเบยีน

สหกรณ์มีอ�านาจสั่งยับยั้งหรือเพิกถอนมตินั้นได้

 มาตรา 59 ก�าหนดหลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียงในที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ดังนี้

 1. สมาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิคนหนึง่ให้มเีสียงหนึง่ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในทีป่ระชมุ

ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

 2. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหญ่ให้ถือเสียงข้างมาก

 3. ข้อยกเว้นที่การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหญ่ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนสมาชิกหรือ 

ผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม คือ

  (1) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

  (2) การควบสหกรณ์

  (3) การแยกสหกรณ์

  (4) การเลิกสหกรณ์

  (5) การอื่นใดที่ข้อบังคับก�าหนดให้ใช้เสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก                 

ซึ่งมาประชุม

มาเลเซียกับสหกรณ์

 ตอนต้นความพยายามส่งเสริมสหกรณ์ขึ้นในสหพันธรัฐมาเลเซีย ซ่ึงรวมทั้งสิงคโปร์ไม่ได้รับความสนใจจาก

ข้าราชการชาวอังกฤษ หรือจากชุมชนชาวสวน ทั้งๆ ที่มีการศึกษาไว้บ้างแล้วเกี่ยวกับสหกรณ์รูปต่างๆ แบบของประเทศ

อินเดียและของประเทศพม่า ซึ่งเห็นว่าน�ามาใช้ส�าหรับประเทศสหพันธรัฐมาเลเซียใต้ สภานิติบัญญัติของประเทศ

สหพันธรัฐมาเลเซีย ได้ออกกฎหมายสมาคมสหกรณ์ ฉบับแรกในปี พ.ศ. 2465 โดยใช้กฎหมายสมาคมสหกรณ์ของ

ประเทศอนิเดยี ปี พ.ศ. 2455 เป็นแบบอย่าง ต่อมารฐับาลได้ออกข้อบญัญตั ิ(Ordinance) ว่าด้วยสมาคมสหกรณ์ พ.ศ. 2491 

แทนกฎหมายสมาคมสหกรณ์ พ.ศ. 2461 และได้รบัการแก้ไขและปรบัปรงุหลายครัง้ ข้อบญัญตัฉิบบัสดุท้าย คอืฉบบั พ.ศ. 2536  

ซึ่งก็ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมอีกใน พ.ศ. 2538
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 อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่มีประเทศใช้กฎหมายว่าด้วยองค์การหรือสถาบันของเกษตรกร พ.ศ. 2516 เป็นต้นมา อธิบดี

ตามกฎหมายนี้ก็ได้เป็นนายทะเบียนขององค์การดังกล่าว มีอ�านาจตามกฎหมายนี้เหมือนสมาคมสหกรณ์ของผู้ประกอบ

เกษตรกรรมทั้งปวง รวมทั้งกลุ่มเกษตรกรท้ังหลาย กฎหมายว่าด้วยสมาคมสหกรณ์ (Akta Koparasi) พ.ศ. 2536 มี

บทบัญญัติทั้งหมด 96 มาตรา แบ่งเป็น 10 หมวด

เมียนมาร์กับสหกรณ์

 กฎหมายสหกรณ์ของประเทศอินเดีย ปี พ.ศ. 2447 (1904) และต่อมาคือกฎหมายปี พ.ศ. 2462 (1969)                       

ใช้แก่สหกรณ์ต่างๆ ในประเทศพม่า (เมียนม่าภายหลัง) สมาคมสินเชื่อการเกษตรสมาคมแรกได้จดทะเบียนเม่ือเดือน

มกราคม พ.ศ. 2448 (1905) พม่าประสบเศรษฐกิจตกต�่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2465 (1922) ท�าให้ต้องเลิกสหกรณ์จ�านวน

มาก ภายใต้กฎหมายสหกรณ์ฉบับใหม่ ปี พ.ศ. 2470 (1927) กฎหมายฉบับนี้ได้บังคับใช้ติดต่อกันมาราว 30 ปี จึงได้มี

กฎหมายสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2499 (1956) มาใช้แทน สภาปฏิวัติของพม่าได้ยึดอ�านาจปกครองในปี พ.ศ. 2505 (1962) ได้

เลิกกฎหมายสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2499 ให้ใช้กฎหมายสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2513 (1970) แทน โดยจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นตามสภาพ

ของท้องที่ และเป็นการบังคับให้เป็นสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจสังคมนิยม กฎหมายฉบับ

นี้ได้ถูกยกเลิกในปี พ.ศ. 2535 (1992) โดยมีกฎหมายสหกรณ์ฉบับใหม่แทน ซึ่งเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น และใช้ฉบับนี้

อยู่เวลานี้ (พ.ศ. 2540)

 กฎหมายสหกรณ์พม่า ที่ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2535 มีอยู่ 39 มาตรา แบ่งเป็น 10 หมวด เป็น

กฎหมายสหกรณ์ที่สั้นที่สุดในเอเชียและแปซิฟิค

รองนายทะเบียนสหกรณ์

 ข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีต�าแหน่งไม่ต�า่กว่าผู้อ�านวยการกองหรือเทียบเท่า โดยได้รับ

การแต่งตั้งจากนายทะเบียนสหกรณ์ ตามความในมาตรา 15 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542

 อ�านาจหน้าที่ของรองนายทะเบียนสหกรณ์ เช่น มีอ�านาจออกค�าสั่งเป็นหนังสือให้บุคคลใดๆ ซึ่งเกี่ยวข้องมาชี้แจง

ข้อเทจ็จรงิ หรอืส่งเอกสารมาเพือ่ประกอบการพจิารณาเกีย่วกบัการจดทะเบยีนสหกรณ์ มอี�านาจยบัยัง้ หรอืเพกิถอนการ

ลมติของท่ีประชุมใหญ่หรือท่ีประชุมคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบของ

สหกรณ์ ระเบียบหรือค�าสั่งของนายทะเบียน มีอ�านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต การอนุมัติ หรือด�าเนินการอื่นใดตามที่

นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย เป็นต้น 

ระเบียบของสหกรณ์

 แบบแผนที่วางไว้เป็นแนวปฏิบัติ เพื่อควบคุมให้การด�าเนินกิจการของสหกรณ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 การก�าหนดระเบียบของสหกรณ์ สามารถกระท�าได้ 2 วิธี คือ

 1. สหกรณ์ไม่เคยก�าหนดระเบียบนั้นๆ ขึ้นถือใช้มาก่อน
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 2. สหกรณ์เคยก�าหนดระเบียบในเรื่องนั้นๆ ขึ้นถือใช้แล้ว แต่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดย

  2.1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยเปลี่ยนใช้หรือพิมพ์ระเบียบใหม่ทั้งฉบับ

  2.2 แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบเป็นบางข้อ

 วิธีการปฏิบัติเมื่อสหกรณ์จะก�าหนดระเบียบขึ้นถือใช้

 1. ตรวจสอบจากข้อบงัคบัว่าการก�าหนดระเบยีบนัน้ๆ เป็นอ�านาจของทีป่ระชมุใหญ่หรอืของคณะกรรมการด�าเนนิการ 

 2. การบังคับใช้ระเบียบ เมื่อก�าหนดระเบียบขึ้นแล้วจะมีผลบังคับใช้เมื่อ

  2.1 ระเบียบที่กฎหมายสหกรณ์ก�าหนดว่าจะต้องขอความเห็นชอบนายทะเบียนสหกรณ์ก่อนถือใช้ ต้อง

เสนอ นายทะเบียนสหกรณ์เพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์ได้ให้ความเห็นชอบแล้วจึงจะถือบังคับใช้ได้

  2.2 ระเบียบที่ข้อบังคับก�าหนดว่าจะต้องขอความเห็นชอบกรมส่งเสริมสหกรณ์ก่อนกรมส่งเสริมสหกรณ์

ได้มอบอ�านาจให้ความเห็นชอบระเบียบต่างๆ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแทนแล้ว ตามหนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่                    

กษ 1101/15775 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2539 เมื่อเห็นชอบตามหนังสือดังกล่าวแล้วจึงจะถือบังคับใช้ได้

  2.3 ระเบียบใดที่เป็นอ�านาจของคณะกรรมการด�าเนินการ เม่ือก�าหนดขึ้นถือใช้แล้วจะมีผลบังคับใช้ในวัน           

ถัดไป

  2.4 ระเบียบท่ีข้อบังคบัก�าหนดว่าเป็นอ�านาจของทีป่ระชมุใหญ่ เมือ่ก�าหนดขึน้แล้วจะต้องเสนอให้ทีป่ระชมุ

ใหญ่ให้ความเห็นชอบก่อน และจะมีผลในวันถัดไปนับจากวันที่ที่ประชุมใหญ่เห็นชอบ

 เมื่อสหกรณ์ก�าหนดระเบียบข้ึนถือใช้แล้ว ให้ส่งส�าเนาระเบียบให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์        

และนายทะเบียนสหกรณ์ทราบด้วย

รายงานประจ�าปีสหกรณ์

 รายงานประจ�าปีท่ีสหกรณ์จัดท�าเสนอต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อให้สมาชิกที่เป็นเจ้าของสหกรณ์ได้รับทราบผลการ

ด�าเนินงานของสหกรณ์ในรอบปีว่าประสบผลส�าเร็จเพียงใด และคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ซึ่งได้รับเลือกตั้งจาก

ที่ประชุมใหญ่ได้ปฏิบัติงานในหน้าท่ีมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักการและวิธีการสหกรณ์หรือไม่ จึงนับได้ว่าเป็น

ระบบการควบคมุการบรหิารงานของคณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์โดยสมาชกิในทีป่ระชมุใหญ่ นอกจากนีส้มาชิกยงั

มสีทิธขิอตรวจดรูายงานประจ�าปีและงบดลุ ณ ส�านกังานของสหกรณ์กไ็ด้ รวมทัง้สหกรณ์ยงัต้องส่งส�าเนารายงานประจ�า

ปีและงบดุลให้นายทะเบียนสหกรณ์ในฐานะผู้ก�ากับดูแลสหกรณ์ได้ทราบด้วย

 สหกรณ์มีหน้าที่จัดท�ารายงานประจ�าปี ดังนี้

 1. ให้สหกรณ์จัดท�ารายงานประจ�าปี แสดงผลการด�าเนินงานของสหกรณ์เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ใน

คราวที่เสนองบดุล

 2. ให้สหกรณ์ส่งส�าเนารายงานประจ�าปีกับงบดุล ไปยังนายทะเบียนสหกรณ์ภายใน 30 วันนับแต่วันประชุมใหญ่
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 3. ให้สหกรณ์เก็บรักษารายงานประจ�าปีแสดงผลการด�าเนินงานของสหกรณ์และงบดุล พร้อมทั้งข้อบังคับและ

กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้ที่ส�านักงานของสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกขอตรวจดูได้

วิชาการสหกรณ์

 การสอนวชิาการสหกรณ์ ได้จัดขึน้โดยสถาบนัการศกึษาระดบัสงู คอื วทิยาลยัเกษตรศาสตร์แม่โจ้ เมือ่ปี พ.ศ. 2481 โดย

รับนักเรียนมัธยมวิสามัญเกษตรกรรมแม่โจ้ ที่จบมัธยมวิสามัญ ปีที่ 8 เข้าศึกษาหลักสูตร 3 ปี เมื่อส�าเร็จได้รับอนุปริญญา

เกษตรศาสตร์  ซึ่งรวมอนุปริญญาสาขาสหกรณ์อยู่ด้วย

 ต่อมาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้โอนนักเรียนมัธยมวิสามัญ ปีที่ 6 และ 7 เข้าเป็นนักเรียนเตรียมวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ ปีที่ 1 และ 2 เมื่อส�าเร็จชั้นเตรียมปีที่ 2 แล้ว ก็ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนต่อในวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป 

 เมื่อ พ.ศ. 2482 ได้ย้ายวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากแม่โจ้มาอยู่ที่เกษตรกลางบางเขน กรุงเทพฯ และเปลี่ยนสภาพ

โรงเรียนที่แม่โจ้ เป็นโรงเรียนเตรียมวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่ีบางเขน ปี 4 แผนกคือ แผนก

เกษตรศาสตร์ แผนกสหกรณ์ แผนกประมง และแผนกป่าไม้ จัดการศึกษาระดับอนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี

 วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ผลิตนิสิตเป็นบัณฑิตรับอนุปริญญาออกไปรับราชการในกรมเกษตร กรมสหกรณ์ กรม

ประมง และกรมป่าไม้ นับแต่ปี พ.ศ. 2484 ถึง พ.ศ. 2486

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2486 เมื่อวันที่ 2 

กมุภาพนัธ์  โดยจดัแบ่งการศกึษาออกเป็น 4 คณะ คอื คณะเกษตรศาสตร์ คณะสหกรณ์  คณะประมง  และคณะวนศาสตร์  

โดยจัดการศึกษาเป็นหลักสูตร 5 ปี ส�าหรับปริญญาตรีเพราะมีการฝึกปฏิบัติด้วยและ 3 ปีส�าหรับอนุปริญญา

 เวลานี้ มหาวิทยาลัยของรัฐสองแห่ง คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดสอนวิชาการสหกรณ์เม่ือส�าเร็จได้รับ 

ปริญญาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ระดับปริญญาตรีและโท โดยภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

เปิดสอบ เปิดสอนวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ระดับปริญญาตรี โท และเอก และ

เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาอื่นด้วย เช่น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร

ศาลให้สหกรณ์รับจ�าน�าหุ้นของสมาชิกเป็นประกันหนี้ที่สมาชิกกู้จากสหกรณ์ได้

 ส�านกังานอยัการสงูสดุ โดยจดหมายลงวนัที ่24 พฤศจกิายน พ.ศ. 2546 ตอบกรมส่งเสรมิสหกรณ์ เรือ่งหารอืกรณี

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี จ�ากัด ได้ก�าหนดระเบียบว่าด้วยการจ�าน�าหุ้น พ.ศ. 2546 ให้สมาชิกสหกรณ์น�าใบหุ้น

มาจ�าน�าได้

 ส�านักงานอัยการสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 ไม่ได้ก�าหนดให้สหกรณ์น�าใบหุ้นและไม่

ได้ก�าหนดให้ใบหุ้นต้องมีข้อความใด ดังนั้นในหุ้นของสหกรณ์ จึงไม่ใช่สิทธิซึ่งมีตราสาร สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี 

จ�ากัด ไม่มีอ�านาจตามกฎหมายสหกรณ์ที่จะออกใบหุ้นให้สมาชิก และให้น�าใบหุ้นมาจ�าน�าประกันหนี้เงินกู้จากสหกรณ์

 อนึง่ ส�านกังานอยัการสงูสดุ เหน็ว่า หุน้ของสหกรณ์ท่ีสมาชกิถืออยูเ่ป็นทุนของสหกรณ์ หากสหกรณ์ยอมให้สมาชกิ
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ซึ่งเป็นลูกหนี้เอาหุ้นของสหกรณ์เอง มาจ�าน�าเป็นประกันหนี้ก็ไม่สามารถใช้สิทธิเรียกร้องใบค่าหุ้นตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ 
พ.ศ. 2542 มาตรา 42 วรรคสองได้

 อย่างไรก็ดี ศาล 4 ศาลพิพากษาว่า สหกรณ์รับจ�าน�าหุ้นของสมาชิกเป็นประกันหนี้ที่สมาชิกกู้จากสหกรณ์ได้ ศาล
ดังกล่าวคือ 

 (1) ศาลแขวงสุรินทร์ คดีด�าเลขที่ 6/2532 คดีแดงเลขที่ 13/2532 วันที่ 3 ตุลาคม 2532

 (2) ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด คดีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จ�ากัด และนางบรรจง โฆษิตจิรนันท์ ผู้จัดการสหกรณ์ 
โจทก์ฟ้องตามสัญญาจ�าน�าหุ้นของสมาชิกประกันหนี้เงินกู้สหกรณ์ ตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2511

 (3) ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด คดีด�าที่ 934/2533 คดีแดงที่ 955/2533  วันที่ 30 สิงหาคม 2534  ความแพ่ง นาย
ประทาน  ถนัดด�า โจทก์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จ�ากัด ผู้ร้อง และนายร่วมดาวุธ จ�าเลย

 (4) ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ คดีด�าที่ 9161/2544 คดีแดงที่ 4062/2545  วันที่ 16 มีนาคม 2550  ความแพ่ง บริษัท 
A โจทก์ สหกรณ์ออมทรัพย์บุรี จ�ากัด ผู้ร้อง นางพร จ�าเลยที่ 3

 (ดูรายละเอียดในหนังสือ “ค�าอธิบายกฎหมายสหกรณ์พร้อมการวิเคราะห์เชิงนิติศาสตร์ประยุกต์ และเชิง
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์” โดยศาสตราจารย์พิเศษ อาบ นคะจัด กุมภาพันธ์ 2558 ใช้ในหลักสูตรเศรษฐศาสตร์สหกรณ์      
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง)

สมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย

 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายทะเบียนสมาคมประจ�าจังหวัดเชียงใหม่ได้รับจดทะเบียนสมาคมเศรษฐศาสตร์
แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2548 ส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ อาคารที่ท�าการของคณะเศรษฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ต�าบลหนองหาร อ�าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์

 (1) เพือ่ส่งเสรมิการศกึษา การวจิยัและเสริมสร้างเศรษฐกจิและสังคมเกีย่วกบัสหกรณ์ การน�าหลักการสหกรณ์มา
ใช้ประโยชน์

 (2)  เพื่อเป็นศูนย์กลางและตลาดส่งเสริมอุดหนุนความรู้ ความรู้รักสามัคคี สวัสดิการ สัมพันธภาพ รวมทั้งอาชีพ
ของสมาชิก

 (3) เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์และการบริหารจัดการแบบสหกรณ์            
แก่มวลสมาชิก แก่ประชาชน และผู้สนใจทั่วไป

 (4) เพื่อเป็นกลไกในการติดต่อประสานงานกับสถาบันการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่เกี่ยวกับสหกรณ์ของภาครัฐ 
และภาคเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ของสมาชิก และขบวนการสหกรณ์ไทย

 (5) ไม่เกี่ยวกับการเมืองในเรื่องที่จะท�าให้เกิดความไม่สงบ ท�าลายสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  

 (6) ไม่ท�าให้สังคมเกิดความวุ่นวาย และความไม่สงบเรียบร้อยด้วยประการใดๆ ทั้งสิ้น

 (7) สมาคมจะไม่จัดตั้งโต๊ะบิลเลียด และเล่นการพนันทุกชนิดภายในสมาคมโดยเด็ดขาด ท้ังนี้ไม่ด�าเนินการใดๆ 
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เกี่ยวกับการพนัน การหาผลก�าไรมาแบ่งปันกัน ตลอดจนไม่ท�าให้เสื่อมเสีย

 ศีลธรรม จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ สมาชิกสามัญของสมาคม ได้แก่ บุคคลที่มีอาชีพและ

สถาบันเกี่ยวกับสหกรณ์ รวมทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลผู้สนใจในกิจกรรมของสมาคม เมื่อปี 2557 มีสมาชิกเป็น

บุคคลธรรมดา 263 คน เป็นนิติบุคคลคือ สหกรณ์ประเภทต่างๆ 58 สหกรณ์และ 1 สมาคม สมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตร

แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์,รองศาสตราจารย์ ดร.เทพ พงษ์พานิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นนายก

สมาคมคนแรก ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2548 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 และศาตราจารย์พิเศษ ดร.อาบ นคะจัด  

เป็นนายกสมาคม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554 ถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2558)

สมาคมสหกรณ์ของประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน ประกอบด้วย 10 ประเทศ คอื ไทย เมยีนม่า ลาว กมัพชูา มาเลเซยี สงิคโปร์  อินโดนเีซยี  

ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และบรูไน

 เมือ่เปิดด�าเนนิการเตม็รปูแบบ เป็นตลาดเศรษฐกจิอาเซยีนแล้วจะไม่มกีารเกบ็ภาษสีนิค้าทีผ่่านอาณาเขตประเทศ

สมาชิก รวม 5 ตลาด คือ ตลาดวัตถุสินค้า ตลาดแรงงาน ตลาดการให้บริการ ตลาดการเงิน และตลาดการลงทุน เฉพาะ

ตลาดการลงทุนที่ต้องให้อ�านาจรัฐบาลประเทศสมาชิกพิจารณาก่อนว่าจะอนุญาตหรือไม่

 ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีประชากรรวมกันประมาณ 600 ล้านคน และทุกประเทศเว้นแต่

ประเทศสิงคโปร์ ประชากรส่วนมากประกอบอาชีพการเกษตร และเป็นสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร ซึ่งรัฐบาลอุปถัมภ์                      

เหมือนๆ กัน

 หากสถาบันสูงสุดของสหกรณ์ในประเทศทั้งสิบประเทศรวมกัน จัดตั้ง “สมาคมสหกรณ์ของประเทศประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน” (The Asian Cooperative Association = ACA)  ขึ้น ก็อาจตกลงกันควบคุมปริมาณการส่งออก

และควบคุมราคาสินค้าเกษตรบางอย่างได้ เช่น ข้าวสาร และยางพารา ที่ส่งออกจ�าหน่ายในตลาดโลกได้

 ประเทศเมียนม่า กัมพูชา เวียดนาม และไทย รวมกันส่งข้าวออกปี 2556 และ 2557 เฉลี่ย 19.891 ล้านตัน 

(ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร : ข่าวสารเศรษฐกิจการเกษตร ปีที่ 61 ฉบับที่ 705 สิงหาคม 2558 ตารางที่ 3 หน้า 19)  

หากประเทศที่ส่งข้าวออกร่วมกันตกลงกันควบคุมคุณภาพและปริมาณการส่งออก และควบคุมราคาของข้าวที่ส่งออก 

ในลักษณะเดียวกับประเทศที่ผลิตน�า้มัน ร่วมตกลงกันควบคุมปริมาณการส่งออก และควบคุมราคาน�า้มันที่ส่งออก ที่เรา

เรียกว่ากลุ่มประเทศ OPEC (Oil Production Export Counbris)

 เวลานีป้ระเทศไทยเป็นประเทศท่ีส่งออกยางพาราเป็นอนัดับหนึง่ของโลก หากร่วมกบัประเทศประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซียนที่ผลิตยางพารา ตกลงกันควบคุมปริมาณและคุณภาพยางที่ส่งออกและควบคุมราคาด้วย โครงการดังกล่าวนี้ 

สมาคมสหกรณ์ของประเทศประชาคมอาเซียนสามารถด�าเนินการได้ เพราะสหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกยางพารา ย่อมอยู่

ในขบวนสหกรณ์ของประเทศนั้นๆ อยู่แล้ว ทั้งยังอยู่ในความอุปถัมภ์ของรัฐบาลแต่ละประเทศ เป็นนายกสมาคมโดย

ต�าแหน่งคราวละ 2/ปี เวียนกันไปทุกประเทศ

 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเปิดด�าเนินการในปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นไปตามขั้นตอนที่ตกลงกันเกี่ยวกับตลาด        

ทั้ง 5 ตลาดดังกล่าว
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สมาชิกสหกรณ์

 สมาชิกสหกรณ์ท่ีมีสิทธิหน้าท่ีตามกฎหมายและข้อบังคับของสหกรณ์โดยไม่มีข้อจ�ากัด หรืออาจเรียกว่า สมาชิก
สามัญก็ได้ ซึ่งตามกฎหมายสหกรณ์ก�าหนดคุณสมบัติต้องเป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ

 การก�าหนดคุณสมบัติ วิธีการรับสมาชิก และการขาดจากสมาชิกภาพ แยกตามประเภทของสหกรณ์ ซึ่งอาจ           
แตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของแต่ละสหกรณ์ เช่น สมาชิกของสหกรณ์การเกษตรต้องมีอาชีพเกษตรกรรม สมาชิก
ของสหกรณ์ประมงต้อมีอาชีพทางการประมง เป็นต้น

 สิทธิของสมาชิก เมื่อได้ช�าระค่าหุ้นตามจ�านวนครบถ้วนแล้ว สามารถใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสหกรณ์          
เพือ่การลงคะแนนเสยีง พจิารณาเรือ่งต่างๆ รวมถงึการลงสมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นคณะกรรมการด�าเนนิการ สทิธถิอืหุน้ของ
สหกรณ์ และมีสิทธิจะกระท�าธุรกรรม หรือได้รับสวัสดิการจากสหกรณ์

 สมาชกิมหีน้าทีโ่ดยท่ัวไปในฐานะผูถ้อืหุน้ ซึง่มส่ีวนเป็นเจ้าของสหกรณ์แล้ว ยงัต้องปฏบิตัติามข้อบงัคบั และระเบียบ
ของสหกรณ์ รวมทั้งกฎหมายสหกรณ์ เช่น ช�าระค่าหุ้น การเข้าประชุมใหญ่ เป็นต้น

สมาชิกสมทบของสหกรณ์

 เมือ่คณะบคุคลในชมุชนหน่ึงชมุชนใด ได้จดัตัง้สหกรณ์ขึน้ เพือ่เป็นองค์การธรุกจิส�าหรบัชมุชน (Concern for Community) 
น้ันแล้ว สหกรณ์ย่อมด�าเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ภายในแดนด�าเนินงาน ซึ่งก�าหนดไว้ในข้อบังคับ แดนด�าเนินงาน 
ดังกล่าวอาจมีได้สองกรณี คือ แดนด�าเนินงานตามท้องที่ตามเขตการปกครองท้องที่ของประเทศ ได้แก่ เขตต�าบล               
เขตอ�าเภอ หรอืเขตจงัหวดั หรอืแดนรบัสมาชกิทีเ่ป็นบคุลากรของหน่วยงานของรฐั เช่น สหกรณ์ออมทรพัย์มหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร์ จ�ากัด หรือที่เป็นหน่วยงานภาคเอกชน เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์สยามนิสสัน จ�ากัด สหกรณ์ออมทรัพย์ของ
หน่วยงานทั้งสองแห่งนี้ จึงมีหน่วยงานต่างหากจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรของตนดีกว่าที่จะท�าได้เองภายในแดนด�าเนิน
งานสองกรณีดังกล่าว ย่อมมีบุคคลธรรมดา ที่เป็นบุตร ภรรยา บุตรธิดา ของสมาชิกสหกรณ์ และมีนิติบุคคลอยู่ด้วย แต่
ไม่ได้เป็นสมาชิกหรือเป็นไม่ได้แต่อยากอาศัยใช้บริการของสหกรณ์ เช่น ฝากเงิน หรือซื้อสินค้าและบริการจากสหกรณ์ 
แต่ท�าไม่ได้เพราะกฎหมายสหกรณ์ที่ใช้อยู่ไม่เปิดช่องให้ท�าได้

 เพือ่เอือ้อาทรต่อบุคคลธรรมดาคอื สาม ีภรรยา บตุรธดิา ของสมาชกิสหกรณ์ แต่ไม่ได้เป็นสมาชกิสหกรณ์ หรอืเพือ่
เอื้ออาทรต่อนิติบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ของมวลสมาชิกท่ีเป็นบุคลากรของนิติบุคคลนั้น นักนิติศาสตร์สหกรณ์ 
จึงได้จัดให้มีบทบัญญัติของกฎหมายสหกรณ์ว่าด้วยสมาชิกสมทบ ซ่ึงไม่ใช่ผู้ถือหุ้น ไม่มีสิทธิต่างๆ ที่สมาชิกสามัญมีใน
การบริหารจัดการสหกรณ์  

 ประเทศไทย มีกฎหมายสหกรณ์มาแล้ว 4 ฉบับ คือ ฉบับ พ.ศ. 2459, ฉบับ พ.ศ. 2471, ฉบับ พ.ศ. 2511 และ 
ฉบับ พ.ศ. 2542 ในฉบับ พ.ศ. 2542 นี้เองที่มีบทบัญญัติมาตรา 41 ซึ่งว่าด้วยสมาชิกสมทบ ความว่า

 “ให้นายทะเบียนสหกรณ์ประกาศก�าหนดประเภทของสหกรณ์ที่สามารถรับสมาชิกสมทบได้

 คณุสมบตั ิวธิรีบัสมคัร และการขาดจากสมาชกิภาพตลอดสทิธแิละหน้าทีข่องสมาชกิสมทบ ให้เป็นไปตามทีก่�าหนด
ไว้ในข้อบังคับ
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 ห้ามมิให้สหกรณ์ให้สิทธิแก่สมาชิกสมทบในการนับซื้อของสมาชิก สมทบเข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่ 

การออกเสียงในเรื่องใดๆ หรือเป็นกรรมการด�าเนินการ”

 ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายสหกรณ์การเกษตร ปี ค.ศ. 1947 (พ.ศ. 2490) มาตรา 43 ว่าด้วยการให้คณะกรรมการ

ด�าเนินการสหกรณ์ปลดผู้จัดการใหญ่ หรือ หัวหน้าฝ่ายบัญชีได้ความว่า

 “ให้สมาชิกสามัญ (เว้นสมาชิกสมทบ (Associate Member) รวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบหรือมากกว่ามีสิทธิ

เสมอให้คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ปลดผู้จัดการใหญ่ หรือหัวหน้าฝ่ายบัญชีได้”

 ประเทศเกาหลีใต้ มีกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์การเกษตร ปี ค.ศ. 1961 (พ.ศ. 2504)  ซึ่งมีการแก้ไขมาหลายครั้ง 

มีบทบัญญัติว่าด้วยบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลให้สามารถเป็นสมาชิกสมทบซึ่งไม่ต้องถือหุ้นโดยมาตรา 22 ความว่า

“ให้บคุคลธรรมดา หรอืนติบุิคคลในแดนด�าเนนิงาน ของสหกรณ์การเกษตรสหกรณ์หนึง่สหกรณ์ใดนัน้ สามารถใช้บรกิาร

ของสหกรณ์นั้นได้ และให้สามารถเป็นสมาชิกสมทบซึ่งไม่ต้องถือหุ้นของสหกรณ์นั้น (A Non-Shareholder Associate  

Member of a Cooperative) --- ”  

 ประเทศฟิลิปปินส์ : มีประมวลกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ของฟิลิปปินส์ ปี ค.ศ. 1989 (พ.ศ. 2532) มาตรา 27 

บัญญัติเกี่ยวกับสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบไว้ ความว่า

 “ให้มีบทบัญญัติว่าด้วยสมาชิกสามัญที่มีสิทธิออกเสียง และสมาชิกสมทบที่ไม่มีสิทธิออกเสียงไว้ด้วย” (Regular  

Voting Members and Non-Voting Associate Members)

สหกรณ์

 คณะบุคคลซึง่รวมกนัด�าเนนิกจิการเพือ่ประโยชน์ทางเศรษฐกจิและสงัคม โดยช่วยตนเองและช่วยเหลือซึง่กันและ

กัน และได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า สหกรณ์คือการรวมตัวกันของประชาชน เพื่อช่วย

เหลือซึ่งกันและกัน ในการยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของตนเองให้สูงขึ้น ซึ่งต้องมีลักษณะ 5 ประการ คือ

 (1) เป็นคณะบุคคลตามจ�านวนและคุณสมบัติของสมาชิกที่พระราชบัญญัติสหกรณ์ก�าหนด

 (2) ด�าเนินกิจการภายในเขตแดนรับและเขตแดนให้บริการแก่สมาชิก

 (3) เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก

 (4) โดยช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก และ

 (5) ได้จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์แล้ว

 ระบบสหกรณ์ เป็นระบบเศรษฐกิจและสังคมแบบสหกรณ์ (Cooperatives) อยู่ระหว่างกลางของระบบเศรษฐกิจ 

และสังคมแบบทุนนิยม (Capitalist) และระบบเศรษฐกิจและสังคมแบบสังคมนิยม (Socialist)

 ขบวนการสหกรณ์ เป็นการท�ากิจการเป็นระบบของประชาชนเป็นกลุ่มบุคคล เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามวิธีการ 

หลักการ และอุดมการณ์ของสหกรณ์
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 การสหกรณ์ เป็นการด�าเนนิธรุกจิต่างๆ ของนติบิคุคลในรปูสหกรณ์ประเภทต่างๆ คอื สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์
ประมง สหกรณ์นิคม สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์บริการ สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ภายใต้กฎหมาย
สหกรณ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 องค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ (ICA) ให้ค�าจ�ากัดความหมายสหกรณ์ไว้ว่า “สหกรณ์เป็นองค์การ
อิสระของบุคคลซึ่งรวมกันด้วยความสมัครใจ เพื่อสนองความต้องการและจุดมุ่งหมายร่วมกันทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม โดยการด�าเนินวิสาหกิจที่เป็นเจ้าขอร่วมกัน และควบคุมตามแนวทางประชาธิปไตย”

 ประโยชน์ที่จะได้รับจากสหกรณ์ ซึ่งมีดังต่อไปนี้

 1. การรวมกันเป็นสหกรณ์ ท�าให้มีผลในการต่อรองทั้งในด้านการซื้อและการขายสินค้า ที่สมาชิกผลิตได้ และฝึก
คนให้รู้จักการพึ่งตนเอง

 2. ท�าให้ชุมชนมีความสามัคคี ปรองดอง อันจะน�าความเจริญมาสู่ประเทศชาติได้ สหกรณ์ส่งเสริมให้สมาชิกรู้จัก
การอยู่ร่วมกันโดยสันติ การสหกรณ์เป็นวิธีการที่อุ้มชูผู้ที่ยากจนให้มีฐานะดีขึ้น โดยมิได้ท�าลายคนมั่งมี จึงมีลักษณะเป็น
สันตินิยมหรือส่งเสริมสันติภาพ

 3. สหกรณ์เป็นแหล่งจัดหาเงินทุนมาให้สมาชิกกู้ยืมไปลงทุนในการประกอบอาชีพหลัก

 4. สหกรณ์ช่วยส่งเสริมความรู้ด้านการประกอบอาชีพแก่สมาชิก เช่น แนะน�าให้สมาชิกรู้จักพัฒนาการผลิตด้วย
วิธีการเกษตรสมัยใหม่ จ�าหน่ายผลผลิตให้ได้ในราคาสูงขึ้น เป็นต้น

 5. ส่งเสรมิความเสมอภาคกนัและเป็นประชาธปิไตย โดยให้ทกุคนมสีทิธเิท่าเทยีมกนั ในการออก เสยีงแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับกิจการสหกรณ์

 6. สหกรณ์ฝึกคนให้มีความรู้ ประสบการณ์ รู้จักการประหยัดทรัพย์และสนับสนุนด้านเงิน ทุน การผลิต ควบคุม
การใช้เงินทุนให้เป็นไปตามแผน รวมกันซื้อปัจจัยการผลิตและรวมกันขายผลิตผล ท�าให้คนในชุมชนนั้นๆ มีสภาพความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 ค�าว่า  “สหกรณ์” ไม่เคยมีมาก่อน  อนึ่งได้บัญญัติขึ้นใช้เป็นครั้งแรกใน พ.ร.บ. สมาคมแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2459  
ซึ่งให้ความหมายไว้ว่า “สหกรณ์คือ สมาคมชนิดที่ราษฎรผู้ท�าการเพาะปลูก และหากินด้วยการท�าของขาย รวบรวมกัน
ตัง้ขึน้เพือ่ยงัความเจรญิให้เกดิแก่หมูด้่วยวธิรีวมก�าลงักนับ�ารงุตนเอง และประหยดัการใช้จ่ายแต่ทีพ่อควร  มิใช่ตัง้ขึน้เพือ่
หาก�าไรมาจ�าแนกในสมาชิกนั้น”

สหกรณ์จังหวัด

 เพื่อก�ากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดต่างๆ ในด้านการส่งเสริม กรมส่งเสริมสหกรณ์ซึ่งเป็นหน่วย
ราชการส่วนกลาง จึงจัดตั้งส�านักงานสหกรณ์จังหวัดขึ้นทั่วประเทศ แต่งตั้งข้าราชการไปประจ�า มีจ�านวนที่เหมาะสมกับ
ปริมาณงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด มีหัวหน้าส�านักงานสหกรณ์จังหวัด เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชา
บรรดาข้าราชการในสังกัด เรียกชื่อตามต�าแหน่งว่า “สหกรณ์จังหวัด” รองจากสหกรณ์จังหวัดก็มีข้าราชการต�าแหน่ง 
“สหกรณ์อ�าเภอ” (เวลานี้ให้สหกรณ์อ�าเภอไปประจ�าอยู่ที่ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดจึงไม่มีสหกรณ์อ�าเภอ แต่สหกรณ์
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จังหวัดจะสั่งการมอบหมายให้ข้าราชการระดับสหกรณ์อ�าเภอในส�านักงานสหกรณ์จังหวัด มีหน้าที่ส่งเสริมก�ากับดูแล

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอ�าเภอนั้นๆ อาจหมุนเวียนกันไปไม่ประจ�าอ�าเภอใดเหมือนก่อนมา

 ต�าแหน่งสหกรณ์จังหวัด เป็นต�าแหน่งข้าราชการพลเรือน ตาม พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือน เวลานี้สหกรณ์

จังหวัดอาจอยู่ระดับอ�านวยการต้น หรือระดับอ�านวยการสูง และได้รับแต่งตั้งจากนายทะเบียนสหกรณ์ (คืออธิบดีกรม

ส่งเสริมสหกรณ์) ให้สหกรณ์จังหวัด ด�ารงต�าแหน่ง “รองนายทะเบียนสหกรณ์” เวลามีหนังสือราชการถึงสหกรณ์และ

กลุ่มเกษตรกรเกี่ยวกับกิจการสหกรณ์ จะลงชื่อในจดหมายนั้นว่า “สหกรณ์จังหวัดรองนายทะเบียนสหกรณ์” เหมือน

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เวลามีหนังสือถึงสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต่างๆ จะลงชื่อว่า “อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์                                         

นายทะเบียนสหกรณ์” เพราะว่าอธบิดกีรมส่งเสรมิสหกรณ์ ด�ารงต�าแหน่งนายทะเบยีนสหกรณ์ด้วยอกีต�าแหน่งหนึง่ เวลา

มีปัญหาตีความบทบัญญัติของกฎหมายสหกรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์ จึงมีจดหมายน�าเรื่อง

เสนอปรึกษา และขอค�าวินิจฉัยจากคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกานั้น มีอ�านาจหน้าที่ให้ค�าปรึกษา

และวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายแก่ส่วนราชการพลเรือนตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เท่านั้น 

มาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ. นี้ บัญญัติไว้ว่า “วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายต่างๆ ให้เป็นไปตามที่ก�าหนดใน 

พระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายใดก�าหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเรื่องใดไว้โดยเฉพาะมีหลักเกณฑ์        

ที่ประกันความเป็นธรรม หรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไม่ต�่ากว่าหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนดในพระราชบัญญัตินี้ฯลฯ” 

 ดังน้ัน คณะกรรมการกฤษฎีกาจึงไม่มีอ�านาจวินิจฉัยบทบัญญัติของกฎหมายสหกรณ์ ให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์            

นายทะเบียนสหกรณ์ น�ามาใช้บังคับในการก�ากับดูแลสหกรณ์ เพราะมี พ.ร.บ. สหกรณ์ก�าหนดวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง เช่นเรื่องสมาชิกสมทบไว้แล้ว และแต่ละสหกรณ์ก็ก�าหนดคุณสมบัติวิธีรับสมัครและการขาดจากสมาชิกภาพ 

ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสมทบให้เป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับของตน

 ข้าราชการสังกัดส�านักงานสหกรณ์จังหวัด โดยสหกรณ์จังหวัด รองนายทะเบียนสหกรณ์ประจ�าจังหวัดสั่งการ            

จะไปร่วมการประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี หรอืการประชมุวสิามญัของสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร เพือ่ให้ค�าแนะน�าปัญหา

ที่ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ ข้อบังคับของสหกรณ์ ตลอดจนประกาศ ค�าสั่ง ค�าแนะน�าของนายทะเบียนสหกรณ์ 

ตลอดจนให้ค�าแนะน�าแก่สมาชิกสหกรณ์ในการใช้เงินกู้จากสหกรณ์ในการประกอบอาชีพ รวมทั้งติดต่อประสานงานกับ

หน่วยราชการในจังหวัดท่ีเกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของสหกรณ์ และของสมาชิกสหกรณ์ เช่น เจ้าหน้าที่ผู้สอบบัญชี

สหกรณ์ เจ้าหน้าทีเ่กษตร เจ้าหน้าทีป่ระมง เจ้าหน้าทีส่ตัว์แพทย์ ให้ไปช่วยแนะน�าสหกรณ์ และสมาชกิสหกรณ์ทีต้่องการ

ค�าแนะน�า

 การขอจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การขอแก้ไขข้อบังคับ การเลิก การช�าระบัญชี การควบเข้ากัน  

การแยกสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรในจงัหวดั รวมทัง้ชมุนมุสหกรณ์ระดับจังหวดั ล้วนเป็นอ�านาจหน้าทีข่องสหกรณ์จงัหวดั 

รองนายทะเบียนที่ประจ�าอยู่ที่ส�านักงานสหกรณ์จังหวัด

 ข้าราชการด�ารงต�าแหน่งสหกรณ์จังหวัด มีอ�านาจหน้าที่ในพื้นที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

 1. ด�าเนนิการเกีย่วกบังานด้านกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วยการจดัทีดิ่นเพือ่การครองชพีและกฎหมาย

อื่นที่เกี่ยวข้อง

 2. ส่งเสริมและพัฒนางานสหกรณ์ทุกประเภทและกลุ่มเกษตรกร

 3. ส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคคล สหกรณ์ กลุ่ม

The Cooperative3_P123-214.indd   205 3/1/2560 BE   7:25 PM



206

เกษตรกร และประชาชนทั่วไป

 4. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยราชการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สหกรณ์เป็นตลาดรูปพิเศษ

 ภายใต้กฎหมายสหกรณ์ สหกรณ์เป็นตลาดรปูพเิศษ (Formal market) ประเภทหนึง่ ซ่ึงต้องขึน้ทะเบยีนลกุค้า คอื
สมาชิกสหกรณ์นัน้ๆ ต้องจดทะเบยีนแดนรบัสมาชกิ ซึง่แดนรบัสมาชกิอาจก�าหนดตามเขตการปกครองท้องท่ี เช่น ต�าบล 
อ�าเภอ จงัหวดั หรอืทัว่ประเทศ หรอือาจก�าหนดเป็นหน่วยงานราชการหรอืเอกชนทีเ่ป็นนายจ้างของสมาชิกสหกรณ์ เช่น 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ากัด แดนรับสมาชิก คือ ผู้ที่เป็นลูกจ้างในชื่อต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ จ�ากัด เช่น ชื่อว่าข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจ�า หรือสมาชิกสมทบ หรือสหกรณ์ออมทรัพย์สยาม         
นิสสัน จ�ากัด มีแดนรับสมาชิก คือ ลูกจ้างในชื่อต่างๆ ของบริษัทนี้เท่านั้น

 สหกรณ์แต่ละประเภทต้องก�าหนดไว้ในข้อบังคับซึ่งวัตถุประสงค์ของสหกรณ์นั้น เพื่อเป็นกรอบในการด�าเนินงาน
ของสหกรณ์ สหกรณ์ซึ่งเป็นนิติบุคคลจะท�าการใดๆ เกิดแห่งอ�านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือตราสารจัดตั้ง         
ไม่ได้เพราะเป็นการผิดกฎหมาย ดังนั้น ผลิตภัณฑ์สินค้าที่น�ามาจ�าหน่ายแก่สมาชิก หรือที่จะซื้อกับสมาชิก หรือสหกรณ์
อื่น ต้องก�าหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์

 ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย กเ็ป็นตลาดรูปพิเศษ (Formal Market) ประเภทหนึง่ ซ่ึงต้องขึน้ทะเบียนลกูค้า
สหกรณ์เป็นธนาคารรูปพิเศษ

สหกรณ์เป็นธนาคารรูปพิเศษ	

 ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายสหกรณ์ ว่าด้วย การด�าเนินงานของสหกรณ์ให้สหกรณ์มีอ�านาจกระท�าการ                 
“รับฝากเงินประเภทออมทรัพย์ หรือประเภทประจ�าจากสมาชิก หรือสหกรณ์อื่นได้ ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์” “ให้กู้ ให้สินเชื่อ ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิก”

 ดังนั้น สหกรณ์จึงเป็นธนาคารรูปแบบพิเศษประเภทหนึ่ง ซึ่งท�าธุรกรรมการธนาคารกับสมาชิก ซึ่งเป็นทั้งเจ้าของ
และเป็นลูกค้าของตน หรือกับสหกรณ์อื่น ซ่ึงด�าเนินงานตามระบบเศรษฐกิจและสังคมแบบสหกรณ์ ภายใต้กฎหมาย
สหกรณ์ด้วยกัน (ดูพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 46 (5) และ (6)

 ค่าตอบแทนเงินรับฝากของสหกรณ์ เรียกว่า “ดอกเบี้ยเงินฝาก” ซึ่งสหกรณ์จ�าก�าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากไว้ 3 
ประเภท คือ 

 (1) เงินฝากออมทรัพย์

 (2) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และ

 (3) เงินฝากประจ�าหนึ่งปี

 ส่วนอัตราเงินกู้ แก่สมาชิกและสหกรณ์อื่น สหกรณ์นั้นๆ ก็จะก�าหนดไว้ตามภาวะตลาดเงินตลาดทุนของสหกรณ์
อื่นประเภทเดียวกัน หรือของธนาคารพาณิชย์ทั่วไป
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สหกรณ์ไม่จ�ากัด

 สหกรณ์ซ่ึงสมาชกิทกุคนมคีวามรบัผดิร่วมกนัเพือ่หนีท้ัง้ปวงของสหกรณ์โดยไม่จ�ากดั ตรงกนัข้ามกับสหกรณ์จ�ากัด 

คือ สหกรณ์ซึ่งสมาชิกมีความรับผิดจ�ากัดเพียงไม่เกินจ�านวนเงินค่าหุ้นที่ยังใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ สหกรณ์ไม่จ�ากัด 

คือสหกรณ์ที่ไม่บังคับให้สมาชิกถือหุ้นอย่างน้อยหนึ่งหุ้น สหกรณ์จ�ากัดคือ สหกรณ์ที่บังคับให้สมาชิกถือหุ้นอย่างน้อย          

หนึ่งหุ้น

 สหกรณ์ไม่จ�ากัด บัญญัติไว้ในกฎหมายสหกรณ์ ฉบับพ.ศ. 2511 กฎหมายสหกรณ์ ฉบับพ.ศ. 2542 บัญญัติให้           

มีแต่สหกรณ์จ�ากัด

สหกรณ์ส�าหรับนักเรียน

 สหกรณ์ประเภทร้านค้า  เป็นสหกรณ์ที่เหมาะสมที่สุดส�าหรับนักเรียนระดับประถม และมัธยมทั่วประเทศ แต่

นักเรียนดังกล่าวจะร่วมกันจัดตั้งสหกรณ์ร้านค้าและจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ที่ใช้บังคับอยู่

เวลานีไ้ม่ได้  ตามมาตรา 33 (2)  ซึง่บัญญตัว่ิา “สหกรณ์จะจดัตัง้ขึน้ได้ต้องมสีมาชกิเป็นบคุคลธรรมดาและบรรลนุติภิาวะ”

 ดังนั้น จะต้องจัดตั้ง “สหกรณ์ร้านค้า ผู้ปกครอง นักเรียน และครูโรงเรียน............................” ระดับประถม และ

มัธยมขึ้น มีแดนด�าเนินงาน หรือแดนรับสมาชิก โดยถือเขตปกครองของอ�าเภอหนึ่งๆ เป็นเขตแดน

 สถาบันสหกรณ์ จะเป็น “หน่วยน�าในการเปลี่ยนแปลง” (Agent of Change) 2 ประการ คือ  

 (1) เป็นหน่วยเพิม่รายได้โดยประหยดัรายจ่ายของผูป้กครอง นกัเรยีน และคร ูและเป็นหน่วยน�าในการตลาดสินค้า

ประเภท  OTOP  ของชมุชนในเขตอ�าเภอ  รวมทัง้ช่วยจัดซ้ือสินค้าให้แก่ส่วนราชการในเขตอ�าเภอ โดยได้รบัเงนิเฉลีย่คืน

ตามส่วนแห่งธุรกิจการซื้อตามที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ และ 

 (2) เป็นหน่วยสนบัสนนุร่วมมอืกบัโรงเรยีน จดัให้มกีารสอนและการฝึกงานนกัเรยีนตามธรรมวนิยั (Doctrine and 

Discipline) ของสหกรณ์ คือ กฎหมายสหกรณ์ ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์

 สถาบันโรงเรียนประถมและมัธยม ก็จะได้ร่วมเป็นหน่วยน�าในการเปล่ียนแปลงท่ีดีงามเหมือนกรณีการที่สถาบัน

สหกรณ์เป็นหน่วยน�าดงักล่าว“สหกรณ์ร้านค้า ผูป้กครอง และครโูรงเรยีนประถมและมธัยมอ�าเภอ…………....” จะมีสาขา

อยู่ที่ต�าบลต่างๆ ที่ขึ้นกับอ�าเภอ เพื่อจัดจ�าหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ปกครอง นักเรียน และครูโรงเรียนในต�าบล

 เหตทุีก่�าหนดแดนด�าเนนิงานของร้านสหกรณ์ ผู้ปกครอง นกัเรียน และครูโรงเรียนไว้ให้มปีริมณฑลกว้าง กเ็พือ่ให้มี

สมาชกิสหกรณ์จ�านวนมากเป็นลกูค้าผูใ้ช้บรกิาร  จะท�าให้มคีวามสามารถในการซ้ือสนิค้าได้จ�านวนมาก  และปรมิาณการ

ขายสินค้าจ�านวนมาก จึงจะเกิดระดับ “การประหยัดต่อขนาด” (Economies of Scale)  ได้ตามหลักวิชาเศรษฐศาสตร์

ประยุกต์  เหมือนขุดบ่อน�า้ต้องให้ลึกถึงตาน�้าจึงจะได้น�้าตามปริมาณที่ต้องการและได้ผลตอบแทนการลงทุนได้ตามที่ประเมิน

ไว้

 ข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ร้านค้า ผู้ปกครอง นักเรียน และครูโรงเรียน อ�าเภอ ดังกล่าวนี้ จะต้องจัดให้มี

ข้อก�าหนดไว้ให้เหมาะสมกับธุรกิจการค้าปลีก เช่น
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 (1) เจ้าหน้าที่ลูกจ้างของสหกรณ์ ต้องได้รับการศึกษาและฝึกอบรมเมื่อท�างานมาครบเวลาที่ก�าหนด เช่น 4 ปี แต่

เวลาที่ก�าหนดควรยืดหยุ่นได้ตามกรณี 

 (2) เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องเป็นสมาชิก “กองทุนส�ารองเล้ียงชีพ เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ซ่ึงจดทะเบียนแล้ว” ตั้งอยู่        

ที่อาคารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

 (3) ก�าหนดสมาชกิไว้ 2 ประเภท คอื สมาชกิสามญั คอืผูท้ีซ่ือ้หุน้เป็นเจ้าของและลกูค้าของสหกรณ์แบบถาวร และ

สมาชกิวสิามญั คอื สมาชิกท่ีซือ้หุ้นเป็นรายปีการบญัชเีพือ่สทิธกิารรบัเงนิเฉลีย่คนืตามส่วนแห่งการซือ้ในอตัราเดยีวกนักบั

สมาชิกสามัญ กล่าวคือ สมาชิกสามัญจะได้รับใบเสร็จการซื้อสินค้าตามเลขที่สมาชิก ส่วนสมาชิกสามัญจะได้รับใบเสร็จ

การซื้อสินค้าโดยไม่ระบุเลขที่สมาชิก แต่ถ้าหาใบเสร็จซื้อสินค้าตามจ�านวนที่สหกรณ์ก�าหนด เช่น 10,000 บาท เฉลี่ย

คืน 1% เขาต้องช�าระค่าเป็นสมาชิกวิสามัญ เป็นเงิน 100 บาท ไม่คุ้มค่าเฉลี่ยคืน แต่เขาอาจหาใบเสร็จซื้อสินค้าสหกรณ์

จากเพื่อนหรือผู้อื่นได้อีก 5 คนๆ ละ 10,000 บาท รวมเป็น 60,000 บาท จึงได้เงินค่าเฉลี่ยคืน 600 บาท จ่ายค่าสมาชิก

วิสามัญคนเดียว 100 บาท เฉลี่ยค่าสมาชิกคนละ 16.67 บาท มีเงินเหลือแต่ละคน 83-33 บาท ในกรณีที่ส่วนราชการซื้อ

สนิค้าจากสหกรณ์ร้านค้า กอ็าจปฏบิตัทิ�านองบคุคลธรรมดาดงักล่าวได้  การก�าหนดประเภทสมาชกิเป็นสมาชกิสามญัและ

สมาชิกวิสามัญไว้ในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ร้านค้าดังกล่าว-ก็มีท่ีสหกรณ์ร้านค้าของมหาวิทยาลัยออเรกอนส

เตท (Oregon State University) และมสีหกรณ์ร้านค้าของมหาวทิยาลัยคอร์เนลล์ (Cornell University) สหรฐัอเมรกิา

 (4) เงินสมนาคุณกรรมการ ไม่ควรก�าหนดเป็นร้อยละของก�าไรประจ�าปี เพราะเป็นสหกรณ์ร้านค้าขนาดใหญ่

มาก  ควรก�าหนดเป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือน หลังจากด�าเนินงานของสหกรณ์ร้านค้าไปแล้ว 5 ปี เพื่อดูผลก�าไรสุทธิ

ประจ�าปี โดยเฉลีย่ จงึก�าหนดเป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดอืน เช่น ประธานเดอืนละ...........บาท รองประธาน..............บาท  

กรรมการ..............บาท ตามที่เหมาะสมแก่รายได้ของสหกรณ์ และภาระรับผิดชอบ

 (5) วางระเบียบค่าใช้จ่าย ตรวจโรคประจ�าปี เจ็บป่วยของกรรมการและเจ้าหน้าที่ไว้ เป็นต้นและเปิดสมุดบัญชี      

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวนี้ไว้

 (6) จัดให้มีบริการรับเงินฝากและการให้เงินกู้ แก่สมาชิกเพื่อส่งเสริมการออม และการเป็นหนี้ในระบบของชุมชน

สหกรณ์  ไม่ต้องน�าเงินออมของชุมชนไปฝากธนาคารพาณิชย์ในอ�าเภอ ที่ชาวชุมชนชนบท ยากที่จะได้รับเงินกู้ หากได้

รับก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยแพงกว่าที่จะได้รับจากสหกรณ์

 (7) วางระเบียบก�าหนดให้ผู้ขายสินค้าแก่สหกรณ์ร้านค้าน�าส่งสินค้าแก่ส�านักงานใหญ่ และ

 สาขาของสหกรณ์ร้านค้าท่ีต�าบลต่างๆ เป็นระยะเวลาหรอืตามสัง่โดยตรง  สหกรณ์ไม่ต้องมคีลงัสนิค้าไว้เอง  เพราะ

ได้ตกลงซื้อสินค้าเป็นรายปีกับผู้ค้าส่งสินค้าประเภทนั้นๆ ไว้แล้ว

 สหกรณ์ร้านค้าผู้ปกครอง นักเรียน และครูโรงเรียน ซึ่งมีแดนด�าเนินงาน หรือ แดนรับสมาชิกในเขตปกครองของ

อ�าเภอ ดังต่อไปนี้ อาจพิจารณาร่วมมือกับสหกรณ์ร้านค้า ผู้ปกครอง นักเรียน และครูโรงเรียนอ�าเภออื่นในจังหวัด จัด

ซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคร่วมกัน ย่อมจะท�าให้ปริมาณการซ้ือสินค้าอุปโภค บริโภคส�าหรับสหกรณ์ร้านค้า จากผู้ค้า

ส่งได้มากถึง 2,000-5,000 ล้านบาทต่อปีได้ ย่อมท�าให้ปริมาณซื้อและปริมาณขายของสหกรณ์ร้านค้า เกิดการประหยัด             

ต่อขนาดมากขึ้น

 ผลการวิจัยทั่วไปพบว่า ธุรกิจขายปลีกของห้างสรรพสินค้าใหญ่ท่ัวไป จะมีก�าไรสุทธิประจ�าปีต่อปริมาณธุรกิจ 
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ประมาณ 1.00-2.50 % จากปริมาณขายหลายพันล้านบาท

 ส่วนสหกรณ์ร้านค้าในประเทศเฉลี่ย 3 ปี (2555-2557) มีสหกรณ์ร้านค้า 259 ร้าน รวมข้อมูลได้ 164 ร้าน รวม

ข้อมูลไม่ได้ 95 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 37.00 ซ่ึงแสดงว่ามีข้อบกพร่องทางบัญชีหรือมีการทุจริต สูงกว่าของสหกรณ์ทุก

ประเภท ส่วนสหกรณ์ที่ด�าเนินงาน 164 ร้าน มีผลตอบแทนก�าไรสุทธิประจ�าปีโดยเฉลี่ย ดังนี้ ต่อทุนด�าเนินงาน 8.23% 

ต่อทนุของสหกรณ์ 11.59% และต่อปรมิาณธรุกจิ 3.23% ทีส่งูกว่าปรมิาณธรุกจิค้าปลกีของห้างสรรพสนิค้า อาจเนือ่งจาก

สหกรณ์ไม่ต้องเสียภาษีก�าไรร้อยละ 30.00 เหมือนห้างหุ้นส่วนและบริษัท (ตัวเลขดิบและตัวเลขค�านวณจากเอกสาร : 

สารสนเทศน่ารู้ทางการเงินสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรรายจังหวัด (ฉบับน�าสัญจร) ประจ�าปี 2555, 2556 และ 2557 : 

ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 อาจกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า สหกรณ์นักเรียน : เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เด็กนักเรียนที่เรียนวิชาการสหกรณ์ร่วมกันจัดตั้ง

ขึน้ โดยมนีกัเรยีนเป็นสมาชกิ นกัเรยีนบรหิารกนัเอง ภายใต้การแนะน�าของคณุคร ูวตัถปุระสงค์เพือ่น�าความรูท้างทฤษฎี

ที่ได้รับจากการเรียนวิชาการสหกรณ์ไปสู่การปฏิบัติจริง เป็นการใช้วิธีการสหกรณ์เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาเด็กและ

เยาวชน ให้รูจ้กัช่วยตนเอง รูจ้กัช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั ตามอดุมการณ์สหกรณ์ กจิกรรมนีส้บืเนือ่งมาจากพระราชด�ารขิอง           

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีโปรดเกล้าฯ ให้อธบิดกีรมส่งเสรมิสหกรณ์ (นายเสงีย่ม มาหม่ืนไวย) และ

คณะเข้าเฝ้าทลูละอองพระบาท ณ พระต�าหนกัจิตรลดารโหฐาน เมือ่วนัท่ี 7 มถุินายน 2534 ให้ด�าเนนิการส่งเสรมิสหกรณ์

ในโรงเรยีนในพืน้ทีโ่ครงการพฒันาเดก็และเยาวชนในถิน่ทรุกนัดาร ร่วมกบัโครงการอืน่ฯ เช่น โครงการเกษตรเพือ่อาหาร

กลางวนั ตามพระราชด�าร ิซึง่มมีาตัง้แต่ปี 2523 เป็นต้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีทรงให้ความ

ส�าคัญแก่โครงการต่างๆ เหล่านัน้และทรงตดิตามการด�าเนนิงานในพืน้ทีอ่ย่างใกล้ชดิด้วยพระองค์เอง และทรงให้ค�าแนะน�า

อนัทรงคณุค่าแก่ผูท้ีเ่กีย่วข้องในโอกาสต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียนในโอกาสต่างๆ ซึง่มีผลให้  

มีการขยายการเรียนการสอนวิชาการสหกรณ์ในโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 198 โรงเรียน โรงเรียนในส�านักงาน         

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) 177 โรงเรยีน โรงเรยีนในสังกัดส�านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน

(ปอเนอะ) 14 โรงเรียน โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 โรงเรียน โรงเรียนในสังกัดส�านักงานพระพุทธ

ศาสนาแห่งชาติ (พระปริยัติธรรม) 54 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดส�านักการศึกษากรุงเทพมหานคร (กทม.) 26 โรงเรียน 

และโรงเรียนในส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่น�าแนวพระราชด�าริไปขยายผล จ�านวน 15,027 

โรงเรียน (ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์ในปี พ.ศ. 2559)

 แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์นักเรียนตามพระราชด�าริ สรุปได้ดังนี้ คือ

 1. ให้มีการจัดการเรียนการสอนวิชาการสหกรณ์แก่นักเรียนที่เหมาะสมในช่วงชั้นการศึกษาต่างๆ ให้นักเรียนมี

ความรู้ ความเข้าใจการท�างานร่วมกันในระบบสหกรณ์ 

  2. เน้นการปลูกฝังนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง โดยการช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกัน

และกัน (Self Help-Mutual Help) อันเป็นอุดมการณ์สหกรณ์ (Cooperative Ideology)   

 3. ให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจระบบบัญชี และสามารถท�าบัญชีของสหกรณ์เองได้และรู้จักใช้บัญชีเพื่อ

ประโยชน์ในการพฒันาสหกรณ์ ตลอดจน การท�าบญัชฟีาร์มของโรงเรยีน บญัชรีบั-จ่ายของตวันกัเรยีนเอง และบัญชีครวั

เรือนของครอบครัวนักเรียน 

 4. ให้มีการบูรณาการกิจกรรมของสหกรณ์นักเรียนกับกิจกรรมของโครงการอื่นๆ ของโรงเรียน  ได้แก่ กิจการการ
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ผลติของโครงการเกษตรเพือ่อาหารกลางวนั และกจิกรรมการส่งเสรมิอาชพีเยาวชนในท้องถิน่ โดยการส่งเสริมให้มีกิจกรรม
การรวมซือ้ (Purchasing Activity) การรวมขาย (Marketing Activity) ผลผลิตการเกษตรให้แก่โรงครัวของโรงเรยีนเพือ่
ประกอบอาหารกลางวันเลี้ยงนักเรียน หากมีผลผลิตเหลือก็จ�าหน่ายให้ชุมชน ขณะเดียวกันก็ท�าการรวบรวมผลิตภัณฑ์ที่
ผลิตได้จากโครงการฝึกอาชีพเพื่อจ�าหน่ายด้วย 

 5. เพิ่มพูนความรู้และทักษะให้แก่นักเรียนทางด้านภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ด้วยการบูรณาการ การเรียนการ
สอน วิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ กับการเรียนการสอนการประชุม การจดบันทึกรายงานการประชุม  การตั้งราคา
สินค้า การจ่ายเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนของสหกรณ์ เป็นต้น 

 6. การปลูกฝังพฤติกรรมความเป็นประชาธิปไตย ความสามัคคี ความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย์ ความประหยัด
อดออม ความเอื้ออาทรต่อชุมชนและเอื้อเฟื้อผู้อื่น แก่เด็กนักเรียน 

 7. ท�าการวัดผลประเมินผลการปฏิบัติงานที่นักเรียนได้รับทั้งผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome)  

 ผลผลิต (Output) ในที่นี้หมายถึง ระดับความรู้และทักษะที่นักเรียนได้รับจากการเรียนการสอนวิชาการสหกรณ์
จากโรงเรียน 

 ผลลัพธ์ (Outcome) หมายถึง ผลที่ติดตามมาจากผลผลิต ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ของนักเรียน ที่นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นคนมีคุณธรรมและจริยธรรม  

 8. พัฒนาสหกรณ์ในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ศิษย์เก่าและประชาชนในชุมชน เข้าถึงความรู้
เรือ่งการสหกรณ์อกีทางหนึง่ เพือ่ให้เกดิความคดิในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกจิและสังคมของพวกเขา โดยการรวมกัน
จัดตั้งกลุ่มที่ด�าเนินการด้วยหลักและวิธีการสหกรณ์  หรือจัดตั้งสหกรณ์ขึ้น หรือสมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มหรือสหกรณ์ที่
มีอยู่แล้วในพื้นที่

สิงคโปร์กับสหกรณ์

 หลังจากสิงคโปร์แยกออกเป็นอีกประเทศหนึ่งจากประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ยังใช้กฎหมายสหกรณ์ของประเทศ
มาเลเซีย จนกระทั่งสิงคโปร์ได้ประกาศใช้กฎหมายว่าด้วย แยกออกใช้ต่างหาก และได้จดทะเบียนสหกรณ์ตั้งแต่วันที่ 28 
กันยายน พ.ศ. 2522 (1979) กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ พ.ศ. 2522 (1979) ของสิงคโปร์ มี 102 มาตรา

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับสหกรณ์

 เวียดนามในยุคที่การเศรษฐกิจถูกวางแผนจากส่วนกลางนั้น องค์การรูปสหกรณ์ต่างๆ อาศัยข้อบังคับของตนที่
หน่วยงานผู้มีอ�านาจได้อนุมัติให้ใช้แล้วเป็นพื้นฐานในการบริหารจัดการของสหกรณ์

 หลังจากได้น�าการปฏิรูปเศรษฐกิจจากแบบอาศัยการตลาด หรือที่เรียกในภาษาเวียดนามว่า “Moi-Moi” มาใช้
เมื่อ พ.ศ. 2528 (1985) องค์การรูปสหกรณ์ต่างๆ ก็ยังด�าเนินการไปโดยไม่มีกฎหมายสหกรณ์ จนเมื่อรัฐสภาเวียดนามได้
ตรากฎหมายสหกรณ์ออกใช้ เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2539 (1996) องค์การรูปสหกรณ์ต่างๆ จึงเปลี่ยนเป็นสหกรณ์ตาม
กฎหมายนั้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2540 กฎหมายสหกรณ์ฉบับนี้ มี 56 มาตรา แบ่งเป็น 10 หมวด
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 ค�าปรารภในการตรากฎหมาย กล่าวว่า “เพ่ือส่งเสริมบทบาทอนัส�าคญัของเศรษฐกจิแบบสหกรณ์เพือ่สร้างพืน้ฐาน

ด้านกฎหมายส�าหรับการเป็นองค์การและการบริหารจัดการของสหกรณ์ต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจซึ่งมีหลากหลายสาขา  

ซึ่งหันเหไปทางสังคมนิยม ระบบดังกล่าวนั้นขับเคลื่อนไปโดยกลไกตลาด ซึ่งรัฐได้วางระเบียบไว้แล้ว และสอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มาตรา15, 20, และ 84

หลักการสหกรณ์

 ตลอดเวลา 75 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2449 ถงึปี 2524 ขบวนการสหกรณ์ทัว่โลก น�าโดย องค์การสมัพนัธภาพสหกรณ์

สากล (The International Co-operative Alliance (ICA) ซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงลอนดอน ท�าให้องค์การสูงสุดของสหกรณ์  

จ�านวน160 องค์การ จาก 60 ประเทศ มีสมาชิกรวมกันประมาณ 321 ล้านคน รวมกันเป็นสมาชิกของ ICA  

 อิทธิพลแนวคิดของ ICA ที่มีต่อบทบัญญัติของกฎหมายสหกรณ์ของประเทศต่างๆ ทั่วโลกมีแตกต่างกันไปแต่ละ

ประเทศ กระนั้นก็ตาม อิทธิพลแนวคิดของ ICA ก็ยังเป็นมูลรากอยู่บ้างในบทบัญญัติของกฎหมายสมาคมสหกรณ์ (The  

Co-operative Societies Acts) แม้ว่าบทบัญญัติดังกล่าว อาจตีความแตกต่างกันไปไม่น้อยในแต่ละประเทศ

 ในบางประเทศ หัวข้อหลักการสหกรณ์ของ ICA ที่มีการเพิ่มเติมบ้างได้บรรจุไว้เป็นบทบัญญัติของกฎหมายของ

ประเทศนั้นๆ (เช่น อินโดนีเซีย สิงคโปร์ แซมเบียร์ และบางประเทศในลาติอเมริกา)

 ในกฎหมายของประเทศอื่น (เช่นในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษของอาฟริกา และเอเชียส่วนมาก ได้ให้ความหมาย

ของค�าว่า “สมาคมสหกรณ์” ในทางกฎหมายไว้พร้อมหลักการต่างๆ ของสหกรณ์ แต่ไม่อธิบายความหมายหลักการ            

ดังกล่าว คือ

 - เป็นสมาชิกโดยสมัครใจ ซึ่งในประเทศยุโรปตะวันออกและในประเทศก�าลังพัฒนาในทางปฏิบัติบังคับให้เป็น

สมาชิกสหกรณ์ โดยไม่มีทางเลือกอื่น (เช่นในประเทศเวียดนามเวลานี้)

 - เปิดรับสมาชิกไม่จ�ากัด กล่าวคือ โดยหลักการพร้อมรับสมาชิกใหม่ให้มีสิทธิเท่าสมาชิกเก่าไม่กีดกัน

 - จดัการและควบคมุสหกรณ์โดยหลักประชาธปิไตย  ซ่ึงก�าหนดไว้ในข้อบงัคบัของสหกรณ์ขัน้ประถมเป็นหลกัการ

หนึ่งในหลายหลักการคือ เรื่อง สมาชิกคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่สามัญและวิสามัญ (one 

man-one vote) และให้ถือเสียงข้างมาก ยกเว้นที่ข้อบังคับของสหกรณ์นั้นๆ จะก�าหนดไว้เป็นอย่างอื่น

 - จดัสรรผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิต่างๆ โดยเท่าเทยีมกนั เช่น อตัราเงนิปันผลตามหุน้ อตัราเงนิเฉล่ียคืนตามส่วน

แห่งธุรกิจที่สมาชิกได้ท�าไว้กับสหกรณ์ระหว่างปีทางบัญชี

 - ห้ามมิให้แบ่งทุนส�ารอง (ข้อนี้ไม่อยู่ในบัญชีหลักการของ ICA) กล่าวคือ สมาชิกที่ออกจากสมาชิกภาพจะขอ         

แบ่งทุนส�ารองไม่ได้ และตามกฎหมายสหกรณ์ไทยเมื่อช�าระบัญชีเลิกสหกรณ์

 ถ้าสหกรณ์มีทรัพย์สินเหลืออยู่ ก็ให้ผู้ช�าระบัญชีจ่ายตามล�าดับดังนี้

 (1) จ่ายคืนค่าหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ช�าระแล้ว

 (2) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ช�าระแล้วไม่เกินอัตราที่กฎหมายสหกรณ์ก�าหนด
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 (3) จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจท่ีสมาชิกได้ท�าไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปีตามที่ก�าหนดในข้อ

บังคับ

 (4) ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีก ให้ผู้ช�าระบัญชีโอนให้แก่สหกรณ์อื่น หรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตาม

มติของที่ประชุมใหญ่ หรือด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์อนึ่ง อุดมการณ์และหลักการของสหกรณ์ ย่อม

บรรจุไว้ในกฎหมาย (Laws) สหกรณ์ของประเทศนั้นๆ ส่วนปฏิบัติการย่อมบรรจุไว้ในข้อบังคับ (By-laws) ของสหกรณ์

น้ันๆส่วนจะมสีหกรณ์กีป่ระเภทย่อมขึน้อยูก่บัระบบกฎหมายของประเทศนัน้ๆ ส่วนประเทศไทยเวลานี ้กฎหมายก�าหนด

ไว้ 7 ประเภท

 แนวทางท่ีสหกรณ์ยึดถือปฏิบัติเพื่อให้คุณค่าทางสหกรณ์เกิดผลเป็นรูปธรรม” ซึ่งประกอบด้วย การที่ส�าคัญรวม 

7 ประการ กล่าวคือ

	 หลักการที	่1 การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง (Voluntary and Open Membership)

 (1) พงึตระหนกัว่าการเข้าและออกจากการเป็นสมาชกิ จะต้องเป็นไปโดยความสมคัรใจของบคุคล (ค�าว่า “บคุคล” 

หมายถึง ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ไม่ใช้ถูกชักจูง โน้มน้าว ล่อลวง บังคับ ข่มขู่จากผู้อื่น

 (2) อย่างไรก็ดี การก�าหนดคุณสมบัติสมาชิกของสหกรณ์ต่างๆ เพื่อให้ได้บุคคลที่เข้ามาเป็นสมาชิกแล้วสามารถ

ร่วมกันด�าเนินกิจกรรมในสหกรณ์ได้ และไม่สร้างปัญหาความเดือดร้อนให้แก่เพ่ือนสมาชิกและสหกรณ์ ไม่ถือว่าขัดกับ

หลักการสหกรณ์ข้อนี้

 (3) สมาชกิสมทบนัน้ ควรมแีต่เฉพาะกรณขีองสหกรณ์บางประเภททีม่ลีกัษณะพเิศษ และจ�าเป็นเท่านัน้ ไม่ควรให้

มีในสหกรณ์ทั่วไปหรือทุกประเภท เพราะตามปกติสมาชิกสมทบมาจากบุคคลซึ่งขาดคุณสมบัติที่จะเป็นสมาชิกธรรมดา 

หากสหกรณ์ใดรบัสมาชกิสมทบจ�านวนมาก กอ็าจกระทบต่อการส่งเสริมผลประโยชน์ของสมาชกิธรรมดาได้แม้ว่ากฎหมาย

จะได้ห้ามมิให้สมาชิกสมทบมีสิทธิบางประการก็ตาม

 หลักการที่	2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย (Democratic Member Control)

 พึงตระหนักว่าเป็นหน้าที่ของสมาชิกทุกคนที่จะต้องร่วมแรงกายใจ และสติปัญญาในการด�าเนินการ และควบคุม

ดแูลการด�าเนนิงานของสหกรณ์ของสหกรณ์ตามวถิทีางประชาธปิไตย เพือ่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์อย่างมปีระสิทธภิาพและ

ประสิทธิผล โดยผ่านช่องทางหรือองค์กรต่างๆ เช่น คณะกรรมการด�าเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการและที่ประชุมใหญ่

 หลักการที่	3 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก (Member Economic Participation)

 (1) หลกัการสหกรณ์ข้อนี ้มุง่เน้นให้สมาชกิทกุคนพงึตระหนกัว่าบทบาททีส่�าคญัของตน คอื การทีต้่องเป็นท้ังเจ้าของ

และลูกค้าในคนเดียวกัน (Co-owners and Customers) จึงต้องท�าหน้าที่เป็นผู้สมทบทุน ผู้ควบคุม และผู้อุดหนุน หรือ

ผู้ใช้บริการของสหกรณ์ มิใช่มาเป็นสมาชิกเพียงเพื่อมุ่งหวังได้รับประโยชน์จากสหกรณ์เท่านั้น

 (2) ในการจดัสรรก�าไรสทุธเิพือ่ความเป็นธรรมแก่สมาชกิ ส่วนหนึง่ต้องกนัไว้เป็นทนุส�ารอง ซึง่จะน�าไปแบ่งกันมิได้ 

แต่เป็นทุนเพื่อพัฒนาสหกรณ์ของพวกเขาเอง ถือว่าเป็นทุนทางสังคม นอกนั้นอาจแบ่งเป็นเงินปันผลในอัตราจ�ากัด และ

เป็นเงินเฉลี่ยคืน ตามส่วนแห่งธุรกิจ

	 หลักการที	่4 การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ (Autonomy and Independence)
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 (1) สมาชิก กรรมการและพนักงานสหกรณ์รวมทั้งหน่วยงานส่งเสริมสหกรณ์ต้องส�านึก และตระหนักอยู่เสมอว่า

สหกรณ์เป็นองค์การช่วยตนเอง และปกครองตนเอง เพราะฉะนั้นสหกรณ์ต้องเป็นอิสระในการตัดสินใจ หรือท�าสัญญาใด 

ตามเงื่อนไขที่สหกรณ์ยอมรับได้กับบุคคลภายนอกหรือรัฐบาล

 (2) การรบัความช่วยเหลอืหรอืสนบัสนนุจากรัฐ หรือบคุคลภายนอกไม่ขัดกบัหลักความเป็นอสิระของสหกรณ์ หาก

ผู้ให้ความช่วยเหลือมุ่งหมายให้สหกรณ์ช่วยเหลือตนเองได้ และควบคุมตามหลักประชาธิปไตย รวมทั้งธ�ารงไว้ซึ่งความ 

เป็นตัวของตัวเองของสหกรณ์

	 หลักการที	่5 การศึกษา ฝึกอบรมและสารสนเทศ (Education, Training and Information)

 (1) หลักการข้อนี้เป็นจุดอ่อนของสหกรณ์ในประเทศไทยทุกระดับ ทั้งสหกรณ์ขั้นปฐม และสหกรณ์ขั้นสูง เพราะ

ขาดแผนแม่บทในการพัฒนาการศึกษาทางสหกรณ์ให้เป็นบทบาท และความรับผิดชอบของขบวนการสหกรณ์อย่าง

แท้จริง ทั้งๆ ที่ได้รับเริ่มให้จัดตั้งกองทุนสะสมจัดสหภาพสหกรณ์จากก�าไรของสหกรณ์มาตั้งแต่ พ.ศ. 2492 และแม้จะ

มีการจัดตั้งสันนิบาต สหกรณ์แห่งประเทศไทยและมีชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติบ้างแล้วส่วนราชการที่ท�าหน้าที่ส่งเสริม 

สหกรณ์ก็ยังคงด�าเนินการให้การศึกษาและฝึกอบรมทางสหกรณ์แทบจะเรียกได้ว่าซ�้าซ้อนกับขบวนการสหกรณ์โดยไม่มี

เป้าหมายที่ชัดเจนให้ขบวนการสหกรณ์สามารถรับผิดชอบการให้การศึกษาและฝึกอบรมทางสหกรณ์ได้ด้วยตนเองใน

ที่สุดโดยมีหน่วยงานของรัฐท�าหน้าที่ให้การสนับสนุนอย่างเพียงพอตามความจ�าเป็นและเน้นการฝึกอบรมข้าราชการให้

ปฏิบัติหน้าที่ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 (2) การศึกษาฝึกอบรมและสารสนเทศมีความมุ่งหมายและเน้นกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

  - การศึกษามุ่งให้สมาชิกและบุคคลทั่งไปซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่จะเป็นสมาชิกในอนาคต มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยว

กับสหกรณ์ รวมทั้งมีความส�านึก และตระหนักในสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก หรือให้เป็นผู้มีจิตวิญญาณสหกรณ์

 - การฝึกอบรมมุ่งให้กรรมการ ผู้จัดการและพนักงานสหกรณ์ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ รวมทั้งความรับ

ผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตน

 - ส่วนสารสนเทศนั้นมุ่งให้บุคคลทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส�าหรับเยาวชนปละผู้น�าด้านความคิดเป็น เช่น ผู้น�า

ชุมนุม นักหนังสือพิมพ์ นักเขียน ผู้น�าองค์กร พัฒนาชุมชน ฯลฯ โดยเน้นการติดต่อสื่อสาร 2 ทาง

 (3) หลักสูตรและเนื้อหาของการศึกษาอบรม ควรครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม

	 หลักการที	่6 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ (Cooperation among Cooperatives)

 (1) แท้จริงการร่วมมือระหว่างสหกรณ์เป็นหลักการเดียวกันกับการร่วมมือระหว่างบุคคลธรรมดาในการจัดตั้ง

สหกรณ์นั่นเอง ซึ่งจะก่อให้เกิดการประหยัดด้วยขนาด มีอ�านาจการต่อรองสูงขึ้น และน�าไปสู่การรับใช้สมาชิกอย่างมี

ประสิทธิผลยิ่งขึ้น

 (2) การร่วมมอืระหว่างสหกรณ์อาจท�าได้ทัง้ในแนวนอนและแนวต้ัง ในแนวนอนสหกรณ์ทกุสหกรณ์ไม่ว่าประเภท

เดยีวกนัหรอืไม่ สามารถร่วมมอืกนัได้ในทกุระดบัเพือ่ประโยชน์สงูสดุของสมาชกิ และขบวนการสหกรณ์ในแนวตัง้สหกรณ์

ท้องถิ่นประเภทเดียวกันควรรวมตัวกันทางธุรกิจเป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ และระดับระหว่าง

ประเทศ และสหกรณ์ทุกประเภท ทุกระดับ ทุกสหกรณ์ควรรวมตัวกันเป็นองค์การสหกรณ์สูงสุด (Apex Organization) 
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เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมด้านอุดมการณ์ การศึกษา การฝึกอบรม การส่งเสริมแนะน�า การก�ากับดูแล การตรวจสอบ 

การวิจัย และการพัฒนาฯลฯ

 (3) วัตถุประสงค์ส�าคัญของการร่วมมือระหว่างสหกรณ์ คือ เพ่ือให้สหกรณ์สามารถอ�านาจผลประโยชน์ ทาง

เศรษฐกิจ เพราะฉะนั้นสหกรณ์ท้องถ่ินแต่ละสหกรณ์ และสหกรณ์ขั้นสูงต้องเป็นสหกรณ์ที่มีความเข้มแข็งและยั่งยืน            

มีชีวิตชีวา (Viable & Sustainable) และร่วมมือกันในลักษณะของ “ระบบรวม” หรือเป็นเอกภาพ

	 หลกัการที	่7 สหกรณ์เป็นองค์การธุรกจิส�าหรบัชุมชน (Cooperatives is Business Organization for Community)

สหกรณ์เป็นองค์การธุรกิจของชุมชน กล่าวคือ บุคคลในชุมชนเป็นทั้งเจ้าของและลูกค้าในขณะเดียวกัน
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