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หลกัการสหกรณ์

นายปรเมศวร ์อินทรชมุนุม

ประธานกรรมการดาํเนนิการสนันบิาตสหกรณแ์ห่งประเทษไทย

           นายปรเมศวร ์อนิทรชมุนุม

ประธานกรรมการดาํเนินการสนันิบาตสหกรณแ์ห่งประเทษไทย

อธิบดีอยัการ สาํนกังานคดีอาญาธนบรีุ

การศึกษา

      - นิติศาสตรบ์ณัฑติ - เนติบณัฑติไทย

      - การจดัการภาครฐัและเอกเอกชน มหาบณัฑติทิต

      - วิทยาลยัการทพัเรือ 

      - วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร

      - วิทยาการพลงังาน

หนา้ทีการงาน 

      - อาจารยพ์เิศษ ม.รามคาํแหง, สาํนกัอบรมกฎหมายแห่งเนติ

บณัฑติสภา, สถาบนัส่งเสริมงานสอบสวน สตช. 
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ความเป็นมาของการสหกรณ์

โรเบอรต์ โอเวน (Robert Owen) ชาวเวลส์

แนวคดิ “Co-operative Community”                               

โดยการคนืกาํไรใหแ้ก่สมาชิก 

ในปี พ.ศ.๒๓๖๘ ไดจ้ดัตงัชมรมสหกรณขึ์นเป็น                      

ครงัแรกทสีหรฐัอเมริกา รฐัอนิเดียนา ใหช้อืวา่  New harmony แตไ่ม่

ประสบความสาํเรจ็เพราะสมาชกิเห็นแก่ตวั ใชช้อ่งโหว่หาประโยชน์

 

นายแพทย ์วิลเลยีม คงิ (Dr.William King) 

แหง่เมืองไบรตนั ประเทศองักฤษ 

นาํหลกัของโอเวนไปใช ้แตเ่ปลียนแนวคดิจากออกทุน

ใหเ้ป็นใหค้นงาน “รวมทุน” กนัคนละเล็กละนอ้ย 

 ในปี พ.ศ. ๒๓๗๐ ตงั “สมาคมการคา้” (Trading Association) ในรูป

สหกรณขึ์นเมือเป็นรูปรา้นสหกรณจ์าํหน่ายสนิคา้ และไดอ้อกนิตยสาราย

เดือน “COOPERATOR”
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 นายเฮอร์มนั ชลูซ ์                                 
ผูพิ้พากษาแหง่เมืองเดลิตซ ์(เยอรมนั)
ในปี พ.ศ. ๒๓๘๗ ไดช้กัชวนหมู่ชาวเมืองผูเ้ป็น
ชา่งฝีมือและพ่อคา้ขนาดเล็กมารว่มทนุรวมกนัเป็น
องคก์รในรูปสหกรณป์ระเภท                         
         “หาทุนเพือหาทุนใหส้มาชกิกูย้มื”

นายฟริดริค วิลเฮลม์ไรฟไฟเซน 
นายกเทศมนตรเีมืองเฮดเอสดอรฟ์ (เยอรมนั)

เป็นผูจ้ดัตงัสหกรณห์าทุนขึนในหมู่ชาวชนบท                                
ซงึเป็นเกษตรกร (พ.ศ. ๒๔๐๕) โดยจดัเป็น                            
องคก์ารเพือ “จดัหาทุนใหแ้ก่สมาชกิกูย้มื”เชน่เดียวกนั 
ในเวลาตอ่มาการรวมกนัเป็นสหกรณ ์เพือแกปั้ญหา                     
ความเดือดรอ้นของประชาชน และแพรห่ลายไปยงัประเทศตา่ง ๆ อนัเป็น
ประโยชนแ์ละเป็นตวัอยา่งในการจดัตงัสหกรณแ์ก่ชาวชนบทและชาวเมือง
มาจนปัจจบุนั 
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สหกรณส์มาคมแห่งแรกทปีระสบผลสาํเรจ็ และเป็นแบบฉบบัในโลกนีก็คือ 

รา้นสหกรณแ์ห่งเมืองรอชเดล ประเทศองักฤษ ตงัขึนเมือ พ.ศ.๒๓๙๓ โดย

กรรมกรชา่งทอผา้ผูร้เิรมิ ๒๘ คน ทมีีรายไดน้อ้ย ประสบปัญหาในดา้นการซอื

หาเครืองอุปโภคอนัจาํเป็นแก่การครองชีพ ราคาแพง ปลอมปน ถูกเบียดเบียน 

ในการชงั ตวง วดั โดยการรบัแนวคดิจาก โรเบอรต์ โอเวน ในการรวมตวักนั

จดัตงัสหกรณ ์เพือชว่ยตนเองและชว่ยเหลือซงึกนัและกนั และไม่ตอ้งตกอยู่

ภายใตอ้ทิธิพลของอุตสาหกรรม และพ่อคา้ซงึมีอาํนาจการผลิต ไดร้ว่มกนั

จดัตงัเป็นสมาคม ดว้ยโดยการรวมทนุกนัจดัตงัรา้นคา้เครอืงอุปโภคบริโภคขึน 

จากนนันาํเงินทนุทรีวบรวมไดไ้ปซอืสงิของทจีาํเป็นแก่การครองชพีมาในราคา

ขายสง่มาขายใหแ้ก่สมาชกิ และใหส้มาชิกเสียสละเวลามาชว่ยกิจการของรา้น

Co-operative Identity, Principles and Values

The principles and values   are the distinctive elements of co-
operative organizations and business. Already in 1844 (๒๓๙๗), 
   The Rochdale Pioneers, founders of the first cooperative in 
history, had formulated a simple, clear set of principles, which 
assured the management of the organization for the benefit of its 
members
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“หลกัการสหกรณ”์ (Cooperative Principles) 

หลกัการท ี๑ การอาสาสมคัรเป็นสมาชกิโดยเปิดกวา้ง
(Voluntary and Open Membership)
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หลกัการท ี๒ การควบคมุโดยสมาชิกตามหลกัประชาธิปไตย 
(Democratic Member Control)

หลกัการท ี๓ การมีสว่นรว่มทางเศรษฐกิจของสมาชิก 
(Member Economic Participation) 
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หลกัการท ี๔ การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ 
(Autonomy and Independence) 

หลกัการท ี๕ การศึกษา ฝึกอบรม และสารสนเทศ 
(Education, Trainings and Information)  
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หลกัการท ี๖ การรว่มมือระหวา่งสหกรณ์
(Cooperation among Cooperatives) 

หลกัการท ี๗ การเออือาทรต่อชุมชน 
(Concern for Community)
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ทรพัยศาสตร ์(๒๔๕๔)

ตาํราเศรษฐศาสตรเ์ล่มแรกของไทยวชิาตอ้งหา้มในอดตี 

พระยาสรุยิานุวตัร "นกัเศรษฐศาสตรค์นแรกของประเทศ” 

ทรพัยศาสตร์ ทีพระยาสุริยานุวตัรเขียนไดแ้บ่งปัจจยัการผลิต

ออกเป็น ๓ ประการ คอื ทีดนิ, แรงทาํการ และทุน 

ในทศันะของพระยาสุริยานุวตัร ทุนนบัเป็นปัจจยัสาํคญัในการพฒันา

เศรษฐกจิของไทย ทชีว่ยเพิมประสทิธิภาพการผลิตเป็นไปไดส้าํเรจ็ 
การลงทนุทาํใหเ้กิดผลประโยชน ์และทรพัยไ์ดต้อ่ไป ประเทศทมีีการ
ลงทนุมากจงึเจรญิกา้วหนา้รวดเรว็ 
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ความหมายของทุนก็ไม่ไดจ้าํกดัเฉพาะ “เงินทุน” เท่านนั แต่ยงัหมาย
รวมถึง ทรพัยการบุคคลอีกดว้ย จึงมีความจําเป็นตอ้งเพิมความรู ้
ความชํานาญ ตอนหนึงใน “ทรพัยศาสตร”์ จึงกล่าวว่า “ไม่มีการ
จ่ายเงินอย่างใดทีจะทาํประโยชนไ์ดเ้ป็นผลกลบัคนืมายงิกว่าทีรฐับาลจะ
ใชจ่้ายเงินในการบาํรุงการศึกษาของชาต”ิ 

ทางออกทีเสนอไวใ้น “ทรพัยศาสตร”์ คือ “สหกรณ์” ดว้ยวิธีนีแรงงาน

ยงัมีกรรมสทิธิในปัจจยัการผลิต แต่นาํเอาปัจจยันนัมารว่มกนัในการผลิต 

ต่างมีสว่นในการจดัการและแบ่งปันผลผลิต ตามแรงและทุนทีร่วมกนัลง

ไป แรงงานเป็นเจา้ของทุนดว้ยในขณะเดียวกนั ความอริวิวาทในระหวา่ง

นายทุนกบัแรงงานจะไม่มี ระบบนียงัใหค้วามยุติธรรมในการปันกําไร

ใหแ้ก่แรงงานทเีป็นเจา้ของทนุดว้ยตามความเหน็ดเหนือย
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แนวคิดในการจดัตงัสหกรณยุ์คแรก

พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัทรงพระราชดาํร ิวา่

 “สหกรณ ์คอื สมาคมชนิดทรีาษฎรผูท้าํการ
เพาะปลูกแลหากินดว้ยการขายรวบรวมกนัตงัขึน
เพือยงัความจาํเรญิใหเ้กิดแก่หมู่ดว้ยวธีิรวม
กาํลงับาํรุงตนเองแลประหยดัคา่ใชจ้า่ยแตท่ี
พอควร มิใชต่งัขึนเพือจะหากาํไรมาจาํแนกใน
สมาชกินนั”  
พระราชบญัญตัสิมาคมเพิมเตมิ พ.ศ.๒๔๕๙
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แนวคิดในการจดัตงัสหกรณยุ์คทีสอง

พระปกเกลา้เจา้อยู่หวั ทรงพระราชดาํริ ว่า 

“หมู่ชนนนั ๆ ควรไดร้บัการอดุหนุนใหต้งั

สหกรณข์นึอกี เพอืยงัใหเ้กดิการประหยดัค่า การ

ช่วยซงึกนัและกนัและการช่วยตนเอง เป็นทางอกี

ทางหนงึซงึเผยแพร่ความจาํเริญทรพัยแ์ละจาํเรญิ

ธรรมในบา้นเมืองใหย้งิขนึ”
พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.๒๔๗๑

การจดัตงัสหกรณใ์นยุคปัจจุบนั

ตอ้งมีวตัถุประสงคเ์พอืส่งเสรมิผลประโยชนท์างเศรษฐกจิและสงัคม 

โดยช่วยตนเองและช่วยเหลอืซงึกนัและกนั และตามหลกัการสหกรณ ์
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“สหกรณน์ี

ถา้เขา้ใจดแีลว้กเ็ห็นไดว่้าเป็นวิธี

ทางเดียวทจีะทาํใหมี้ความเจรญิ 

กา้วหนา้ของประเทศได ้และตอ้ง

เขา้ใจว่าเป็นการสหกรณท์ีเรยีกว่า

สหกรณแ์บบเสรี คอื แต่ละคนตอ้ง

มีวินยั แต่ว่าไม่อยู่ในบงัคบัของใคร

เลย อยู่ในบงัคบัของวินยัทตีวัเอง

ตอ้งเป็นผูร้บัรอง”  
พระราชดาํรสัของพระบาทสมเด็จพระเจา้หวัที

พระราชทานแก่ผูน้าํสหกรณภ์าคการเกษตร 
เมือวนัที ๗ พฤษภาคม ๒๕๒๒ 

หลกัการท ี๗ การเออือาทรต่อชุมชน 
(Concern for Community)
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“สรุปกฎหมายสหกรณ”์

นายทะเบยีน ม.๑๕,๑๖

คณะกรรมการกองทุนพฒันาสหกรณ ์ม.๓๐

คณะกรรมการพิจารณาสหกรณ ์
ม.๑๒๘/๑

คณะกรรมการทปีรึกษาการกาํกบัดูแล
สหกรณอ์อมทรพัยแ์ละสหกรณเ์ครดิตยู

เนยีน ม.๘๙/๓

คณะกรรมการพฒันาการสหกรณแ์ห่งชาติ 
ม.๙,๑๐

ผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ ม.๖๙
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ตน้ปีบญัชี
คณะกรรมการ

ม.๕๐ 

ดาํเนินกิจการ
ม.๔๖

ดาํเนินงาน
ม.๕๑/๑

รกัษาสภาพคล่อง
 ม.๕๓

ทาํบญัชี
ม,๕๖

ผูต้รวจสอบกิจการ
ม,๕๓  

ผูส้อบบญัช ี
ม,๑๖(๓) 

ผูต้รวจการสหกรณ์
ม.๑๖(๓) 

ฝ่ายจดัการ

นายทะเบยีน

ม.๑๙

การทาํงานสหกรณ์

คณะกรรมการ สนิปีบญัชี

งบการเงิน ม.๖๖รายงานประจาํปี ม.๖๗สาํเนาทะเบยีนหุน้
ทะเบยีนสมาชิก

 ม.๖๔
ประชมุใหญ ่ม.๕๔

นายทะเบยีน
คณะกรรมการ

สมาชิก

ผูต้รวจสอบกิจการ  ผูส้อบบญัชี  

ฝ่ายจดัการ

ม.๖๗

จดัสรร

กาํไรสทุธิ

ม.๖๐



08/08/2563

เอกสารประชุมวิชาการ สหกรณอ์อมทรพัยอ์นามยัสุรินทร ์จาํกดั 3

ผลตอบแทนผลตอบแทน

ทุนสาํรอง 

ม.๖๑ 

ทุนสาํรอง 

ม.๖๑ 

ดาํเนินธุรกิจ 

ม.๔๖(๑)

ดาํเนินธุรกิจ 

ม.๔๖(๑)

สว่นเกิน

(จดัสรรกาํไร) 

ม.๖๐

สว่นเกิน

(จดัสรรกาํไร) 

ม.๖๐

ทุนใหส้มาชกิกู ้

ม.๔๖ (๖)

ทุนใหส้มาชกิกู ้

ม.๔๖ (๖)

เงินเหลอื

ฝาก/ลงทุน 

เงินเหลอื

ฝาก/ลงทุน 

หุน้

เงนิรบัฝาก

เงนิกู ้

หุน้

เงนิรบัฝาก

เงนิกู ้

ดอกเบยีดอกเบยี

กาํไรกาํไร

ระบบการจดัหา “ทุน” ของสหกรณ์ระบบการจดัหา “ทุน” ของสหกรณ์

ปันผล/เฉลยีคืนปันผล/เฉลยีคืน

สวสัดกิาร/ชมุชนสวสัดกิาร/ชมุชน

บาํรุงสนันิบาตบาํรุงสนันิบาต

โบนสัโบนสั

ระบบการเงนิของสหกรณ์

เงินทุนหมุนเวียนเงินทุนหมุนเวียน
เงนิรกัษาสภาพคล่องเงนิรกัษาสภาพคล่อง

เงนิรบัฝากเงนิรบัฝาก

ดาํเนินกิจการ

(ใหกู้ย้มื)

ดาํเนินกิจการ

(ใหกู้ย้มื)
ฝากฝาก

ผลตอบแทนผลตอบแทน

ดอกเบยี/กาํไรดอกเบยี/กาํไร

เงนิกู ้เงนิกู ้

ทุนสาํรอง ทุนสาํรอง 

หุน้หุน้

ปันผล/เฉลยีคืนปันผล/เฉลยีคืน

สวสัดกิาร/ชมุชนสวสัดกิาร/ชมุชน

บาํรุงสนันิบาตบาํรุงสนันิบาต
ส่วนเกิน

(กาํไร)

ส่วนเกิน

(กาํไร)

ค่าบริหาร ค่าบริหาร ลงทุนลงทุน

โบนสัโบนสั
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ชแีจง้ขอ้เทจ็จริงเกียวกบักิจการ

ส่งเอกสานการดาํเนินงาน

นายทะเบยีน

ผูต้รวจการสหกรณ ์ 

ม.๑๙

ม. ๑๗

สหกรณ ์

ม.๑๘

ออกคาํสงีเป็นหนงัสอื

เขา้ไปในเวลสาทาํการ

เสนอรายงาน

มาตรา ๒๑ รอ้งทุกข/์ฟ้องรอ้งผูที้ทาํใหส้หกรณเ์สยีหาย(คุมครอง)

มาตรา ๒๒,๘๙/๓  แกไ้ข/ระงบั/พกังาน/ถอดถอน

ม. ๒๐ เพกิถอนมติทีประชมุใหญ่/มติกรรมการ (กาํกบั)

ม. ๑๖  ส่งเสริม  ช่วยเหลอื แนะนาํ

ผูส้อบบญัช ี 
เสนอรายงาน

การส่งเสริมและการกาํกบัภาคฐั

นายทะเบยีน คณะกรรมการ

พิจารณาสหกรณ ์

สหกรณ ์

ออกคาํสงั

ม. ๒๐, ๒๒(๓)(๔)
๗๑, ๘๙/๓ วรรคสอง 

ม. ๓๘, ๔๔ 

ม. ๒๒(๑)(๒) ๘๙/๓ วรรค
หนึง

๓๐ วนั

๖๐ วนั

๑๕ วนั

พิจารณภายใน ๖๐ วนั ม.

๑๒๘/๕

ม.๑๒๘/๔

พรบ วิธ๊ปฏิบตัทางปกครอง ๒๕๓๙ ม.๔๔

การอทุธรณค์าํสงันายทะเบยีน

ประเภทคาํสงั
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ระบบรับเงินกูและรับเงินฝาก

ผานระบบ ATM

ธ.กรุงไทย

ธ.ธนชาติ (ถอนไดทุกตู)

ระบบรับชําระ Bill Payment

ธ.กรุงไทย

ธ.ธกส.

ระบบตรวจสอบขอมูลสวนตัว

Website :  

www.sphcoop.com

Mobile Application

ชองทางตดิตอสหกรณ

Line ID : @sphcoop

E-Mail : 
anamaisurincoop@gmail.com
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Line ID ::  @sphcoop

E-Mail :  anamaisurincoop@gmail.com

 Website

 ผูประสาน/ผูแทน

 สหกรณ

 Line@

 E-Mail

 ผูประสาน/ผูแทน

 สหกรณ

2.ยื่นแบบฟอรมขอรหัสผาน1. ดาวนโหลด/รับแบบฟอรม

 Website 

www.sphcoop.com

3.เขาสูระบบ
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แสดงข้อมูลใบเสร็จประจาํเดือน
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พิมพห์นังสือสัญญากู้เงนิ

หนา้ 1-2 จาํนวน 2 ชุด หนา้ 3-4 จาํนวน 3 ชุด หนา้ 5 จาํนวน 1 ชุด หนา้ 6 จาํนวน 1 ชุด

พิมพห์นังสือคาํประกัน

จาํนวน 1 ชุด จาํนวน 1 ชุด
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Bill Payment

ระบบชาํระ Bill Payment ธ.กรุงไทย

1

2

3

4
5
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แสดงข้อมูลการส่งเรียกเกบ็ประจาํเดือน
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 Website

 ผูประสาน/ผูแทน

 สหกรณ

 Line : @sphcoop

 Website 

 ผูประสาน/ผูแทน

 สหกรณ

 กดไดท่ีตู ATM ธ.กรุงไทย

 คาบริการในจังหวัด 10 บ.

 ใชบัญชี ธ.ของสมาชิกท่ีมี

2.ยื่นแบบฟอรม 3.กดเงินผานตู ATM1. ดาวนโหลด/รับแบบฟอรม

แนบเอกสาร
 สําเนาบัตรประชาชน

 สําเนาบัญชีกรุงไทย
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 Website

 ผูประสาน/ผูแทน

 สหกรณ

 Line : @sphcoop

 Website

 ผูประสาน/ผูแทน

 สหกรณ

กดเงินไดทุกตู ทั่วโลก 

คาบริการในจังหวัด 10 บ.

ทําบัตร ATM กับสหกรณ

ประกันอุบัติเหตุ 120,000

2.ยื่นแบบฟอรม 3.กดเงินผานตู ATM1. ดาวนโหลด/รับแบบฟอรม

แนบเอกสาร

 สําเนาบัตรประชาชน


