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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานสหกรณ์
ออมทรัพย์สานักข่าวกรองแห่งชาติ จากัด ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
1. เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์
1.2 โครงสร้างสหกรณ์ออมทรัพย์สานักข่าวกรองแห่งชาติ จากัด
1.3 พระราชบัญญัติสหกรณ์
1.4 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
1.5 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา
2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
1. เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์
ความหมายของสหกรณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทานความหมายของ
คาว่า สหกรณ์ในวโรกาสต่าง ๆ ดังนี้
สหกรณ์ แปลว่า การดาเนินงานด้วยกัน หมายถึง ผนึกกาลังผู้ทางานเกี่ยวข้องกัน
และทางานที่เกี่ยวข้องกันนั้ นให้พรักพร้อมทุกด้าน และต้องทางานนั้นด้วยความสามารถ ด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต ด้วยความเมตตา หวังดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันและกันด้วย จึงเป็นสหกรณ์แท้
ซึ่งจะมีแ ต่ค วามเจริญ ก้ าวหน้า และอานวยประโยชน์ที่พึงประสงค์ และสหกรณ์ คือ การอยู่
ร่วมกัน เพื่อส่งเสริมซึ่งกันและกันให้มีอาชีพและชีวิตที่รุ่งเรือง สหกรณ์ คือ การมีชีวิตร่วมกัน
และสร้างสรรค์ขึ้นมา เพราะเราอยู่คนเดียวไม่ได้ ต้องอยู่ร่วมกัน
ผลประโยชน์อย่างเดียวกันของบรรดาสมาชิก สมาชิก แต่ละคนมีสิทธิ์ออกเสียงได้หนึ่งเสียงใน
การบริหารสหกรณ์ โดยไม่ขึ้นกับจานวนหุ้นที่ถืออยู่ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์โคนม (กฎ) คณะบุคคลซึ่งร่วมกันดาเนินกิจการเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม
โดยช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และได้จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
(หนังสือราชบัณฑิตยสถาน ที่ รถ ๐๐๐๔/๘๐๐ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๐)
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ลักษณะสาคัญของสหกรณ์
สหกรณ์ มีลักษณะสาคัญ 6 ประการ ดังนี้
1. เป็นสมาชิกโดยความสมัครใจ การรวมกลุ่มหรือการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ต้อง
เป็นด้วยความสมัครใจ มิใช่ถูกบังคับ
2. เป็นกิจกรรมของคณะบุคคล มิใช่เป็นของบุคคลหนึ่งบุคคลใด
3. การดาเนินการยึดหลักประชาธิปไตย และความสามัคคีในหมู่คณะ สมาชิกทุกคน
มี 1 คะแนนเสียงเท่ากัน
4. เป็นองค์กรธุรกิจที่อาศัยองค์ประกอบ 4 ประการ เพื่อพัฒนาไปสู่ความสาเร็จ
ได้แก่ คน เงิน ทรัพยากร และการจัดการ
5. ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกทางด้านเศรษฐกิจ เช่น แก้ไข
ปัญหาการเอาเปรียบของพ่อค้าคนกลาง และปัญหาขาดแคลนเงินทุนของสมาชิก เป็นต้น
6. มีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย และมีฐานะเป็นนิติบุคคล (นิติบุคคลไม่ใช่
มนุษย์แต่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย) และมีสิทธิทางกฎหมายเหมือนมนุษย์เกือบทุกอย่าง)
ความเป็นมาของสหกรณ์
1. แหล่งกาเนิดของสหกรณ์ในยุโรป ผู้คิดริเริ่มให้มีกิจกรรมสหกรณ์ขึ้นเป็นคนแรก
คือ “โรเบิร์ตโอเวน” (Robert Owen) นักคิดในแนวสังคมนิยม ชาวอังกฤษ ในคริสต์ศตวรรษที่
19 โดยมีวัตถุประสงค์จะปรับปรุงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนงานในโรงงานให้ดีขึ้น และ
ช่วยเหลือมิให้ถู กนายทุนเอารัดเอาเปรียบ โรเบิร์ต โอเวน จึงได้รับยกย่องให้เป็น “บิดาแห่ง
สหกรณ์โลก” ใน พ.ศ. 2387 กิจการสหกรณ์แห่งแรกของโลกได้ถือกาเนิดขึ้น โดยการรวมตัว
จัดตั้งของกลุ่มช่างทอผ้าที่เมืองรอชเดล ประเทศอังกฤษ มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า “ร้านสหกรณ์
รอชเดลของผู้นาอันเที่ยงธรรม” ซึ่งต่อมาได้แพร่หลายไปทั่วโลก
2. กาเนิดกิจการสหกรณ์ของไทย สหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทย ถือกาเนิดในรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2459 มี
ชื่ออย่างเป็นทางการว่า “สหกรณ์วัดจันท์ ไม่จากัดสินใช้” ตั้งอยู่ที่อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
โดยมีวัตถุ ประสงค์ เพื่อ ให้ เป็นแหล่งกู้เ งินไปทาทุนของชาวนา ผู้ทรงริเริ่มจัดตั้งคือ พระเจ้า
วรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ซึ่งต่อมาทรงได้รับยกย่องให้เป็น “บิดาแห่งกิจการสหกรณ์
ของไทย” โดยทางราชการได้กาหนดให้วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็น “วันสหกรณ์ของไทย”
ด้วย
ประเภทของสหกรณ์
กิจการสหกรณ์จาแนกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้
1. แบ่งตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 สหกรณ์มี 2 ประเภท ดังนี้
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1.1 สหกรณ์จากัด คือ สหกรณ์ที่สมาชิกมีความรับผิดชอบในหนี้สินจากัดเฉพาะ
ตามจานวนหุ้นที่ตนถืออยู่เท่านั้น
1.2 สหกรณ์ไม่จากัด คือ สหกรณ์ที่สมาชิกทุกคนต้องรับผิดชอบในหนี้สินที่จะ
เกิดขึ้นร่วมกันโดยไม่จากัดจานวนหุ้น
2. แบ่งตามลักษณะการให้บริการแก่สมาชิก แบ่งได้ 6 ประเภท ดังนี้
2.1 สหกรณ์การเกษตร เกิดจากผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมรวมตัวจัดตั้งขึ้น
เพื่อให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เช่น ให้กู้เงินหรือสินเชื่อเพื่อการเกษตร นาผลผลิตของ
สมาชิกไปจาหน่ายโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง และให้ความรู้แก่เกษตรกรในการผลิตแผนใหม่
เป็นต้น
2.2 สหกรณ์ออมทรัพย์ จัดตั้งขึ้นตามสถานที่ราชการต่างๆ เช่น กระทรวง กรม
และรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนโรงงาน และบริษัทใหญ่ๆ เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิกที่มี
เงินเดือนหรือรายได้ประจา โดยการรับฝากเงิน และให้กู้เงินเมื่อสมาชิกประสบปัญหาเดือดร้อน
ทางการเงิน เป็นต้น
2.3 สหกรณ์ร้านค้า (หรือร้านสหกรณ์) มุ่งให้ความช่วยเหลือแก่ผู้บริโภคได้ซื้อ
สินค้าราคาถูกโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคและบริโภคที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต
2.4 สหกรณ์นิคม มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสรรที่ดินทากินให้แก่เกษตรกร จัดสร้างสิ่ง
อานวยความสะดวกให้แก่ผู้อยู่อาศัย เช่น บ่อน้าบาดาล ถนน ไฟฟ้า ฯลฯ
2.5 สหกรณ์บริการ เป็นสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ แก้ไขปัญหาของผู้ประกอบอาชีพ
ด้านบริการ เช่น สหกรณ์รถแท็กซี่ สหกรณ์นักเขียน สหกรณ์ช่างตัดผม ฯลฯ โดยให้สมาชิกผู้กู้
ไปลงทุนประกอบวิชาชีพของตนหรือจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบอาชีพให้ เป็นต้น
วิธีการดาเนินงานของสหกรณ์ในประเทศไทย
ในปัจจุบัน มีการรวมกลุ่มจั ดตั้งกิจการสหกรณ์ขึ้นมากมายทั้งในเมืองและในชนบท
เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของสมาชิก และเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการพัฒนาชนบท เนื่องจาก
หลักการดาเนินงานของสหกรณ์จะสอดคล้องกับแนวความคิดเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” กล่าวคือ
สมาชิกสามารถพึ่งพาตนเองได้ ทั้งการผลิต การบริโค การขนส่งผลผลิต การจาหน่าย และการ
จัดสรรผลตอบแทนให้แก่ผู้ผลิต เป็นต้น – ตัวอย่างของสหกรณ์ในต่างจังหวัดที่ประสบผลสาเร็จ
คือ สหกรณ์โคนมหนองโพ อาเภอ โพธาราม จังหวัดราชบุรี เป็นการรวมกลุ่มของผู้เลี้ยงโคนม
รายย่อย เพื่อให้เป็นแหล่งรับซื้อผลผลิตของสมาชิกโดยนามาแปรรูปเป็นนมสดพร้อมดื่ม ช่วยให้
เกษตรกรผู้เลี้ยงมีรายได้ที่มั่นคงและแน่นอน วิธีการดาเนินงานของสหกรณ์ในประเทศไทย สรุป
ได้ดังนี้
1. การจัดตั้ง การดาเนินงานจัดตั้งสหกรณ์ประเภทต่างๆ ต้องมีสมาชิกตั้งแต่ 10 คน
ขึ้นไปขอจดทะเบียนกับสานักงานสหกรณ์จังหวัด หรือสานักงานสหกรณ์อาเภอ
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2. การบริหารงานของสหกรณ์ สมาชิกของสหกรณ์แต่ละคน มีสิทธิออกเสียงได้ 1
เสี ย ง เท่ า กั น ไม่ ว่ า จะเป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ ห รื อ มี หุ้ น น้ อ ย เมื่ อ มี ก ารออกเสี ย งเลื อ กตั้ ง
คณะกรรมการด าเนิ น งานแล้ ว จะจั ด ตั้ ง เจ้ า หน้ าที่ ท างานในสหกรณ์ แ ห่ ง นั้น เช่ น ผู้ จั ด การ
พนักงานบัญชี และพนักงานขาย เป็นต้น – กิจการสหกรณ์แห่งใด มีการบริหารและการจัดการที่
ดี มีคนมีความรู้ ความสามารถและความซื่อสัตย์มาร่วมดาเนินการ มีเงินทุนหมุนเวียนอย่าง
เพียงพอ จะช่วยให้การดาเนินกิจการประสบผลสาเร็จตามเป้าหมาย ทาให้สมาชิกเกิดความ
ศรัทธาและไว้วางใจ (วิทยา ปานะบุตร, 2555 : ออนไลน์)
ชาร์ล (Schaars, 1969 : 123) ให้คาจากัดความว่า “สหกรณ์เป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นโดน
ความสมัครใจซึ่งสมาชิกเป็นทั้งเจ้าของ ผู้อุดหนุนควบคุมการดาเนินงานในลักษณะที่ไม่มุ่งหวัง
ผลกไร หรือเพื่อบริการในราคาทุน”
รอย (Roy, 1969 : 1) อธิบายว่า สหกรณ์ คือ องค์การธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยความ
สมัครใจ ดาเนินการในราคาต้นทุน (ไม่แสวงหากาไร) สมาชิกผู้อุดหนุนต่างก็เป็นเจ้าของเป็นผู้
ลงทุนและเป็นเจ้าของกิจการ มีส่วนในการเสี่ยงภัยได้รับส่วนแบ่งกาไรตามส่วนธุรกิจที่ทากับ
สหกรณ์
เฮล์ม (Helm, 1968 : 5) ได้อธิบายคาว่าสหกรณ์ หมายถึง องค์การแห่งความสมัคร
ใจของหน่ ว ยเศรษฐกิ จ ต่า ง ๆ ซึ่ง อยู่ บ นพื้น ฐานความเท่ าเที ย มกั น และดาเนิ น กิ จการตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ สหกรณ์โดยลักษณะของมันเองมิใช่องค์กรการลงทุนนิยมหรือสังคม
นิยมแต่เป็นทางสายกลางที่สามารถสนองต่อความมุ่งหมายและระบบเศรษฐกิจต่าง ๆ
สรุปได้ว่า สหกรณ์เป็นองค์การของสมาชิกซึ่งเป็นผู้ใช้บริการของสหกรณ์หรือเป็น
การประกอบการทางเศรษฐกิจแบบหนึ่งที่เกิดจากความร่วมมือด้วยความสมัครใจของสมาชิก
การดาเนินงานยึดหลักประชาธิปไตย ไม่ได้แสวงหากาไรแต่มุ่งส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของ
สมาชิกให้มีการออมทรัพย์ หรือสะสมทรัพย์ไว้ใช้จ่ายในยามต้องการ มีการเฉลี่ยผลประโยชน์
กลั บ คื น ไปยั ง สมาชิ ก ตามส่ ว นที่ ไ ด้ ใ ช้ บ ริ ก ารในสหกรณ์ โดยมี ค วามมุ่ ง หมาย อุ ด มการณ์
วัตถุประสงค์ และหลักการสหกรณ์
อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์
อุดมการณ์สหกรณ์
คือ แนวความคิดที่เชื่ อว่าวิธีการสหกรณ์จะช่วยแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม
ของมวลสมาชิก ให้มีความอยู่ดีกินดีและมีสันติสุขโดยการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
หลักการสหกรณ์
หลักการสหกรณ์ที่ถือใช้ในปัจจุบันเป็นผลสืบเนื่องมาจากระเบียบปฏิบัติของผู้นาแห่ง
เมืองรอชเดล ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นผู้ที่ก่อตั้งร้านสหกรณ์ขึ้นในปีพ.ศ. 2387 ซึ่งนับได้ว่าเป็น
ร้านสหกรณ์แห่งแรกของโลกที่ดาเนินงานประสบผลสาเร็จ ระเบียบปฏิบัติร้านสหกรณ์ของผู้นา
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แห่ ง เมื อ งรอชเดลในสมั ย แรกได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขและปรากฏหลั ก ฐานใน พ.ศ. 2403
ดังต่อไปนี้
1. เงินทุนควรมาจากผู้ถือหุ้นและจากัดอัตราเงินปันผล
2. การจัดหาสินค้าคุณภาพให้แก่สมาชิก
3. ความเที่ยงตรงในการชั่ง ตวง วัด
4. ขายสินค้าเงินสดตามราคาตลาด
5. กาไรจัดสรรตามส่วนซื้อของสมาชิก
6. ความเสมอภาคในการเป็นสมาชิกและการออกเสียง
7. การจัดการโดยพนักงานและกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งตามระยะเวลา
8. กาไรจานวนแน่นอนควรจัดสรรเพื่อการศึกษา
9. รายงานและงบดุลควรนาเสนอสมาชิกได้บ่อยครั้ง
ถึงแม้ว่าระเบียบปฏิบัติของสหกรณ์รอชเดล จัดตั้งขึ้นมาก่อนหนึ่งร้อยปีแล้ว และเป็น
การตั้งขึ้น เพื่อใช้เฉพาะกับร้านสหกรณ์ก็ตาม แต่หลักการบางข้อสามารถนามาใช้กับสหกรณ์ทั่ว
ๆ ไปได้ ซึ่งเรื่องนี้ องค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ (องค์การ ไอซีเอ) ได้มีการ
ประชุมปรึกษากัน ณ กรุงเวียนนาประเทศออสเตรเลีย เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2509 โดย
นาเอาระเบียบปฏิบัติของรอชเดลมาแก้ไข ปรับปรุงใหม่ และได้ส่ งมติกาหนดเป็นหลั กการ
สหกรณ์ 6 ประการ คือ
1. การเป็นสมาชิกด้วยความสมัครใจและไม่กีดกันการเข้าเป็นสมาชิก
2. การควบคุมตามหลักประชาธิปไตยและการดาเนินการเป็นอิสระ
3. การจากัดอัตราเงินปันผลตามหุ้น
4. การจัดสรรรายได้สุทธิ (กาไร) เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมและความเป็นธรรมในหมู่
สมาชิก
5. การส่งเสริมการศึกษาอบรมทางสหกรณ์
6. การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ทั้งปวง และหลักการสหกรณ์ 6 ประการนี้มีการถือใช้
มาตลอด จนเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2538 องค์การสัมพันธภาพระหว่างประเทศ ได้จัดการ
ประชุม ณ นครแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ ดาเนินการปรับปรุงเพิ่มเติมหลักการสหกรณ์ใหม่
อีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้หลักการสหกรณ์มีความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน
ยิ่งขึ้นรวมทั้งการให้ ส มาชิกได้มีค วามเข้าใจและนาหลักการสหกรณ์ไปใช้ปฏิบัติในแนวทาง
เดียวกัน ซึ่งมีหลักการสหกรณ์ 7 ประการ และได้มีการประกาศให้สหกรณ์ทุกประเทศถือใช้ โดย
ทั่วกัน
สหกรณ์ คือ สมาคมที่เป็นอิสระของบุคคลที่มารวมตัวกันด้วยความสมัครใจดาเนิน
กิ จ การที่ เ ป็ น เจ้ า ของร่ ว มกั น และมี ก ารควบคุ ม ตามแนวทางประชาธิ ป ไตยเพื่ อ สนองความ
ต้องการและความมุ่งมั่นรวมกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม คุณค่าของสหกรณ์
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สหกรณ์ ยึ ด มั่ น ในคุ ณ ค่ า ของการพึ่ ง พาตนเอง ความรั บ ผิ ด ชอบตนเองการเป็ น
ประชาธิปไตย การมีสิทธิทัดเทียมกัน ความเที่ยงธรรมและความสามัคคีโดยมีสมาชิกที่เชื่อมั่น
ในคุณค่าทางจริยธรรมของความซื่อตรง ความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อสังคมและความเอื้อ
อาทรต่อผู้อื่น ตามแบบแผนที่สืบทอดต่อกันมาจากผู้ริเริ่มการสหกรณ์ หลักการสหกรณ์
หลักการสหกรณ์เป็นแนวทางสาหรับสหกรณ์ต่าง ๆ ในการนาคุณค่าของสหกรณ์
ไปสู่การปฏิบัติ
หลักการที่ 1 การเปิดรับสมาชิกโดยทั่วไปตามความสมัครใจ สหกรณ์เป็นองค์การ
แห่งความสมัครใจ เปิดรับบุคคลทั่วไปที่สามารถใช้บริการสหกรณ์ได้และเต็มใจจะรั บผิดชอบใน
ฐานะสมาชิ ก เข้ า เป็ น สมาชิ ก โดยปราศจากการกี ด กั น ทางเพศ ฐานะทางสั ง คม เชื้ อ ชาติ
การเมือง หรือศาสนา
หลั ก การที่ 2 การควบคุ ม โดยสมาชิ ก ตามแนวทางประชาธิ ป ไตย สหกรณ์ เ ป็ น
องค์ ก ารประชาธิ ปไตยที่มีก ารควบคุ มโดยสมาชิก ซึ่งมีส่ว นร่ว มอย่างแข็งขันในการกาหนด
นโยบายและการตัดสิ นใจ บุรุษ และสตรีที่ได้รับการเลื อ กตั้งจากที่ประชุมใหญ่ ใ ห้เ ป็นผู้ แทน
สมาชิก ต้องรับผิดชอบต่อสมาชิก ในสหกรณ์ชั้นปฐม สมาชิกมีสิทธิในการออกเสียงเท่าเทียมกัน
(สมาชิ ก หนึ่ ง คนหนึ่ ง เสี ย ง) ส าหรั บ สหกรณ์ ใ นระดั บ อื่ น ๆ ก็ ด าเนิ น การตามแนวทาง
ประชาธิปไตยเช่นเดียวกัน
หลั ก การที่ 3 การมี ส่ ว นร่ว มทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก สมาชิก มีส่ ว นร่ว มในการ
ลงทุน (ซื้อหุ้น) ในสหกรณ์ของตนเองอย่างเสมอภาคกัน และมีส่วนในการควบคุมการใช้เงินทุน
ของสหกรณ์ ต ามแนวทางประชาธิ ป ไตย ทุ น ของสหกรณ์ อ ย่ า งน้ อ ย ๆ ส่ ว นหนึ่ ง ต้ อ งเป็ น
ทรัพย์สินส่วนรวมของสหกรณ์ โดยปกติสมาชิกจะได้รับผลตอบแทน (ถ้ามี) ในอัตราที่จากัดตาม
เงิ น ลงทุ น (หุ้ น ) ที่ก าหนดเป็ น เงื่ อ นไขของการเข้ าเป็ น สมาชิ ก สมาชิ กสามารถจั ด สรรเงิ น
ส่วนเกินของสหกรณ์ เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทุกอย่างดังนี้ คือ เพื่อการพัฒนา
สหกรณ์ โดยอาจกันไว้เป็นเงินสารองซึ่งอย่างน้อย ๆ จะต้องมีส่วนหนึ่งที่นามาแบ่งปันกันไม่ได้
เพื่อตอบแทนแก่สมาชิกตามสัดส่วนของปริมาณธุรกิจที่สมาชิกได้ทากับสหกรณ์ เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมต่าง ๆ ที่มวลสมาชิกเห็นชอบ
หลักการที่ 4 มีการปกครองตนเองและมีอิสระ สหกรณ์เป็นองค์การที่พึ่งพาตนเอง
และปกครองตนเอง โดยมีการควบคุมจากมวลสมาชิก หาก สหกรณ์จะต้องมีข้อตกลงผูกพันกับ
องค์การอื่นใด ซึ่งรวมถึงหน่วยงานของรัฐบาลด้วย หรือจะต้องเพิ่มเงินลงทุน โดยอาศัยแหล่ง
เงินทุนภายนอกสหกรณ์ สหกรณ์จะต้องกระทาการดังกล่าวภายใต้เงื่อนไขที่มั่นใจได้ว่ามวล
สมาชิกจะยังคงธารงไว้ ซึ่งอานาจในการควบคุมสหกรณ์ตามแนวทางประชาธิปไตยและสหกรณ์
ยังคงดารงความเป็นอิสระ
หลักการที่ 5 การให้การศึกษา การฝึกอบรม และข่าวสาร สหกรณ์พึงให้การศึกษา
และการฝึกอบรมแก่สมาชิก ผู้แทนสมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้ง ผู้จัดการและพนักงาน เพื่อให้
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บุคลากรเหล่านี้สามารถมีส่วนช่วยพัฒนาสหกรณ์ของตนเอง ได้อย่างมีประสิทธิผล และพึงให้
ข่ า วสารแก่ ส าธารณชนโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เยาวชนและบรรดาผู้ น าทางความคิ ด ในเรื่ อ ง
คุณลักษณะและประโยชน์ของสหกรณ์
หลักการที่ 6 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ สหกรณ์จะสามารถให้บริการแก่สมาชิกได้
อย่างมีประสิทธิผลสูงสุดและเสริมสร้ างความเข้มแข็งให้แก่ขบวนการสหกรณ์ได้ โดยร่วมมือกัน
ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ
หลักการที่ 7 ความห่วงใยต่อชุมชน สหกรณ์พึงดาเนินกิจการต่าง ๆ เพื่อการพัฒนา
ชุมชนให้มีความเจริญยั่งยืนตามนโยบายที่มวลสมาชิกเห็นชอบ
วิธีการสหกรณ์
คือ การนาหลั ก การสหกรณ์มาใช้ใ นทางปฏิบัติ ซึ่งสหกรณ์แต่ล ะประเภทจะมีวิธี
ปฏิบัติแตกต่างกันไป เช่น การจัดตั้ง การระดมทุน การบริหารงาน การดาเนินธุรกิจ และการ
ส่ ง เสริ ม ประโยชน์ ท างเศรษฐกิ จ ของสมาชิ ก โดยก าหนดวิ ธี ป ฏิ บั ติ ไ ว้ ใ นข้ อ บั ง คั บ สหกรณ์
(สานักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ, 2560 : ออนไลน์)
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1.2 โครงสร้างสหกรณ์ออมทรัพย์สานักข่าวกรองแห่งชาติ จากัด

ภาพ 1 โครงสร้างสหกรณ์ออมทรัพย์สานักข่าวกรองแห่งชาติ จากัด
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1.3 พระราชบัญญัติสหกรณ์
พระราชบัญญัติ
สหกรณ์
พ.ศ. ๒๕๔๒
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒
เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า
ฯ ให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอม
ของรัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒”
มาตรา ๒* พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๑๑
(๒) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๔๐ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
(๓) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๔๗ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕
(๔) พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๔
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“สหกรณ์” หมายความว่า คณะบุคคลซึ่งร่วมกันดาเนินกิจการเพื่อประโยชน์ทาง
เศรษฐกิ จและสั ง คมโดยช่ว ยตนเองและช่ว ยเหลื อ ซึ่ง กัน และกัน และได้จดทะเบียนตาม
พระราชบัญญัตินี้
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกของสหกรณ์ หรือสมาชิกกลุ่มเกษตรกร
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“พนักงานเจ้าหน้าที่ ” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
* ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 30 ก หน้า 1 วันที่ 23 เมษายน 2542
มาตรา ๕ ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รั ก ษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และให้มี
อานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๖ ถ้าสหกรณ์เกี่ยวข้องในกิจการใดที่กฎหมายกาหนดให้จดทะเบียนสาหรับ
การได้มา การจาหน่าย การยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ หรือการยึดหน่วงซึ่งกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์
หรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ การจดทะเบียนเช่นว่านั้นให้ได้รับ ยกเว้นไม่ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียม
มาตรา ๗ ห้ามมิให้ผู้ใดนอกจากสหกรณ์และสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ใช้
คาว่า “สหกรณ์”เป็นชื่อหรือส่วนหนึ่งของชื่อในทางธุรกิจ
มาตรา ๘ ทุนกลางของบรรดาสหกรณ์ไม่จากัดตามมาตรา ๖๑ (๒) แห่ง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๑๑ ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์*จัดการฝากไว้ที่ธนาคารออมสิน
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือฝาก
ไว้ที่สถาบันการเงินอื่นใดโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
หรือ ลงทุนตามระเบียบที่ก รมส่งเสริมสหกรณ์ *กาหนดดอกผลที่เ กิดขึ้นจากทุนกลางให้กรม
ส่งเสริมสหกรณ์* มีอานาจจ่ายขาดให้แก่สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เพื่อใช้จ่ายในกิจการ
ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๑๑๐
หมวด ๒
การกากับและส่งเสริมสหกรณ์
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ส่วนที่ ๑
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
** มาตรา ๙ ให้มีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ประกอบด้วย รัฐมนตรี
เป็ น ประธาน กรรมการ
ปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เ ป็ น รองประธานกรรมการ
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดระทรวง
ศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้อานวยการสานักงบประมาณ ผู้อานวยการสานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง ผู้จัดการใหญ่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประธาน
กรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ผู้แทนสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็น
กรรมการดาเนินการ ประธานกรรมการดาเนินการชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศประเภทละหนึ่ง
คน ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับประเทศหนึ่งคน เป็นกรรมการโดยตาแหน่ง
และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกินห้าคนเป็นกรรมการ
* มาตรา 8 และมาตรา 9 ให้แก้ไขคาว่า “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” เป็น “กรม
ส่งเสริมสหกรณ์” และคาว่า “ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ” เป็น “อธิบดีกรมส่งเสริม
สหกรณ์” โดยมาตรา 122 แห่งพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอานาจ
หน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545
พ.ศ.2545 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนที่ 102 ก หน้า 82 วันที่ 8 ตุลาคม 2545)
** มาตรา 9 วรรคหนึ่ง แก้ไขโดยมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2553 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่ 26 ก หน้า 1 วันที่ 21 เมษายน 2553) หมาย
เหตุ :- มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 กาหนดว่า “มาตรา 16 ให้
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ คณะกรรมการบริหาร กพส. และคณะกรรมการ
ดาเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้ บั ง คั บ คงปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต่ อ ไปจนกว่ า จะมี ค ณะกรรมการพั ฒ นาการสหกรณ์ แ ห่ ง ชาติ
คณะกรรมการบริหาร กพส. และคณะกรรมการดาเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ต้อง
ดาเนินการจัดให้มีคณะกรรมการดังกล่าวภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ” ให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้อานวยการสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทยเป็นผู้ช่วยเลขานุการ ผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการ
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พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติซึ่งเป็นกรรมการโดยตาแหน่งคัดเลือกผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นที่
ประจักษ์ด้านการบริหารสหกรณ์
มาตรา ๑๐ คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในเรื่องนโยบายและแนวทางในการพัฒนาการ
สหกรณ์ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
(๒) กาหนดนโยบายและแผนพัฒนาการสหกรณ์ ให้สอดคล้องกับระยะเวลาของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(๓) กาหนดแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการขยายธุรกิจและกิจการของ
สหกรณ์ รวมทั้งการร่วมมือกับภาคเอกชนให้มีส่วนในการพัฒนาการสหกรณ์
(๔) กาหนดแนวทางในการประสานงานระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ภาคเอกชน เพื่อให้การส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์
(๕) พิจารณาแก้ไขปัญหาและอุปสรรคตลอดจนข้อขัดข้องที่ทาให้นโยบายและแผนการ
พัฒนาการสหกรณ์ไม่อาจบรรลุเป้าหมาย
(๖) พิจารณาเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวกับสหกรณ์ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
(๗) มีอานาจและหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๑ ให้กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปี
ในกรณีมีการแต่งตั้งกรรมการในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตาแหน่งไม่
ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพิ่มขึ้นหรือแต่งตั้งซ่อม ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งนั้นอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่
เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้วนั้น
มาตรา ๑๒ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๑ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีให้ออก
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๖) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
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มาตรา ๑๓ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ต้องมีกรรมการ
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุมในการประชุม
ครั้งใดถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ ได้ ให้รองประธานกรรมการ
เป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มาประชุม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่
ประชุมการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียง
ชี้ขาดในกรณีที่ประธานออกเสียงชี้ขาด ต้องให้มีบันทึกเหตุผลทั้งสองฝ่ายไว้ด้วย
มาตรา ๑๔ คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติมอบหมายได้
การประชุมของคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งให้นามาตรา ๑๓ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม
ส่วนที่ ๒
นายทะเบียนสหกรณ์
* มาตรา ๑๕ ให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นนายทะเบียนสหกรณ์ให้นายทะเบียน
สหกรณ์แต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่า
ผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่าเป็นรองนายทะเบียนสหกรณ์ มีอานาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ หรื อ ตามที่ น ายทะเบี ย นสหกรณ์ ม อบหมายการแต่ ง ตั้ ง ตามวรรคสองให้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๖ ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) รับจดทะเบียน ส่งเสริม ช่วยเหลือ แนะนา และกากับดูแลสหกรณ์ให้เป็นไปตาม
บทแห่งพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น
(๒) กาหนดระบบบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชีตลอดจนสมุดและแบบรายงาน
ต่าง ๆ ที่สหกรณ์ต้องยื่นต่อนายทะเบียนสหกรณ์ รวมทั้งแบบพิมพ์อื่น ๆ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจการสหกรณ์ และผู้ชาระบัญชี
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(๔) ออกคาสั่งให้มีการตรวจสอบ หรือไต่สวนเกี่ยวกับการจัดตั้งการดาเนินงาน หรือ
ฐานะการเงินของสหกรณ์
(๕) สั่งให้ระงับการดาเนินงานทั้งหมดหรือบางส่วนของสหกรณ์ หรือให้เลิกสหกรณ์
ถ้าเห็นว่าสหกรณ์กระทาการ หรืองดเว้นกระทาการอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์
หรือสมาชิก
(๖) ถอนชื่อสหกรณ์ออกจากทะเบียนสหกรณ์
(๗) จั ดท ารายงานประจาปีแ ยกตามประเภทสหกรณ์ เ สนอต่อ คณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
(๘) ออกระเบียบ หรือคาสั่ง เพื่อให้มีการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้และเพื่อ
ประโยชน์ในการดาเนินกิจการของสหกรณ์
(๙) กระทาการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของนาย
ทะเบียนสหกรณ์หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมายบรรดาอานาจของนายทะเบียนสหกรณ์ในการสั่ง
การอนุญาต การอนุมัติหรือการดาเนินการอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้ นายทะเบียนสหกรณ์อาจ
มอบอานาจให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนาย
ทะเบียนสหกรณ์มอบหมายให้ปฏิบัติการแทนได้การมอบอานาจตามวรรคสองให้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา
* มาตรา ๑๕ ให้แก้ไขคาว่า “ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ” เป็น “อธิบดีกรม
ส่งเสริมสหกรณ์” และคาว่า “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” เป็น “กรมส่งเสริมสหกรณ์” โดย
มาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอานาจหน้าที่ของ
ส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕ พ.ศ.
๒๕๔๕ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๑๐๒ก หน้า ๘๒ วันที่ ๘ตุลาคม ๒๕๔๕) ครั้ง
สุดท้าย แก้ไขโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ (ราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๖ ก หน้า ๒ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๓)
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ส่วนที่ ๓
การกากับดูแลสหกรณ์
มาตรา ๑๗ นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอานาจออกคาสั่งเป็น
หนังสือให้คณะกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ หรือเชิญสมาชิกของสหกรณ์มา
ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรือให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับการดาเนินงาน หรือ
รายงานการประชุมของสหกรณ์ได้
มาตรา ๑๘ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นายทะเบียนสหกรณ์ รองนาย
ทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่ง นายทะเบียน
สหกรณ์มอบหมาย มีอานาจเข้าไปตรวจสอบในสานักงานของสหกรณ์ในระหว่างเวลาทางาน
ของสหกรณ์ได้ และให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องอานวยความสะดวกหรือช่วยเหลือหรือให้คาชี้แจงแก่ผู้
ปฏิบัติการตามสมควรให้ผู้ปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง แสดงบัตรประจาตัวต่อผู้ซึ่งเกี่ยวข้องบัตร
ประจาตัวตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๑๙ ให้ผู้ตรวจการสหกรณ์มีอานาจหน้าที่ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงิน
ของสหกรณ์ ต ามที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด เมื่อ ตรวจสอบแล้ ว ให้เ สนอรายงานการ
ตรวจสอบต่อนายทะเบียนสหกรณ์
มาตรา ๒๐ ถ้าที่ประชุมใหญ่หรือที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ลงมติอัน
เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ ระเบียบหรือคาสั่งของนายทะเบียน
สหกรณ์ ให้นายทะเบียนสหกรณ์ หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์มีอานาจสั่งยับยั้งหรือเพิกถอน
มตินั้นได้
มาตรา ๒๑ ในกรณีที่กรรมการ ผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ทาให้สหกรณ์
เสียหาย ถ้าสหกรณ์ไม่ร้องทุกข์หรือฟ้องคดี ให้นายทะเบียนสหกรณ์หรือรองนายทะเบียน
สหกรณ์ร้องทุกข์หรือฟ้องคดีแทนสหกรณ์ได้ และให้พนักงานอัยการรับว่าต่างให้สหกรณ์ โดยให้
สหกรณ์เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการร้องทุกข์ ฟ้องคดีหรือการว่าต่างแก่นายทะเบียน
สหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ หรือพนักงานอัยการแล้วแต่กรณี
มาตรา ๒๒ ในกรณีที่คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์กระทาการ หรืองดเว้น
กระทาการในการปฏิบัติหน้าที่ของตน จนทาให้เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก
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หรือสหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรือกิจการหรือฐานะการเงิน ตามรายงาน
การสอบบัญชีหรือตามรายงานการตรวจสอบ ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอานาจออกคาสั่งเป็น
หนังสือให้ปฏิบัติการ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่องตามวิธีการและระยะเวลาที่
นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
(๒) ให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ระงับการปฏิบัติบางส่วนที่เป็นเหตุให้เกิด
ข้อบกพร่องหรือเสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก
(๓) ให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์หยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวเพื่อแก้ไข
ข้อบกพร่องนั้นให้แล้วเสร็จตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
(๔) ให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์พ้นจากตาแหน่งทั้งคณะ หรือให้กรรมการซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการนั้นพ้นจากตาแหน่งกรรมการ
มาตรา ๒๓ สหกรณ์ใดจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นยังไม่เกินสามปีหรือมีผลการดาเนินงาน
ขาดทุนติดต่อกันเกินสองปี เมื่อสหกรณ์ร้องขอ หรือนายทะเบียนสหกรณ์หรือคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติเห็นว่าจาเป็นต้องแก้ไข นายทะเบียนสหกรณ์จะสั่งให้ผู้ตรวจการ
สหกรณ์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายเข้าช่วยเหลือดาเนินกิจการ
ของสหกรณ์นั้นทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้การช่วยเหลือดาเนินกิจการของสหกรณ์ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติ
มาตรา ๒๔ ในกรณีที่นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์พ้น
จากตาแหน่งทั้งคณะ ให้นายทะเบียนสหกรณ์ตั้งคณะกรรมการชั่วคราว มีอานาจหน้าที่และสิทธิ
เช่นเดียวกับคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ และให้อยู่ในตาแหน่งไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่แต่งตั้งก่อนที่จะพ้นจากตาแหน่งให้คณะกรรมการชั่วคราวจัดให้มีการประชุมใหญ่
เพื่อเลือกตั้งกรรมการขึ้นใหม่ทั้งคณะตามวิธีการที่กาหนดในข้อบังคับ
มาตรา ๒๕ ในกรณีที่นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้กรรมการบางคนพ้นจากตาแหน่ง ให้
คณะกรรมการส่วนที่เหลือเรียกประชุมใหญ่เลือกตั้งผู้เป็นกรรมการแทนภายในเวลาสามสิบวัน
นับแต่วันที่กรรมการพ้นจากตาแหน่ง ถ้ามิได้เลือกตั้งหรือเลือกตั้งผู้เป็นกรรมการไม่ได้ตาม
กาหนดเวลาให้นายทะเบียนสหกรณ์ตั้งสมาชิกเป็นกรรมการแทน ในการนี้ให้ผู้ซึ่งได้รับเลือกตั้ง
หรือแต่งตั้งนั้นอยู่ในตาแหน่งกรรมการเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
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มาตรา ๒๖ คาสั่งใด ๆ ตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ ให้ผู้มี
ส่วนได้เสียอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับทราบคาสั่งคาวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติให้เป็นที่สุด
ส่วนที่ ๔
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
มาตรา ๒๗ ให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาสหกรณ์ขึ้นในกรมส่งเสริมสหกรณ์ *เรียกโดยย่อว่า
“กพส.” เพื่อเป็นทุนส่งเสริมกิจการของสหกรณ์ ประกอบด้วยเงินและทรัพย์สินตามมาตรา ๒๘
มาตรา ๒๘ กพส. ประกอบด้วย
(๑) เงินอุดหนุนที่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดิน
(๒) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้
(๓) เงินและทรัพย์สินที่ตกเป็นของ กพส.
(๔) เงินที่ได้จากการจาหน่ายทรัพย์สินที่ได้รับมาตาม (๒) และ (๓)
(๕) ดอกผล รายได้ หรือประโยชน์อื่นใดของ กพส.
เงินและทรัพย์สินของ กพส. ตามวรรคหนึ่งให้นาส่งเข้าบัญชี กพส. โดยไม่ต้องนาส่ง
คลังเป็นรายได้แผ่นดิน
* มาตรา ๒๗ ให้แก้ไขคาว่า “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” เป็น “กรมส่งเสริมสหกรณ์”
โดยมาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอานาจหน้าที่
ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรั บปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕ พ.ศ.
๒๕๔๕ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๑๐๒ ก หน้า ๘๒ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๕)
มาตรา ๒๙ การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์ การ
จัดการและการจาหน่ายทรัพย์สินของ กพส. ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนดโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
* มาตรา ๓๐ ให้มีคณะกรรมการบริหาร กพส. ประกอบด้วย อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมปศุสัตว์
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนสานักงบประมาณ เป็นกรรมการโดย
ตาแหน่ง กรรมการอื่นซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้แทนของสหกรณ์ประเภทละหนึ่งคน และผู้แทน
กลุ่มเกษตรกรหนึ่งคน เป็นกรรมการให้รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ซึ่งอธิบดีกรมส่งเสริม
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สหกรณ์มอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการการเลื อกผู้แทนของสหกรณ์และผู้ แทนกลุ่ ม
เกษตรกรเพื่อให้รัฐมนตรีแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลั กเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกาหนดให้คณะกรรมการบริหาร กพส. มีอานาจหน้าที่บริหาร กพส.
ตลอดจนตรวจสอบติดตามและประเมินผลงานของสหกรณ์ที่ได้รับการส่งเสริมกิจการจาก กพส.
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์
** มาตรา ๓๑ ให้นาความในมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใช้บังคับแก่การดารง
ตาแหน่งของกรรมการบริหาร กพส. ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้แทนของสหกรณ์และผู้แทนกลุ่ม
เกษตรกรโดยอนุโลม
มาตรา ๓๒ ให้นาความในมาตรา ๑๓ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการ
บริหาร กพส. โดยอนุโลม
หมวด ๓
สหกรณ์
ส่วนที่ ๑
การจัดตั้งและการจดทะเบียนสหกรณ์
มาตรา ๓๓ สหกรณ์จะตั้งขึ้นได้โดยการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ และต้องมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่ งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิกโดยวิธีช่ว ย
ตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ และต้อง
(๑) มีกิจการร่วมกันตามประเภทของสหกรณ์ที่ขอจดทะเบียน
(๒) มีสมาชิกเป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
(๓) มีทุนซึ่งแบ่งเป็นหุ้นมีมูลค่าเท่า ๆ กัน และสมาชิกแต่ละคนจะต้องถือหุ้นอย่างน้อย
หนึ่งหุ้น แต่ไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ชาระแล้วทั้งหมด
(๔) มีสมาชิกซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กาหนดในข้อบังคับภายใต้บทบัญญัติมาตรา ๔๓(๗)
ประเภทของสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียนให้กาหนดโดยกฎกระทรวง
* มาตรา ๓๐ ให้แก้ไขคาว่า “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” เป็น “กรมส่งเสริมสหกรณ์”
และคาว่า “ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ” เป็น “อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์” โดยมาตรา
๑๒๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอานาจหน้าที่ของส่วน
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ราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕พ.ศ.๒๕๔๕
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๑๐๒ ก หน้า ๘๒ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๕) ครั้งสุดท้าย
แก้ไขโดยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ (ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๖ ก หน้า ๒ วันที่ ๒๑ เมษายน ๑๕๕๓)
** มาตรา ๓๑ แก้ไขโดยมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๖ ก หน้า ๓ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๓)
มาตรา ๓๔ ผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกของสหกรณ์ที่จะขอจัดตั้งขึ้น ต้องประชุมกันเพื่อ
คัดเลือกผู้ที่มาประชุมให้เป็นคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์จานวนไม่น้อยกว่าสิบคน เพื่อดาเนินการจัดตั้ง
สหกรณ์ โดยให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาเลือกประเภทของสหกรณ์ที่จะจัดตั้งตามที่กาหนดในกฎกระทรวงและ
พิจารณากาหนดวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ที่จะจัดตั้งนั้น
(๒) กาหนดแผนดาเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์ที่จะจัดตั้งขึ้นตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
(๓) ทาบัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิก พร้อมด้วยจานวนหุ้นที่แต่ละคนจะถือเมื่อจัดตั้ง
สหกรณ์แล้ว
(๔) ดาเนินการร่างข้อบังคับภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา ๔๓ และเสนอให้ที่ประชุมผู้
ซึ่งจะเป็นสมาชิกพิจารณากาหนดเป็นข้อบังคับของสหกรณ์ที่จะจัดตั้งขึ้น
มาตรา ๓๕ การขอจดทะเบียนสหกรณ์ ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ลงลายมือชื่อในคาขอจด
ทะเบียนตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด ยื่นต่อนายทะเบียนสหกรณ์พร้อมเอกสาร
ดังต่อไปนี้
(๑) สาเนารายงานการประชุมตามมาตรา ๓๔ จานวนสองชุด
(๒) แผนดาเนินการตามมาตรา ๓๔ (๒) จานวนสองชุด
(๓) บัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกพร้อมลายมือชื่อและจานวนหุ้น ที่แต่ละคนจะถือเมื่อ
จัดตั้งสหกรณ์แล้วจานวนสองชุด
(๔) ข้อบังคับตามมาตรา ๓๔ (๔) จานวนสี่ชุด
มาตรา ๓๖ นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่ง
นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอานาจออกคาสั่งเป็นหนังสือให้บุคคลใด ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องมา
ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือให้ส่งเอกสารมาเพื่อประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการรับจดทะเบียน
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สหกรณ์ได้ในการพิจารณารายการที่เกี่ยวกับคาขอ หรือรายการในข้อบังคับของสหกรณ์ที่จะ
จัดตั้งขึ้น ถ้านายทะเบียนสหกรณ์เห็นว่ารายการดังกล่าวไม่ถูกต้อง หรือยังมิได้ดาเนินการตาม
มาตรา ๓๔ นายทะเบียนสหกรณ์มีอานาจสั่งให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์แก้ไขหรือดาเนินการให้
ถูกต้องได้
มาตรา ๓๗ เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่า สหกรณ์ตามที่ขอจดทะเบียน
มีวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๓๓ คาขอจดทะเบียนมีเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามมาตรา ๓๕ และ
การจัดตั้งสหกรณ์ตามที่ขอจดทะเบียนจะไม่เสียหายแก่ระบบสหกรณ์ให้นายทะเบียนสหกรณ์รับ
จดทะเบียนและออกใบสาคัญรับจดทะเบียนให้แก่สหกรณ์นั้น
ให้สหกรณ์ที่ได้จดทะเบียนแล้วมีฐานะเป็นนิติบุคคล
มาตรา ๓๘ ในกรณีที่นายทะเบียนสหกรณ์มีคาสั่งไม่รับจดทะเบียน ให้แจ้งคาสั่งพร้อม
ด้วยเหตุผลเป็นหนังสือไปยังคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์โดยไม่ชักช้าคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์มีสิทธิยื่นคา
อุทธรณ์คาสั่งไม่รับจดทะเบียนต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติโดยยื่นคาอุทธรณ์
ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติให้เป็นที่สุด
มาตรา ๓๙ เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนสหกรณ์แล้ว ให้คณะผู้จัดตั้ง
สหกรณ์มีอานาจหน้าที่และสิทธิเช่นเดียวกับคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์นั้นจนกว่าจะมี
การเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ตามมาตรา ๔๐
ให้ผู้ซึ่งมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้จะเป็นสมาชิกตามมาตรา ๓๔ (๓) เป็นสมาชิกสหกรณ์
ตั้งแต่วันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนสหกรณ์และได้ชาระค่าหุ้นตามจานวนที่จะถื อ
ครบถ้วนแล้ว
ในกรณีที่มีผู้ขอเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ภายหลังวันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน
สหกรณ์ ให้ถือว่าเป็นสมาชิกเมื่อได้ชาระค่าหุ้นตามจานวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว
มาตรา ๔๐ ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์นัดสมาชิกมาประชุมกันเป็นการประชุมใหญ่สามัญ
ครั้งแรกภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียนสหกรณ์ เพื่อตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์และมอบหมายการทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
มาตรา ๔๑ ให้นายทะเบียนสหกรณ์ประกาศกาหนดประเภทของสหกรณ์ที่สามารถรับ
สมาชิกสมทบได้คุณสมบัติ วิธีรับสมัคร และการขาดจากสมาชิกภาพ ตลอดจนสิทธิและหน้าที่
ของสมาชิกสมทบให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ
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ห้ามมิให้สหกรณ์ให้สิทธิแก่สมาชิกสมทบในการนับชื่อของสมาชิกสมทบเข้าเป็นองค์
ประชุมในการประชุมใหญ่ การออกเสียงในเรื่องใด ๆ หรือเป็นกรรมการดาเนินการ
มาตรา ๔๒ ในการชาระค่าหุ้น สมาชิกจะนาค่าหุ้นหักกลบลบหนี้กับสหกรณ์ไม่ได้และ
สมาชิกมีความรับผิดเพียงไม่เกินจานวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ
* ในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ้นสุดลง ห้ามมิให้เจ้าหนี้ของสมาชิกใช้สิทธิ
เรียกร้องหรืออายัดค่าหุ้นของสมาชิกผู้นั้น และเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง สหกรณ์มี
สิทธินาเงินตามมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่มาหักกลบลบหนี้ที่สมาชิกผูกพันต้องชาระหนี้แก่สหกรณ์
ได้และให้สหกรณ์มีฐานะเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินค่าหุ้นนั้น
** มาตรา ๔๒/๑ เมื่อสมาชิกได้ทาความยินยอมเป็นหนังสือไว้กับสหกรณ์ ให้
ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของรัฐ หรือนายจ้างในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานอื่นใดที่
สมาชิกปฏิบัติหน้าที่อยู่หักเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือเงินอื่นใด ที่ถึงกาหนดจ่ายแก่สมาชิกนั้น
เพื่อชาระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ ให้แก่ สหกรณ์ตามจานวนที่สหกรณ์แจ้งไป
จนกว่าหนี้หรือภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้นไปให้หน่วยงานนั้นหักเงินดังกล่าวและส่งเงินที่หักไว้
นั้นให้แก่สหกรณ์โดยพลัน
การแสดงเจตนายินยอมตามวรรคหนึ่ง มิอาจจะถอนคืนได้ เว้นแต่สหกรณ์ให้ความ
ยินยอม
การหักเงินตามวรรคหนึ่ง ต้องหักให้สหกรณ์เป็นลาดับแรก ถัดจากหนี้ภาษีอากรและ
การหั ก เงิ น เข้ า กองทุ น ที่ ส มาชิ ก ต้ อ งถู ก หั ก ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยกองทุ น บ าเหน็ จ บ านาญ
ข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนสารองเลี้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และ
กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม
** มาตรา ๔๒/๒ สมาชิกอาจทาหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้รับโอน
ประโยชน์ในเงินค่าหุ้นเงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความตาย โดยมอบไว้แก่
สหกรณ์เป็นหลักฐาน
* มาตรา ๔๒ วรรคสอง แก้ไขโดยมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๓ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๖ ก หน้า ๓ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๓)
** มาตรา ๔๒/๑ และมาตรา ๔๒/๒ เพิ่มเติมโดยมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๖ ก หน้า ๓ วันที่ ๒๑ เมษายน
๒๕๕๓).
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ส่วนที่ ๒
ข้อบังคับและการแก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๔๓ ข้อบังคับของสหกรณ์อย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อสหกรณ์ ซึ่งต้องมีคาว่า “จากัด” อยู่ท้ายชื่อ
(๒) ประเภทของสหกรณ์
(๓) วัตถุประสงค์
(๔) ที่ตั้งสานักงานใหญ่และที่ตั้งสานักงานสาขา
(๕) ทุนซึ่งแบ่งเป็นหุ้น มูลค่าของหุ้น การชาระค่าหุ้นด้วยเงินหรือทรัพย์สินอื่น การขาย
และการโอนหุ้น ตลอดจนการจ่ายคืนค่าหุ้น
(๖) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการดาเนินงาน การบัญชี และการเงินของสหกรณ์
(๗) คุณสมบัติของสมาชิก วิธีรับสมาชิการขาดจากสมาชิกภาพ ตลอดจนสิทธิหน้าที่
ของสมาชิก
(๘) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ่
(๙) การเลือกตั้ง การดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่งและการประชุมของคณะกรรม
การดาเนินการสหกรณ์
(๑๐) การแต่งตั้ง การดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง การกาหนดอานาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของผู้จัดการ
มาตรา ๔๔ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ จะกระทาได้ก็แต่โดยมติของที่ประชุมใหญ่ และ
ต้องนาข้อบังคับที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์ได้จดทะเบียนแล้วให้มีผลใช้บังคับได้
ในกรณี ที่มีก ารแก้ ไ ขเพิ่ มเติมข้อ บังคั บโดยการเปลี่ ยนชื่อ สหกรณ์ ให้ส หกรณ์คื น
ใบสาคัญรับจดทะเบียนและให้นายทะเบียนสหกรณ์ออกใบสาคัญรับจดทะเบียนการเปลี่ยนชื่อ
ให้แก่สหกรณ์ด้วย
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับและการเปลี่ยนชื่อของสหกรณ์นั้น ย่อมไม่กระทบกระเทือน
ถึงสิทธิหรือความรับผิดใด ๆ ของสหกรณ์
ให้นาความในมาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ มาใช้บังคับแก่การแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับโดยอนุโลม
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มาตรา ๔๕ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับ ให้สหกรณ์ขอคาวินิจฉัย
จากนายทะเบียนสหกรณ์ และให้สหกรณ์ถือปฏิบัติตามคาวินิจฉัยนั้น
ส่วนที่ ๓
การดาเนินงานของสหกรณ์
มาตรา ๔๖ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ให้สหกรณ์มีอานาจกระทาการ
ดังต่อไปนี้ได้
(๑) ดาเนินธุรกิจ การผลิต การค้า การบริการ และอุตสาหกรรมเพื่อประโยชน์ของ
สมาชิก
(๒) ให้สวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
(๓) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก
(๔) ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ
หรือบุคคลอื่นใด
* (5) รับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจาจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่นหรือ
สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ ซึ่ ง มีส มาชิ ก ของสมาคมนั้น ไม่น้ อ ยกว่ า กึ่ง หนึ่ งเป็ นสมาชิก ของ
สหกรณ์ผู้รับฝากเงิน ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ์
(๖) ให้กู้ ให้สินเชื่อ ให้ยืม ให้เช่า ให้เช่าซื้อ โอน รับจานองหรือรับจานา ซึ่งทรัพย์สินแก่
สมาชิกหรือของสมาชิก
(๗) จัดให้ได้มา ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิ ครอบครอง กู้ ยืม เช่า เช่าซื้อ รับโอน
สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ จานองหรือจานา ขายหรือจาหน่ายด้วยวิธีอื่นใดซึ่งทรัพย์สิน
(๘) ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงินได้ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียนสหกรณ์
(๙) ดาเนินกิ จการอย่างอื่นบรรดาที่เ กี่ยวกับ หรือ เนื่อ งในการจัดให้สาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
มาตรา ๔๗ การกู้ยืมเงินหรือการค้าประกันของสหกรณ์ จะต้องจากัดอยู่ภายในวงเงินที่
นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ
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มาตรา ๔๘ ให้สหกรณ์ดารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด
ในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๙ การรับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินจากทางราชการ หน่วยงานของต่าง
ประเทศหรือบุคคลอื่นใด ถ้าการให้เงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินนั้นกาหนดไว้เพื่อการใดให้ใช้เพื่อ
การนั้น แต่ถ้ามิได้กาหนดไว้ให้จัดสรรเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินนั้นเป็นทุนสารองของสหกรณ์
มาตรา ๕๐ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วย ประธาน
กรรมการหนึ่งคนและกรรมการอื่นอีกไม่เกินสิบสี่คนซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง
ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้ง ให้กรรมการดาเนินการสหกรณ์ออกจาก
ตาแหน่งเป็นจานวนหนึ่งในสองของ
กรรมการดาเนินการสหกรณ์ทั้งหมดโดยวิธีจับสลาก และให้ถือว่าเป็นการพ้นจาก
ตาแหน่งตามวาระกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้ แต่
ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
ในกรณีที่มีการเลือกตั้งกรรมการดาเนินการสหกรณ์แทนตาแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการ
ดาเนินการสหกรณ์ที่ได้รับเลือกตั้งอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน
มาตรา ๕๑ ให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์เป็นผู้ดาเนินกิจการและเป็นผู้แทน
สหกรณ์ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพื่อการนี้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์จะ
มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือผู้จัดการทาการแทนก็ได้
มาตรา ๕๒ ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือทาหน้าที่กรรมการหรือ
ผู้จัดการ
** (1) เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๒) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ
หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่
* มาตรา ๔๖ (๕) แก้ไขโดยมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๓ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๖ ก หน้า ๔ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๓)
** มาตรา ๕๒ (๑) แก้ไขโดยมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๓ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๖ ก หน้า ๔ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๓)
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(๓) เคยถูกให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการหรือมีคาวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตาแหน่ง
กรรมการตามมาตรา ๒๒ (๔)
(๔) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตาแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริต
ต่อหน้าที่
มาตรา ๕๓ ให้สหกรณ์มีผู้ตรวจสอบกิจการ ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อดาเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์แล้วทารายงานเสนอต่อที่ประชุม
ใหญ่
จานวนผู้ตรวจสอบกิจการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
มาตรา ๕๔ ให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่สามัญปีละหนึ่งครั้ง
ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์นั้น
มาตรา ๕๕ เมื่อมีเหตุอันสมควร คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์จะเรียกประชุมใหญ่
วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ถ้านายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ หรือใน
กรณีที่สหกรณ์ขาดทุนเกินกึ่งของจานวนทุนเรือนหุ้นที่ชาระแล้ว ต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
โดยมิชักช้าแต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่สหกรณ์ทราบ
สมาชิกซึ่งมีจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า
หนึ่งร้อยคน หรือผู้แทนสมาชิกในกรณีที่มีผู้แทนสมาชิกตามมาตรา ๕๖ ซึ่งมีจานวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในห้าของจานวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคนลงลายมือชื่อทาหนังสือ
ร้องขอต่อคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญก็ได้
ในกรณีที่สมาชิก หรือผู้แทนสมาชิกของสหกรณ์เ ป็นผู้ ร้อ งขอให้เ รียกประชุ มใหญ่
วิสามัญ ให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่รับคาร้องขอ ถ้าคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายใน
กาหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอานาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายใน
ระยะเวลาตามที่เห็นสมควรก็ได้
มาตรา ๕๖ สหกรณ์ใดมีสมาชิกเกินกว่าห้าร้อยคน จะกาหนดในข้อบังคับให้มีการ
ประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิกก็ได้ จานวนผู้แทนสมาชิกจะมีน้อยกว่าหนึ่งร้อยคนไม่ได้
วิธีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก จานวนผู้แทนสมาชิก และการดารงตาแหน่งให้เป็นไป
ตามที่กาหนดในข้อบังคับ
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มาตรา ๕๗ การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน ในกรณีเป็นการประชุมใหญ่โดยผู้แทน
สมาชิก ต้องมีผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมด
หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมใหญ่ สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกจะมอบอานาจให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตน
ไม่ได้
มาตรา ๕๘ ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ถ้าสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก แล้วแต่กรณี
มาประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่นัดประชุม
ใหญ่ครั้งแรก ในการประชุมครั้งหลังนี้ ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกหรือผู้แทน
สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุมแล้ว เมื่อมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก แล้วแต่กรณี มาประชุมไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจานวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าสามสิบคน ก็ให้
ถือว่าเป็นองค์ประชุม
มาตรา ๕๙ สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้า
คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด การ
วินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหญ่ให้ถือเสียงข้างมาก เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือเสียงไม่น้อย
กว่าสองในสามของจานวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม
(๑) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
(๒) การควบสหกรณ์
(๓) การแยกสหกรณ์
(๔) การเลิกสหกรณ์
(๕) การอื่นใดที่ข้อบังคับกาหนดให้ใช้เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนสมาชิก
หรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม
* มาตรา ๖๐ การจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีของสหกรณ์ ให้จัดสรรเป็นทุนสารองไม่น้อย
กว่าร้อยละสิบของกาไรสุทธิ และเป็นค่าบารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามอัตราที่
กาหนดในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่เกินร้อยละห้าของกาไรสุทธิ
กาไรสุทธิประจาปีที่เหลือจากการจัดสรรเป็นทุนสารองและค่าบารุ งสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทยที่ประชุมใหญ่อาจจัดสรรได้ภายใต้ข้อบังคับ ดังต่อไปนี้
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(๑) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชาระแล้ว แต่ต้องไม่เกินอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง
สาหรับสหกรณ์
แต่ละประเภท
(๒) จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ทาไว้กับสหกรณ์ใน
ระหว่างปี
(๓) จ่ายเป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกาไร
สุทธิ
(๔) จ่ายเป็นทุนสะสมไว้ เพื่อดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดของสหกรณ์ตามที่กาหนดใน
ข้อบังคับ
มาตรา ๖๑ ทุนสารองตามมาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง จะถอนจากบัญชีทุนสารองได้เพื่อ
ชดเชยการขาดทุนหรือเพื่อจัดสรรเข้าบัญชีทุนสารองให้แก่สหกรณ์ใหม่ที่ได้จดทะเบียนแบ่งแยก
จากสหกรณ์เดิมตามมาตรา ๑๐๐
มาตรา ๖๒ เงินของสหกรณ์นั้น สหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ ดังต่อไปนี้
(๑) ฝากในชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น
(๒) ฝากในธนาคาร หรือฝากในสถาบันการเงินที่มีวัตถุ ประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่สหกรณ์
(๓) ซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
(๔) ซื้อหุ้นของธนาคารที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
(๕) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น
(๖) ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทาให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญ
แก่กิจการของสหกรณ์โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
(๗) ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกาหนด
มาตรา ๖๓ ให้สหกรณ์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการขายหรือแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
ที่สมาชิกผลิตขึ้น พิจารณาซื้อหรือรวบรวมผลิตผลจากสมาชิกก่อนผู้อื่น
* มาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง แก้ไขโดยมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๓ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๖ ก หน้า ๔ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๓)
หมายเหตุ :- มาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ กาหนดว่า
“มาตรา ๑๗ ให้อัตราค่าบารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยที่คณะกรรมการพัฒนาการ
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สหกรณ์แห่งชาติกาหนดตามมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งใช้บังคับ
อยู่ในวันก่อนที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะมีกฎกระทรวงที่ออก
ตามมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
นี”้
มาตรา ๖๔ ให้สหกรณ์จัดทาทะเบียน ดังต่อไปนี้
(๑) ทะเบียนสมาชิกซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการ
(ก) ชื่อ ประเภท และที่ตั้งสานักงานของสหกรณ์
(ข) ชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ของสมาชิก
(ค) วันที่เข้าเป็นสมาชิก
(๒) ทะเบียนหุ้นซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการ
(ก) ชื่อ ประเภท และที่ตั้งสานักงานของสหกรณ์
(ข) ชื่อของสมาชิกซึ่งถือหุ้น มูลค่าหุ้น จานวนหุ้น และเงินค่าหุ้นที่ชาระแล้ว
(ค) วันที่ถือหุ้น
ให้สหกรณ์เก็บรักษาทะเบียนตาม (๑) และ (๒) ไว้ที่สานักงานของสหกรณ์และให้ส่ง
สาเนาทะเบียนนั้นแก่นายทะเบียนสหกรณ์ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียน
ให้สหกรณ์รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์
มาตรา ๖๕ ให้สหกรณ์จัดให้มีการทาบัญชีตามแบบและรายการที่นายทะเบี ยนสหกรณ์
กาหนดให้ถูกต้องตามความเป็นจริง และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ที่
สานักงานสหกรณ์ภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
เมื่ อ มี เ หตุ ต้ อ งบั น ทึ ก รายการในบั ญ ชี เ กี่ ย วกั บ กระแสเงิ น สดของสหกรณ์ ใ ห้ บั น ทึ ก
รายการในวันที่เกิดเหตุนั้นสาหรับเหตุอื่นที่ไม่ เกี่ยวกับกระแสเงินสด ให้บันทึกรายการในสมุด
บัญชีภายในสามวันนับแต่วันที่มีเหตุอันจะต้องบันทึกรายการนั้น
การลงรายการบัญชีต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณ์โดยครบถ้วน
มาตรา ๖๖ ให้สหกรณ์จัดทางบดุลอย่างน้อยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดว่าเป็น
รอบปีทางบัญชีของสหกรณ์
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งบดุลนั้นต้องมีรายการแสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนของสหกรณ์ กับทั้งบัญชีกาไร
ขาดทุนตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
งบดุลนั้นต้องทาให้แล้วเสร็จและให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วนาเสนอเพื่ออนุมัติในที่
ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี
มาตรา ๖๗ ให้สหกรณ์จัดทารายงานประจาปีแสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์เสนอ
ต่อที่ประชุมใหญ่ในคราวที่เสนองบดุล และให้ส่งสาเนารายงานประจาปีกับงบดุลไปยังนาย
ทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุม
มาตรา ๖๘ ให้สหกรณ์เก็บรักษารายงานประจาปีแสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์
และงบดุล พร้อมทั้งข้อบังคับและกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้ที่สานักงานของสหกรณ์ เพื่อให้
สมาชิกขอตรวจดูได้
ส่วนที่ ๔
การสอบบัญชี
มาตรา ๖๙ ให้นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้งผู้สอบบัญชี เพื่อตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์
การตรวจสอบบัญชีนั้น ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่
นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
ส่วนที่ ๕
การเลิกสหกรณ์
มาตรา ๗๐ สหกรณ์ย่อมเลิกด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด ดังต่อไปนี้
(๑) มีเหตุตามที่กาหนดในข้อบังคับ
(๒) สหกรณ์มีจานวนสมาชิกน้อยกว่าสิบคน
(๓) ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้เลิก
(๔) ล้มละลาย
(๕) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้เลิกตามมาตรา ๗๑
ให้สหกรณ์ที่เลิกตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) แจ้งให้นายทะเบียนสหกรณ์ทราบภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันที่เลิก
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ให้นายทะเบียนสหกรณ์ปิดประกาศการเลิกสหกรณ์ไว้ที่สานักงานของสหกรณ์ ที่ทาการ
สหกรณ์อาเภอ หรือหน่วยส่งเสริมสหกรณ์ และที่ว่าการอาเภอหรือสานักงานเขตแห่งท้องที่ที่
สหกรณ์นั้นตั้งอยู่
มาตรา ๗๑ นายทะเบียนสหกรณ์มีอานาจสั่งเลิกสหกรณ์ได้เมื่อปรากฏว่า
(๑) สหกรณ์ไม่เริ่มดาเนินกิจการภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่จดทะเบียนหรือหยุดดาเนิน
กิจการติดต่อกันเป็นเวลาสองปีนับแต่วันที่หยุดดาเนินกิจการ
(๒) สหกรณ์ไม่ส่งสาเนางบดุลและรายงานประจาปีต่อนายทะเบียนสหกรณ์เป็นเวลา
สามปีติดต่อกัน
(๓) สหกรณ์ไม่อาจดาเนินกิจการให้เป็นผลดี หรือการดาเนินกิจการของสหกรณ์
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ หรือประโยชน์ส่วนรวม
มาตรา ๗๒ สหกรณ์ที่ถูกสั่งเลิกตามมาตรา ๗๑ มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ โดยทาเป็นหนังสือยื่นต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่ได้รับคาสั่ง และให้นายทะเบียนสหกรณ์ส่งคาอุทธรณ์ต่อไปยังคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติโดยไม่ชักช้า
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติให้เป็นที่สุด
มาตรา ๗๓ เมื่อสหกรณ์ใดเลิกไปด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๗๐ ให้
จัดการชาระบัญชีตามบทบัญญัติในหมวด ๔ ว่าด้วยการชาระบัญชี
หมวด ๔
การชาระบัญชี
มาตรา ๗๔ การชาระบัญชีสหกรณ์ที่ล้มละลายนั้น ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
ล้มละลาย
มาตรา ๗๕ การชาระบัญชีสหกรณ์ที่เลิกเพราะเหตุอื่น นอกจากล้มละลายให้ที่ประชุม
ใหญ่เลือกตั้งผู้ชาระบัญชีโดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ขึ้นทาการชาระบัญชี
สหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่เลิกสหกรณ์ หรือนับแต่วันที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติมีคาสั่งให้
ยกอุทธรณ์ แล้วแต่กรณี
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ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ไม่เลือกตั้งผู้ชาระบัญชีภายในกาหนดเวลาดังกล่าว หรือนาย
ทะเบียนสหกรณ์ไม่ให้ความเห็นชอบในการเลือกตั้งผู้ชาระบัญชี ให้นายทะเบียนสหกรณ์ตั้งผู้
ชาระบัญชีขึ้นทาการชาระบัญชีสหกรณ์ได้
เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์เห็นสมควรหรือเมื่อสมาชิกมีจานวนไม่น้อยกว่าสองในสามของ
สมาชิกทั้งหมดร้องขอต่อนายทะเบียนสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์จะแต่งตั้งผู้ชาระบัญชีคน
ใหม่แทนผู้ชาระบัญชีซึ่งได้รับเลือกตั้งหรือซึ่งได้ตั้งไว้ก็ได้
ให้ น ายทะเบี ย นสหกรณ์ จ ดทะเบี ย นผู้ ช าระบั ญ ชี ซึ่ ง นายทะเบี ย นสหกรณ์ ใ ห้ ค วาม
เห็นชอบตามวรรคหนึ่งหรือผู้ชาระบัญชีซึ่งได้รับแต่งตั้งตามวรรคสองหรือวรรคสาม และให้ปิด
ประกาศชื่อผู้ชาระบัญชีไว้ที่สานักงานของสหกรณ์นั้น สานักงานสหกรณ์อาเภอหรือหน่วย
ส่งเสริมสหกรณ์ และที่ว่าการอาเภอหรือสานักงานเขตแห่งท้องที่ที่สหกรณ์นั้นตั้งอยู่ภายในสิบสี่
วันนับแต่วันที่จดทะเบียนผู้ชาระบัญชีผู้ชาระบัญ ชีอ าจได้รับค่าตอบแทนตามที่นายทะเบียน
สหกรณ์กาหนด
มาตรา ๗๖ สหกรณ์นั้นแม้จะได้เลิกไปแล้วก็ให้พึงถือว่ายังคงดารงอยู่ตราบเท่าเวลาที่
จาเป็นเพื่อการชาระบัญชี
มาตรา ๗๗ ให้ผู้ชาระบัญชีมีหน้าที่ชาระสะสางกิจการของสหกรณ์ จัดการชาระหนี้และ
จาหน่ายทรัพย์สินของสหกรณ์นั้นให้เสร็จไป
มาตรา ๗๘ เมื่อสหกรณ์เลิก ให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์มีหน้าที่
จัดการรักษาทรัพย์สินทั้งหมดของสหกรณ์ไว้จนกว่าผู้ชาระบัญชีจะเรียกให้ส่งมอบผู้ชาระบัญชี
จะเรียกให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ส่งมอบทรัพย์สินตาม
วรรคหนึ่งพร้อมด้วยสมุดบัญชี เอกสาร และสิ่งอื่นเมื่อใดก็ได้
มาตรา ๗๙ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่นายทะเบียนสหกรณ์จดทะเบียนผู้ชาระบัญชี
ให้ผู้ชาระบัญชีประกาศโฆษณาทางหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยสองวันติดต่อกัน หรือประกาศ
โฆษณาทางอื่นว่าสหกรณ์ได้เลิกและแจ้งเป็นหนังสือไปยังเจ้าหนี้ทุกคน ซึ่งมีชื่อปรากฏในสมุด
บัญชี เอกสารของสหกรณ์ หรือปรากฏจากทางอื่นเพื่อให้ทราบว่าสหกรณ์นั้นเลิก และให้เจ้าหนี้
ยื่นคาทวงหนี้แก่ผู้ชาระบัญชี
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มาตรา ๘๐ ผู้ชาระบัญชีต้องทางบดุลของสหกรณ์โดยไม่ชักช้า และให้นายทะเบียน
สหกรณ์ตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบงบดุลนั้นเมื่อผู้สอบบัญชีรับรองงบดุลแล้ว ให้ผู้ชาระบัญชี
เสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่เพื่ออนุมัติ แล้วเสนองบดุลนั้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์
ในกรณีที่การประชุมใหญ่ไม่ครบองค์ประชุม ให้ผู้ชาระบัญชีเสนองบดุลต่อนายทะเบียน
สหกรณ์เพื่ออนุมัติ
มาตรา ๘๑ ผู้ชาระบัญชีมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ดาเนินกิจการของสหกรณ์เท่าที่จาเป็นเพื่อระวังรักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์ใน
ระหว่างที่ยังชาระบัญชีไม่เสร็จ
(๒) ดาเนินกิจการของสหกรณ์เท่าที่จาเป็นเพื่อชาระสะสางกิจการให้เสร็จไปด้วยดี
(๓) เรียกประชุมใหญ่
(๔) ดาเนินการทั้งปวงเกี่ยวกับคดีแพ่งหรือคดีอาญา และประนีประนอมยอมความใน
เรื่องใด ๆ ในนามของสหกรณ์
(๕) จาหน่ายทรัพย์สินของสหกรณ์
(๖) เรียกให้สมาชิกหรือทายาทของสมาชิกผู้ตายชาระค่าหุ้นที่ยังชาระไม่ครบมูลค่าของ
หุ้นทั้งหมด
(๗) ร้องขอต่อศาลเพื่อสั่งให้สหกรณ์ล้มละลายในกรณีที่เงิ นค่าหุ้นหรือเงินลงทุนได้ใช้
เสร็จแล้ว แต่ทรัพย์สินก็ยังไม่เพียงพอแก่การชาระหนี้สิน
(๘) ดาเนินการอย่างอื่นเท่าที่จาเป็นเพื่อให้การชาระบัญชีเสร็จสิ้น
มาตรา ๘๒ ข้อจากัดอานาจของผู้ชาระบัญชีอย่างใด ๆ ห้ามมิให้ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้
บุคคลภายนอกผู้กระทาการโดยสุจริต
มาตรา ๘๓ ค่าธรรมเนียม ค่าภาระติดพัน และค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียตามสมควรในการ
ชาระบัญชีนั้นผู้ชาระบัญชีต้องจัดการชาระก่อนหนี้รายอื่น
มาตรา ๘๔ ถ้าเจ้าหนี้คนใดมิได้ทวงถามให้ชาระหนี้ ผู้ชาระบัญชีต้องวางเงินสาหรับ
จานวนหนี้นั้นไว้
ต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อประโยชน์แก่เ จ้าหนี้ และให้ผู้ชาระบัญชีมีหนังสือแจ้งการที่ได้
วางเงินไปยังเจ้าหนี้โดยไม่ชักช้า
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ถ้าเจ้าหนี้ไ ม่รับเงินไปจนพ้นกาหนดสองปีนับแต่วันที่ผู้ ชาระบัญ ชีว างเงินไว้ต่อ นาย
ทะเบียนสหกรณ์เจ้าหนี้ย่อมหมดสิทธิในเงินจานวนนั้น และให้นายทะเบียนสหกรณ์จัดส่งเป็น
รายได้ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยให้เสร็จภายในเวลาอันสมควร
มาตรา ๘๕ ให้ผู้ชาระบัญชีเสนอรายงานต่อนายทะเบียนสหกรณ์ทุกระยะหกเดือนว่าได้
จัดการไปอย่างใดบ้างและแสดงให้เห็นความเป็นไปของบัญชีที่ชาระอยู่นั้น รายงานดังกล่าวนี้ให้
ทาตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
รายงานตามวรรคหนึ่งให้สมาชิก ทายาทของสมาชิกผู้ตาย และเจ้าหนี้ทั้งหลายของ
สหกรณ์ตรวจดูได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
ถ้าปรากฏข้อบกพร่องในการชาระบัญชี นายทะเบียนสหกรณ์มีอานาจสั่งให้ผู้ชาระบัญชี
แก้ไขข้อบกพร่องและรายงานต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในเวลาที่กาหนด
มาตรา ๘๖ เมื่อได้ชาระหนี้ของสหกรณ์แล้ว ถ้ามีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใดให้ผู้ชาระ
บัญชีจ่ายตามลาดับ ดังต่อไปนี้
(๑) จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ชาระแล้ว
(๒) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชาระแล้วแต่ต้องไม่เกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์
กาหนด ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติสาหรับสหกรณ์แต่ละ
ประเภท
(๓) จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ทาไว้กับสหกรณ์ใน
ระหว่างปีตามที่กาหนดในข้อบังคับ
ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีก ให้ผู้ชาระบัญชีโอนให้แก่สหกรณ์อื่น หรือสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทยตามมติของที่ประชุมใหญ่ หรือด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ใน
กรณีที่ไม่อาจเรียกประชุมใหญ่ได้ภายในสามเดือนนับแต่วันที่ชาระบัญชีเสร็จ
มาตรา ๘๗ เมื่อได้ชาระบัญชีกิจการของสหกรณ์เสร็จแล้ว ให้ผู้ชาระบัญชีทารายงาน
การชาระบัญชีพร้อมทั้งรายการย่อของบัญชีที่ชาระนั้น แสดงว่าได้ดาเนินการชาระบัญชีและ
จัดการทรัพย์สินของสหกรณ์ไปอย่างใด รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการชาระบัญชีและจานวนทรัพย์สิน
ที่จ่ายตามมาตรา ๘๖ เสนอต่อผู้สอบบัญชีเมื่อผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองบัญชีที่ชาระนั้น
แล้ว ให้ผู้ชาระบัญชีเสนอต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนั บแต่วันที่ผู้สอบบัญชี
รับรองบัญชีที่ชาระนั้นเมื่อนายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบด้วยแล้วให้ถือว่าเป็นที่สุดแห่งการชาระ
บัญชี และให้นายทะเบียนสหกรณ์ถอนชื่อสหกรณ์ออกจากทะเบียน
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มาตรา ๘๘ เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบในการชาระบัญชีตามมาตรา
๘๗ แล้ว ให้ผู้ชาระบัญชีมอบบรรดาสมุดบัญชีและเอกสารทั้งหลายของสหกรณ์ที่ได้ชาระบัญชี
เสร็จแล้วนั้นแก่นายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความ
เห็นชอบ
ให้นายทะเบียนสหกรณ์รักษาสมุดบัญชีและเอกสารเหล่านี้ไว้อีกสองปีนับแต่วันที่ถอน
ชื่อสหกรณ์นั้นออกจากทะเบียน
สมุดบั ญ ชีแ ละเอกสารตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ มี ส่ ว นได้เ สี ยตรวจดูได้โดยไม่ต้อ งเสี ย
ค่าธรรมเนียม
มาตรา ๘๙ ในคดีฟ้องเรียกหนี้สินที่สหกรณ์ สมาชิก หรือผู้ชาระบัญชีเป็นลูกหนี้อยู่ใน
ฐานะเช่นนั้นห้ามมิให้ฟ้องเมื่อพ้นกาหนดสองปีนับแต่วันที่นายทะเบียนสหกรณ์ถอนชื่อสหกรณ์
ออกจากทะเบียน
หมวด ๕
การควบสหกรณ์เข้ากัน
มาตรา ๙๐ สหกรณ์ตั้งแต่สองสหกรณ์อาจควบเข้ากันเป็นสหกรณ์เดียวได้ โดยมติแห่ง
ที่ประชุมใหญ่ของแต่ละสหกรณ์ และต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ในการขอความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ให้ส่งสาเนารายงานการประชุมใหญ่
ของสหกรณ์ที่ลงมติให้ควบเข้ากันไปด้วย
มาตรา ๙๑ เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๙๐ แล้วให้สหกรณ์
แจ้งเป็นหนังสือไปยังเจ้าหนี้ทั้งปวงของสหกรณ์เพื่อให้ทราบรายการที่ประสงค์จะควบสหกรณ์
เข้ากัน และขอให้เจ้าหนี้ผู้มีข้อคัดค้านในการควบสหกรณ์เข้ากันนั้น ส่งคาคัดค้านไปยังสหกรณ์
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ถ้าไม่มีเจ้าหนี้คัดค้านภายในกาหนดเวลาดังกล่าวนั้น ให้ถือว่าไม่มีคาคัดค้าน
ถ้ามีเจ้าหนี้คัดค้าน สหกรณ์จะควบเข้ากันมิได้ จนกว่าจะได้ชาระหนี้หรือได้ให้ประกัน
เพื่อหนี้รายนั้น
มาตรา ๙๒ ให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ของแต่ ละสหกรณ์ที่ควบเข้ากัน ตั้ง
ผู้แทนขึ้นสหกรณ์ละไม่เกินสามคนเพื่อดาเนินการจดทะเบียนตามมาตรา ๙๓
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มาตรา ๙๓ สหกรณ์ที่ตั้งขึ้นใหม่โดยควบเข้ากันนั้น ต้องจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ใหม่
โดยยื่นคาขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์ตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
ในคาขอจดทะเบียนสหกรณ์ใหม่ ต้องมีผู้แทนของสหกรณ์ที่ควบเข้ากันลงลายมือชื่อ
อย่างน้อยสหกรณ์ละสองคนทุกสหกรณ์
คาขอจดทะเบียนสหกรณ์ใหม่ ต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ยื่นพร้อมกับคาขอด้วย
(๑) หนังสือของทุกสหกรณ์ที่ควบเข้ากันนั้นรับรองว่าได้แจ้งไปยังเจ้าหนี้ทั้งปวงตาม
มาตรา ๙๑ วรรคหนึ่งและไม่มีเจ้าหนี้คัดค้านภายในกาหนด หรือในกรณีที่มีเจ้าหนี้คัดค้าน
สหกรณ์ได้ชาระหนี้ หรือได้ให้ประกันเพื่อหนี้รายนั้นแล้ว
(๒) ข้อบังคับของสหกรณ์ใหม่ที่ขอจดทะเบียนสี่ฉบับ
(๓) สาเนารายงานการประชุมผู้แทนของสหกรณ์ที่ควบเข้ากันหนึ่งฉบับ
เอกสารตาม (๒) และ (๓) นั้น ผู้แทนของสหกรณ์ต้องลงลายมือชื่อรับรองสองคน
มาตรา ๙๔ เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนสหกรณ์ที่ควบเข้ากันเป็นสหกรณ์
ใหม่แล้ว ให้นายทะเบียนสหกรณ์ถอนชื่อสหกรณ์เดิมที่ได้ควบเข้ากันนั้นออกจากทะเบียน
ให้ผู้แทนของสหกรณ์ที่ควบเข้ากันมีอานาจหน้าที่และสิทธิเช่นเดียวกับคณะกรรมการ
ดาเนินการสหกรณ์จนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ตามมาตรา ๔๐
มาตรา ๙๕ สหกรณ์ใหม่นี้ย่อมได้ไปทั้งทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ และความรับผิดของ
สหกรณ์เดิมที่ได้ควบเข้ากันนั้นทั้งสิ้น
หมวด ๖
การแยกสหกรณ์
มาตรา ๙๖ การแยกสหกรณ์จะกระทามิได้ แต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเขตการปกครอง
ท้องที่หรือแบ่งหน่วยงาน หรือสถานประกอบการ จะแยกสหกรณ์ก็ได้หากมีความจาเป็นหรือมี
เหตุให้ไม่สะดวกแก่การดาเนินงาน
การแยกสหกรณ์ตามวรรคหนึ่งจะกระทาได้โดยสมาชิกของสหกรณ์นั้นจานวนไม่น้อย
กว่าหนึ่งในห้าของจานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าห้าร้อยคนลงลายมือชื่อทาหนังสือร้อง
ขอแยกสหกรณ์ต่อคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
ให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้
รับคาร้องขอตามวรรคสอง เพื่อพิจารณาเรื่องการแยกสหกรณ์ ถ้าที่ประชุมใหญ่ได้มีมติเห็นชอบ
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ให้แยกสหกรณ์ ให้พิจารณาแบ่งแยกทรัพย์สิน ทุน ทุนสารอง หนี้สิน สิทธิ และความรับผิดของ
สหกรณ์ตามวิธีการที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
การวินิจฉัยชี้ขาดในเรื่องต่าง ๆ ของที่ประชุมใหญ่ตามวรรคสาม ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจานวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกที่มาประชุม
ถ้าคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ไม่เรียกประชุมใหญ่ภายในกาหนดเวลาตามวรรค
สาม ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอานาจเรียกประชุมใหญ่ภายในระยะเวลาตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๙๗ ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ได้มีมติไม่เห็นชอบให้แยกสหกรณ์ ถ้าสมาชิกซึ่งลง
ลายมือชื่อทาหนังสือร้องขอแยกสหกรณ์ตามมาตรา ๙๖ วรรคสอง พิจารณาแล้วไม่เห็นด้วยกับ
มติที่ประชุมใหญ่นั้น ให้สมาชิกดังกล่าวทุกคนลงลายมือชื่อทาหนังสือถึงนายทะเบียนสหกรณ์
ภายในกาหนดเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ เพื่อให้นายทะเบียนสหกรณ์
พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดว่าสมควรแยกสหกรณ์หรือไม่ และเมื่อนายทะเบียนสหกรณ์วินิจฉัยชี้ ขาด
เป็นอย่างไรแล้วให้แจ้งคาวินิจฉัยให้สหกรณ์ทราบคาวินิจฉัยของนายทะเบียนสหกรณ์ให้เป็น
ที่สุด
มาตรา ๙๘ เมื่อที่ประชุมใหญ่ได้มีมติเห็นชอบตามมาตรา ๙๖ หรือนายทะเบียน
สหกรณ์วินิจฉัยชี้ขาดให้แยกสหกรณ์ตามมาตรา ๙๗ แล้ว ให้สหกรณ์แจ้งมติที่ประชุมใหญ่ หรือ
คาวินิจฉัยของนายทะเบียนสหกรณ์เป็นหนังสือไปยังเจ้าหนี้ทั้งปวงของสหกรณ์ เพื่อให้ทราบ
รายการที่ประสงค์จะแยกสหกรณ์ และให้เจ้าหนี้ผู้มีข้อคัดค้านในการแยกสหกรณ์นั้นส่งคา
คัดค้านไปยังสหกรณ์ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
มาตรา ๙๙ สหกรณ์ที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่โดยการแยกจากสหกรณ์ เดิมนั้นให้นาบทบัญญัติ
ในหมวด ๓ ส่วนที่ ๑ ว่าด้วยการจดทะเบียนสหกรณ์มาใช้บังคับโดยอนุโลม
คาขอจดทะเบียนสหกรณ์ใหม่ ต้องยื่นพร้อมเอกสาร ดังต่อไปนี้
(๑) สาเนาหนังสือร้องขอแยกสหกรณ์ และสาเนารายงานการประชุมใหญ่ที่ได้มีมติ
เห็นชอบให้แยกสหกรณ์ตามมาตรา ๙๖ วรรคสี่ หรือสาเนาหนังสือนายทะเบียนสหกรณ์ซึ่ง
วินิจฉัยชี้ขาดให้แยกสหกรณ์ตาม มาตรา ๙๗ แล้วแต่กรณี
(๒) สาเนาหนังสือของสหกรณ์ทุกฉบับที่แจ้งไปยังเจ้าหนี้ทั้งปวงของสหกรณ์ตามมาตรา
๙๘
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(๓) หนังสือของสหกรณ์ที่รับรองว่าไม่มีเจ้าหนี้คัดค้านภายในกาหนดหรือสาเนาคา
คัดค้านของเจ้าหนี้พร้อมทั้งหลักฐานที่แสดงว่าสหกรณ์ได้ชาระหนี้หรือได้ให้ประกันเพื่อหนี้ราย
นั้นแล้ว
มาตรา ๑๐๐ บรรดาทรัพย์สิน ทุน ทุนสารอง หนี้สิน สิทธิ และความรับผิดของสหกรณ์
เดิมที่ที่ประชุมใหญ่ได้มีมติให้แบ่งแยกตามมาตรา ๙๖ หรือนายทะเบียนสหกรณ์ได้มีคาวินิจฉัยชี้
ขาดให้แบ่งแยกตาม
มาตรา ๙๗ แล้วแต่กรณี ย่อมโอนไปให้แก่สหกรณ์ใหม่ตั้งแต่วันที่นายทะเบียนสหกรณ์
รับจดทะเบียน
หมวด ๗
ชุมนุมสหกรณ์
มาตรา ๑๐๑ สหกรณ์ตั้งแต่ห้าสหกรณ์ขึ้นไปที่ประสงค์จะร่วมกันดาเนินกิจการเพื่อให้
เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ที่เข้าร่วมกันนั้น อาจรวมกันจัดตั้งเป็นชุมนุมสหกรณ์
ได้
ชุมนุมสหกรณ์ใดจะมีฐานะเป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศจะต้อง
ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออานวยประโยชน์แก่บรรดาสหกรณ์ในภูมิภาคหรือทั่วประเทศที่เป็น
สหกรณ์ประเภทเดียวกันหรือประกอบธุรกิจการผลิต การค้า อุตสาหกรรมหรือบริการอย่าง
เดียวกัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกาหนด
มาตรา ๑๐๒ การจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์จะกระทาได้ต่อเมื่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์แต่
ละสหกรณ์ได้
มีมติให้เข้าร่วมในการจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์นั้นได้
มาตรา ๑๐๓ ในการดาเนินการจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดาเนินการของ
แต่ละสหกรณ์ตั้งผู้แทนขึ้นสหกรณ์ละหนึ่งคน ประกอบเป็นคณะผู้จัดตั้งชุมนุมสหกรณ์เพื่อ
ดาเนินการจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์การจัดตั้งและการจดทะเบียนชุมนุมสหกรณ์ให้นาบทบัญญัติใน
หมวด ๓ ว่าด้วยสหกรณ์ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๐๔ การขอจดทะเบียนชุมนุมสหกรณ์นั้น ให้คณะผู้จัดตั้งชุมนุมสหกรณ์อย่าง
น้อยห้าคนลงลายมือชื่อยื่นคาขอต่อนายทะเบียนสหกรณ์
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มาตรา ๑๐๕ ให้ชุมนุมสหกรณ์ที่ได้จดทะเบียนแล้วเป็นนิติบุคคลและเป็นสหกรณ์ตาม
พระราชบัญญัตินี้เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ให้ชุมนุมสหกรณ์มีอานาจกระทาการได้ตาม
มาตรา ๔๖ และตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง
ให้นาบทบัญญัติในหมวด ๓ หมวด ๔ หมวด ๕ และหมวด ๖ มาใช้บังคับกับชุมนุม
สหกรณ์โดยอนุโลม
มาตรา ๑๐๖ การประชุมใหญ่ชุมนุมสหกรณ์ให้ประกอบด้วยผู้แทนสหกรณ์ที่เป็น
สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการของแต่ละสหกรณ์เลือกตั้งขึ้ นสหกรณ์ละ
หนึ่งคน ตามที่กาหนดในข้อบังคับของชุมนุมสหกรณ์ ในการประชุมต้องมีผู้แทนสหกรณ์มา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้แทน
สหกรณ์ทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน แล้วแต่กรณี จึงจะเป็นองค์ประชุม
ผู้แทนสหกรณ์คนหนึ่งให้มีเสียงในการลงคะแนนหนึ่งเสียง หรือจะให้มีเสียงเพิ่มขึ้นตาม
ระบบสัดส่วนตามที่กาหนดในข้อบังคับของชุมนุมสหกรณ์นั้นก็ได้
มาตรา ๑๐๗ ในการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการชุมนุมสหกรณ์ ให้ที่ประชุมใหญ่
ชุมนุมสหกรณ์เลือกตั้งจากผู้แทนสหกรณ์ที่เป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์เป็นกรรมการ ตาม
จานวนหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในข้อบังคับของชุมนุมสหกรณ์
หมวด ๘
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
มาตรา ๑๐๘ ให้มี “สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย” ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็น
สหกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจการสหกรณ์ทุกประเภททั่วราชอาณาจักร ให้มีความ
เจริญก้าวหน้าอันมิใช่เป็นการหาผลกาไร หรือรายได้มาแบ่งปันกัน
มาตรา ๑๐๙ ให้สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเป็นนิติบุคคลสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทยมีสานักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และจะตั้งสานักงานสาขาขึ้นณ ที่อื่นใดก็ได้
มาตรา ๑๑๐ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย มีอานาจกระทาการต่าง ๆ ภายใน
ขอบวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๑๐๘ และอานาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง
(๑) ส่งเสริมและเผยแพร่กิจการสหกรณ์ ตลอดจนทาการวิจัยและรวบรวมสถิติเกี่ยวกับ
กิจการสหกรณ์
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(๒) แนะนาช่วยเหลือทางวิชาการแก่สหกรณ์ และอานวยความสะดวกในการติดต่อ
ประสานงานระหว่างสหกรณ์กับส่วนราชการหรือบุคคลอื่น
(๓) ให้การศึกษาฝึกอบรมวิชาการเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์
(๔) ส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างสหกรณ์ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ หรือ
สันนิบาตสหกรณ์ของต่างประเทศ หรือองค์การต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศที่มี
วัตถุประสงค์ทานองเดียวกัน
(๕) ซื้อ จัดหา จาหน่าย ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครองหรือทานิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินใด
ๆ
(๖) ส่งเสริมธุรกิจการค้า อุตสาหกรรม หรือบริการของสหกรณ์
(๗) สนับสนุนและช่วยเหลือสหกรณ์เพื่อแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องที่เกี่ยวกับกิจการของ
สหกรณ์ ซึ่งเป็นการกระทาเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
(๘) เป็นตัวแทนของสหกรณ์ เพื่อรักษาผลประโยชน์อันพึงมีพึงได้จากการสนับสนุนของ
รัฐ องค์การระหว่างประเทศ หรือภาคเอกชนอื่น
(๙) ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บรรดาสหกรณ์
อย่างแท้จริง
(๑๐) ดาเนินการอื่นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือตามที่คณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติมอบหมาย
มาตรา ๑๑๑ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้
(๑) ค่าบารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
(๒) เงินอุดหนุนจารัฐบาล
(๓) ดอกผลที่เกิดจากทุนกลางของสหกรณ์ไม่จากัดตามมาตรา ๘
(๔) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
(๕) เงินหรือทรัพย์สินที่เหลือจากการชาระบัญชีสหกรณ์ตามมาตรา ๘๔ และมาตรา ๘๖
วรรคสอง
(๖) เงินที่ได้จากการจาหน่ายหนังสือวิชาการ เอกสาร หรือสิ่งอื่น
(๗) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับเป็นค่าตอบแทนในการให้บริการ
(๘) ผลประโยชน์ที่ได้จากทรัพย์สินของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
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* มาตรา ๑๑๒ ให้มีคณะกรรมการดาเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ประกอบด้วย ประธานกรรมการดาเนินการชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศประเภทละหนึ่งคน ใน
กรณีที่สหกรณ์ประเภทใดไม่มีชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ ให้มีผู้แทนจากสหกรณ์ประเภทนั้น
จานวนหนึ่งคนเป็นกรรมการโดยตาแหน่ง และ
กรรมการอื่นซึ่งที่ประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเลือกตั้งจากผู้แทนสหกรณ์
ซึ่งเป็นกรรมการดาเนินการ มีจานวนเท่ากับกรรมการโดยตาแหน่งเป็นกรรมการ
ให้คณะกรรมการดาเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเลือกตั้งกรรมการเป็น
ประธานกรรมการคนหนึ่ง และรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน
ให้ ค ณะกรรมการดาเนินการสั นนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยแต่งตั้งผู้ อ านวยการ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และให้ผู้อานวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเป็น
เลขานุการของคณะกรรมการดาเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
หลั ก เกณฑ์แ ละวิธี ก ารได้ม าซึ่งผู้ แทนสหกรณ์ที่ไม่มีชุม นุมสหกรณ์ระดับประเทศให้
เป็นไปตามระเบียบของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
การก าหนดสั ดส่ วนผู้ แทนสหกรณ์ที่จะได้รับเลือ กตั้งเป็นกรรมการอื่นให้เป็นไปตาม
ระเบียบในมาตรา๑๑๓ (๓)
ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๕๒ มาใช้บังคับแก่คณะกรรมการดาเนินการสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทยและผู้อานวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย โดยอนุโลม
มาตรา ๑๑๓ ให้คณะกรรมการดาเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย มีหน้าที่
บริห ารกิ จการตลอดจนมีอ านาจออกระเบียบเพื่อ ปฏิบัติการตามวัต ถุ ประสงค์ ของสั นนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทยการออกระเบียบเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยก่อนจึงใช้บังคับได้
(๑) ระเบียบว่าด้วยการใช้จ่ายและการเก็บรักษาเงิน
(๒) ระเบียบว่าด้วยการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และ
หลักเกณฑ์การจัดส่งผู้แทนของสหกรณ์เข้าร่วมประชุมใหญ่
* มาตรา ๑๑๒ แก้ไขโดยมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๓ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๖ ก หน้า ๔ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๓)
(๓) ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้ง การประชุม และการดาเนินกิจการของคณะกรรมการ
ดาเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
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มาตรา ๑๑๔ ให้กรรมการดาเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยอยู่ในตาแหน่ง
คราวละสี่ปีเมื่อครบวาระดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการเลือกตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ให้
กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตาแหน่งเพื่อดาเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการ
ซึ่งได้รับเลือกตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้ แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
* มาตรา ๑๑๕ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๑๔ กรรมการ
ดาเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่
ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) พ้นจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์
ภายใต้บังคับตามวรรคหนึ่ง กรรมการดาเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยซึ่งที่
ประชุมใหญ่เลือกตั้งพ้นจากตาแหน่งเมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตาแหน่งด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนผู้แทนสหกรณ์ซึ่งมาประชุม
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้
และให้ถือว่าคณะกรรมการดาเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยประกอบด้วยกรรมการ
เท่าที่มีอยู่เว้นแต่มีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงสองในสาม
ในกรณี ที่ ก รรมการด าเนิ น การสั น นิ บ าตสหกรณ์ แ ห่ ง ประเทศไทยซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม ใหญ่
เลือกตั้งพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ ให้ที่ประชุมใหญ่สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเลือ ก
ผู้แทนสหกรณ์เป็นกรรมการแทน เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งเหลืออยู่ไม่ถึงเก้า
สิบวัน จะไม่ดาเนินการเลือกตั้งกรรมการแทนตาแหน่งที่ว่างก็ได้ และให้ผู้ได้รับเลือกตั้งอยู่ใน
ตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
มาตรา ๑๑๖ ให้คณะกรรมการดาเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยจัดให้มี
การประชุม ใหญ่ ส ามั ญ ปี ล ะหนึ่ ง ครั้ งภายในเก้ าสิ บวั นนั บแต่ วัน สิ้ น ปีท างบัญ ชีข องสั น นิบ าต
สหกรณ์แห่งประเทศไทยเมื่อมีเหตุอันสมควร คณะกรรมการดาเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
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ประเทศไทยจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้ หรือเมื่อสมาชิกจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สิบของจานวนสมาชิกทั้งหมดทาหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการดาเนินการสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทยให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญในหนังสือร้องขอนั้นต้องระบุว่าประสงค์ให้เรียก
ประชุมเพื่อการใด
ในกรณีที่สมาชิกเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ ให้คณะกรรมการดาเนินการ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือร้องขอ
* มาตรา ๑๑๕ แก้ไขโดยมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๓ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๖ ก หน้า ๕ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๓)
* ในกรณีที่คณะกรรมการดาเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยไม่เรียกประชุม
ใหญ่วิสามัญตามวรรคสาม สมาชิกจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจานวนสมาชิกทั้งหมดอาจ
ทาหนังสือร้องขอภายในหกสิบวันนับแต่วันพ้นกาหนดเวลาตามวรรคสาม เพื่อให้รัฐมนตรีเรียก
ประชุมใหญ่วิสามัญได้ ในกรณีเช่นนี้ให้รัฐมนตรีเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ
มาตรา ๑๑๗ ให้ผู้อานวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยมีหน้าที่บริหารกิจการ
ของสันนิบาตสหกรณ์แ ห่งประเทศไทยตามระเบียบและนโยบายที่คณะกรรมการดาเนินการ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กาหนด และมีอานาจบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ของสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย
ในส่วนกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้ผู้อานวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ
ไทยเป็นตัวแทนสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เพื่อการนี้ผู้อานวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทยจะมอบอ านาจให้ บุ ค คลใดกระท ากิ จ การเฉพาะอย่ า งแทนตามระเบี ย บที่
คณะกรรมการดาเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยกาหนดก็ได้
** มาตรา ๑๑๗/๑ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการดาเนินการของสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย ให้ประธานกรรมการดาเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย หรือกรรมการ
ดาเนินการสั นนิบ าตสหกรณ์ แ ห่ งประเทศไทยจ านวนไม่ น้อ ยกว่า หนึ่ง ในสามของกรรมการ
ดาเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย หรือสหกรณ์ที่เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อย
สหกรณ์ ร้องขอให้คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติวินิจฉัยได้
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติให้เป็นที่สุด
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มาตรา ๑๑๘ ให้นาบทบัญญัติในหมวด ๓ ส่วนที่ ๔ ว่าด้วยการสอบบัญชีมาใช้บังคับ
แก่สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยโดยอนุโลม
หมวด ๙
กลุ่มเกษตรกร
มาตรา ๑๑๙ ในกรณีที่คณะบุคคลผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งร่วมกันดาเนิน
กิจการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแต่ยังไม่
อาจรวมกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์ตามพระราชบัญญัตินี้ได้ จะจัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกรขึ้นตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดโดยพระราชกฤษฎีกาก็ได้
พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง ให้กาหนดการดาเนินการของกลุ่มเกษตรกร การกากับ
กลุ่มเกษตรกรการเลิกกลุ่มเกษตรกร และการควบกลุ่มเกษตรกรเข้ากัน ทั้งนี้ ตามความ
เหมาะสมแก่ประเภทของกลุ่มเกษตรกรด้วย
มาตรา ๑๒๐ กลุ่มเกษตรกรที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๑๑๙ ให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล
มาตรา ๑๒๑ ให้นายทะเบียนสหกรณ์เป็นนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรและมีอานาจ
หน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ และมีรองนายทะเบียนสหกรณ์เป็นผู้ช่วย มีอานาจ
หน้าที่ตามที่นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
* มาตรา 116 วรรคสี่ เพิ่มเติมโดยมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2553 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่ 26 ก หน้า 6 วันที่ 21 เมษายน 2553)
** มาตรา 117/1 เพิ่มเติมโดยมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2553 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่ 26 ก หน้า 6 วันที่ 21 เมษายน 2553)
ให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เป็นนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจาจังหวัดที่กลุ่ม
เกษตรกรตั้งอยู่ และมีอานาจหน้าที่ตามระเบียบที่นายทะเบีย นสหกรณ์กาหนดโดยประกาศใน
ราชกิ จ จานุ เ บกษาส าหรั บ กรุ งเทพมหานครให้ น ายทะเบี ย นสหกรณ์ เ ป็ น นายทะเบี ย นกลุ่ ม
เกษตรกรกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๑๒๒ ในกรณีที่กลุ่มเกษตรกร โดยมติของที่ประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนสมาชิกที่มาประชุม แสดงความจานงขอเปลี่ยนฐานะเป็นสหกรณ์เมื่อ นายทะเบียน
สหกรณ์พิจารณาเห็นว่าข้อบังคับของกลุ่มเกษตรกรมีรายการถูกต้องตามมาตรา ๔๓ ให้นาย
ทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนและดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
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มาตรา ๑๒๓ เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกรเป็นสหกรณ์ ให้
คณะกรรมการกลุ่ ม เกษตรกรมี ฐ านะเป็ น คณะกรรมการด าเนิ น การสหกรณ์ จ นกว่ า จะมี
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้เลือกตั้งขึ้นใหม่ตามบทแห่งพระราชบัญญัติ
นี้
สหกรณ์ตามวรรคหนึ่งย่อมได้ไปทั้งทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ และความรับผิดของกลุ่ม
เกษตรกรเดิม
มาตรา ๑๒๔ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรและ
พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ซึ่ ง นายทะเบี ย นกลุ่ ม เกษตรกรมอบหมายมี อ านาจเข้ า ไปตรวจสอบใน
สานักงานของกลุ่มเกษตรกรในเวลาทางานของกลุ่มเกษตรกร ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องอานวยความ
สะดวก ช่วยเหลือ และให้คาชี้แจงแก่ผู้เข้าไปตรวจสอบตามสมควร
ให้ผู้เข้าไปตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง แสดงบัตรประจาตัวต่อผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง
บัตรประจาตัวตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๑๒๕ ในคดีฟ้องเรียกหนี้ที่กลุ่มเกษตรกร สมาชิก หรือผู้ชาระบัญชีเป็นลูกหนี้
อยู่ในฐานะเช่นนั้น ห้ามมิให้ฟ้องเมื่อพ้นกาหนดสองปีนับแต่วันที่นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกร
ถอนชื่อกลุ่มเกษตรกรออกจากทะเบียน
มาตรา ๑๒๖ ถ้ากลุ่มเกษตรกรเกี่ยวข้องในกิจการใดที่กฎหมายกาหนดให้จดทะเบียน
สาหรับการได้มาการจาหน่าย การยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ หรือการยึดหน่วง ซึ่งกรรมสิทธิ์ใน
อสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ในการจดทะเบียนเช่นว่านั้นให้กลุ่ม
เกษตรกรได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
มาตรา ๑๒๗ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้คาว่า “กลุ่มเกษตรกร” เป็นชื่อหรือส่วนหนึ่งของชื่อในทาง
ธุรกิจ เว้นแต่กลุ่มเกษตรกรที่ได้จดทะเบียนตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๑๑๙
มาตรา ๑๒๘ ให้นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรและพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนกลุ่ม
เกษตรกรมอบหมาย มีอานาจออกคาสั่งเป็นหนังสือให้กรรมการ สมาชิกและเจ้าหน้าที่ของกลุ่ม
เกษตรกรมาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของกลุ่มเกษตรกรหรือให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับการ
ดาเนินกิจการ หรือรายงานการประชุมของกลุ่มเกษตรกร
หมวด ๑๐
บทกาหนดโทษ
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มาตรา ๑๒๙ ผู้ใดใช้คาว่า “สหกรณ์” หรือ “กลุ่มเกษตรกร” ประกอบกับชื่อหรือส่วน
หนึ่งของชื่อ ในทางธุรกิจ โดยมิได้เป็นสหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกรที่ได้จดทะเบียนตาม
พระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจา
ทัง้ ปรับ และปรับอีกตั้งแต่วันละห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทจนกว่าจะได้เลิกใช้
มาตรา ๑๓๐ ผู้ใดไม่มาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือไม่ส่งเอกสารเกี่ยวกับการดาเนินงานหรือ
รายงานการประชุมของสหกรณ์หรือชุมนุมสหกรณ์ตามคาสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนาย
ทะเบียนสหกรณ์ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียน
สหกรณ์มอบหมายซึ่งสั่งการตามมาตรา ๑๗หรือไม่มาชี้แจงข้อเท็จจริง หรือไม่ส่งเอกสาร
เกี่ยวกับการดาเนินงานหรือรายงานการประชุมของกลุ่มเกษตรกรตามคาสั่งของนายทะเบียน
กลุ่มเกษตรกร หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรมอบหมายตามมาตรา
๑๒๘ แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๑๓๑ ผู้ใดขัดขวาง หรือไม่ให้คาชี้แจงแก่นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียน
สหกรณ์ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์
มอบหมายตามมาตรา ๑๘ หรือขัดขวางหรือไม่ให้คาชี้แจงแก่นายทะเบียน กลุ่มเกษตรกรหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรมอบหมายตามมาตรา ๑๒๔ ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๑๓๒ ผู้ใดฝ่าฝืนไม่จัดการรักษาทรัพย์สินของสหกรณ์ หรือไม่ส่งมอบทรัพย์สิน
สมุดบัญชีเอกสาร และสิ่งอื่นของสหกรณ์ให้แก่ผู้ชาระบัญชีตามมาตรา ๗๘ ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๑๓๓ ผู้ใดฝ่าฝืนไม่แก้ไขข้อบกพร่องตามที่นายทะเบียนสหกรณ์สั่งการตาม
มาตรา ๒๒ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

บทเฉพาะกาล
มาตรา ๑๓๔ ให้ถือว่าบรรดาสหกรณ์จากัด ชุมนุมสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย และกลุ่มเกษตรกรตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๑๑ ที่มีอยู่ในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นสหกรณ์ชุมนุมสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และ
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กลุ่มเกษตรกร ตามพระราชบัญญัตินี้ให้โอนเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมการสหกรณ์มาเป็นของ
กองทุนพัฒนาสหกรณ์ตามมาตรา ๒๗
มาตรา ๑๓๕ ชุมนุมสหกรณ์ที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ แต่มีจานวน
สหกรณ์เป็นสมาชิกต่ากว่าอัตราที่กาหนดไว้ในมาตรา ๑๐๑ ให้เป็นชุมนุมสหกรณ์ต่อไปได้
มาตรา ๑๓๖ ข้อบังคับของสหกรณ์ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ยังคงใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้
ให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ คงดารงตาแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระตามที่
กาหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์นั้น โดยให้ถือว่าเป็นการดารงตาแหน่งในวาระแรก
มาตรา ๑๓๗ สหกรณ์ไม่จากัดตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๑๑ ที่มีอยู่ในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ถ้าประสงค์จะจัดตั้งเป็นสหกรณ์ตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องยื่นคาขอ
จดทะเบียนตามหมวด ๓ ส่วนที่๑ ว่าด้วยการจัดตั้งและการจดทะเบียนสหกรณ์ภายในหนึ่งร้อย
แปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ถ้าไม่มีการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้นายทะเบียนสหกรณ์สั่งเลิกสหกรณ์ไม่จากัด
นั้น และตั้งผู้ชาระบัญชีขึ้นทาการชาระบัญชี โดยให้นาบทบัญญัติในหมวด ๔ ว่าด้วยการชาระ
บัญชีมาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๓๘ ให้บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบหรือคาสั่งที่
ออกตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับยังคงใช้บังคับ
ต่ อ ไปเท่ า ที่ ไ ม่ ขั ด หรื อ แย้ ง กั บ บทแห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ นี้
จนกว่ า จะมี พ ระราชกฤษฎี ก า
กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ หรือคาสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบั บนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๑๑ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว ทาให้มีบทบัญญัติหลายประการไม่เอื้อ
ประโยชน์ ต่ อ การพั ฒ นาการสหกรณ์ ใ ห้ ทั น ต่ อ สภาพการแข่ ง ขั น กั บ ระบบธุ ร กิ จ ในปั จ จุ บั น
ประกอบกับพระราชบัญญัติดังกล่าวได้รวมบทบัญญัติเกี่ยวกับกลุ่มเกษตรกร ซึ่งสมควรปรับปรุง
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน ดังนั้น จึงเห็นสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ที่ใช้บังคับ
อยู่เดิมทั้งฉบับ โดยจัดระบบสหกรณ์ให้สหกรณ์มีชนิดเดียวคือสหกรณ์ที่สมาชิกมีความรับผิด
จากัดเท่าจานวนหุ้นที่ถือ เพื่อให้สหกรณ์พัฒนาไปด้วยความมั่นคง ในด้านการกากับและ
ส่งเสริมกิจการสหกรณ์ ได้กาหนดให้มีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติขึ้น เพื่อทา
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หน้าที่เสนอความเห็นต่อรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์
จัดให้มีกองทุนเพื่อพัฒนาสหกรณ์เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่บรรดาสหกรณ์ ปรับปรุง
องค์ประกอบและวาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการดาเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย นอกจากนี้ได้ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้มีการพัฒนาไปสู่
การจัดตั้งสหกรณ์อย่างเป็นระบบ ตลอดจนปรับปรุงบทกาหนดโทษให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึง
จาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี
1.4 แนวคิด ทฤษฏีการมีส่วนร่วม
ความหมายของการมีส่วนร่วม
กฤษฏากรณ์ ยูงทอง (2555 : 14) การมีส่วนร่วม คือ กระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูล
และการตั ด สิ น ใจต่ า ง ๆ เกี่ ย วกั บ โครงการที่ เ หมาะสมและเป็ น ที่ ย อมรั บ ร่ ว มกั น ทุ ก ฝ่ า ยที่
เกี่ยวข้องในกระบวนการนี้ตั้งแต่แรกจนกระทั้งถึงการติดตามและประเมินผล เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงโครงการร่วมกัน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย
สหประชาชาติ (United Nations,1981 : 11) ให้ความหมาย การมีส่วนร่วม
(Participation) ไว้ว่า
1. การมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา
2. การเข้ามีส่วนร่วมให้เกิดการพัฒนา
3. การเข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในเรื่องพัฒนา
สุธี วรประดิษฐ์ (2553 อ้างถึงใน วิษณุ หยกจินดา 2557 : 9) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม
ของชุมชนเกิดจากจิตใจที่ต้องการเข้าร่วมในกิ จกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง เพื่อให้เกิดผลต่อความ
ต้องการของกลุ่มคนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตทางสังคม ทั้งนี้ ในการที่จะให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
อย่างแท้จริงนั้น การจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมต้องคานึงถึงวิถีการดาเนินชีวิต ค่านิยม ประเพณี
ทัศนคติของบุคคล เพื่อให้เกิดความสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม เพราะกลุ่มคนในชุมชนมีความ
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แตกต่างกันในลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะทางเศรษฐกิจและการได้รับข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ การ
เข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนโดยสรุปมีขั้นตอนทั้งสิ้น 5 ขั้นตอนคือ
1. การวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาของชุมชน
2. การวางแผนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีชีวิต
3. การกาหนดกิจกรรม
4. การดาเนินกิจกรรม
5. การประเมินผลกิจกรรม
ซึ่งเป็นขั้นตอนของการเข้ามามีส่วนร่วมที่ให้ความสาคัญโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง
โดยมีหน่วยงานภาครัฐคอยช่วยเหลือ ให้คาแนะนาหรืออานวยความสะดวกเท่านั้ น จาก
ความหมายดังกล่าวผู้วิจัยสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง ความร่วมมือ ร่วม
ปฏิบัติ และร่วมรับผิดชอบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นของบุคคลหรือของกลุ่ม ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการดา
เนินงาน เกิดการพัฒนา และเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ต้องการ ซึ่งการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เป็นยุทธศาสตร์ที่สาคัญของการพัฒนาชุมชน ส่งผลให้การดาเนินงาน หรือการ
ดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนงานหรือโครงการเกิดประสิทธิผล
อมรพรรณ ประจันตวณิชย์ (2550 : 23) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่าการมี
ส่วนร่วม หมายถึง การที่บุคคลตัดสินใจอย่างมีเหตุผลในการมีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ ตลอดจนร่วมติดตามและประเมินผล รวมทั้งร่วมรับผิดชอบ ในฐานะที่มี
ส่วนได้ส่ว นเสี ยในกิ จกรรมหรือกระบวนการอย่างใดอย่างหนึ่งของกลุ่มหรือองค์กรที่มีความ
เกี่ยวข้องในด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคม
สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การที่สมาชิกชุมชนได้เข้าไปร่วมในการ
ดาเนินงานกิจกรรมของชุมชนด้วยความสมัครใจ ตั้งแต่การร่วมศึกษาศักยภาพของชุมชน ร่วม
จัดทาแผนการดาเนินงาน ร่วมดาเนินงานตามแผน และร่วมติดตามประเมินผล รวมทั้งร่วมรับ
ผลประโยชน์จากกิจกรรม เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดมุ่งหมายที่กาหนดขึ้น

ลักษณะการมีส่วนร่วม
อาร์สไตน์ (Amstein, 1991 : 203) กล่าวว่า ลักษณะการมีส่วนร่วมในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการเข้าไปมีอานาจควบคุมไว้ 8 ประการ คือ
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1. กุศสโลบาย เป็นการเข้ามาเพียงเพื่อประชาสัมพันธ์ตนเองไม่ได้มุ่งหวังการมีส่วน
ร่วม
2. การรักษา คล้าย ๆกับกุศสโลบายแต่เป็นการเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้ทุกคนอยู่
ร่วมกัน และมีพฤติกรรมตามที่ผู้นาต้องการเท่านั้น
3. การบอกกล่าว เป็นการที่ผู้นาให้ผู้ตามเข้ามามีส่วนร่วมเพียงเล็กน้อย
4. การให้คาปรึกษา เป็นการที่ผู้นาให้ผู้ตามคอยพิจารณาถึงข้อคิดเห็นต่าง ๆ แต่
ไม่ได้บังคับให้ผู้นาต้องทาตามการมีส่วนร่วมของผู้ตาม
5. การปลอบโยน มีลักษณะเหมือนกับการเห็นอกเห็นใจคล้อยตาม แต่ในใจนั้นไม่ได้
มีการยอมรับที่จะปฏิบัติตาม
6. การเป็นหุ้นส่วน หมายถึง การมีส่วนร่วมนั้นจะมีลักษณะการร่วมกันคิดร่วมกันทา
และร่วมกันตัดสินใจมากขึ้น
7. การมอบอานาจ เป็นการที่ผู้นามอบอานาจให้ผู้ตามปฏิบัติแทนซึ่งเป็นการเข้าหา
มีบทบาทในกิจกรรมของผู้ตามมากขึ้น
8. อานาจและการควบคุมอยู่ในมือผู้ตาม เป็นการที่ผู้ตามเข้ามามีส่วนร่วม และ
ก าหนดบทบาทอย่างแท้จริง การมองประเภทของการมีส่ ว นร่ว มอีกทั ศ นะหนึ่ง คื อ มองใน
ลักษณะของระดับการมีส่วนร่วม การมองในแง่นี้จะแบ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนออกเป็น
ระดับ (Degree) ของการมีส่วนร่วมจากน้อยไปมาก
ระดับที่ 1 ถูกบังคับ ประชาชนที่เข้ามาร่วมโครงการเพราะถูกบังคับ โดยไม่มีทาง
หลีกเลี่ยง
ระดับที่ 2 ถูกล่อ ในลักษณะนี้ประชาชนถูกล่อใจด้วยผลประโยชน์ในรูป แบบของ
ค่าจ้างแรงงาน หรือความสะดวกสบายบางอย่าง แต่เบื้องหลังจริง ๆ แล้วเป็นการหาเสียงของ
นักการเมืองผู้หยิบยื่นโครงการมาล่อเท่านั้น
ระดับที่ 3 ถูกชักชวน การมีส่วนร่วมลักษณะนี้ ส่วนมากเป็นโครงการที่ทางราชการ
คิดขึ้นเองเรียบร้อยแล้ว และพยายามชักชวนประชาชนให้ร่วมมือทุกรูปแบบโดยอาศัยระบบการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนต่าง ๆ ว่าเป็นโครงการที่ดีขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือ
ระดับที่ 4 สัมภาษณ์และวางแผนให้ ลักษณะการมีส่วนร่วมชนิดนี้จะปรากฏว่าปัญหา
ความต้ อ งการ และความเรี ย กร้ อ งของประชาชนจะได้ รั บ เอาใจใส่ ขึ้ น บ้ า ง กล่ า วคื อ ผู้ ที่ จ ะ
วางโครงการจะสารวจปัญหาความต้องการด้วยการเรียกประชุม สอบถาม สัมภาษณ์ แต่การ
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ตัดสินใจว่าปัญหาของชาวบ้านคืออะไร ควรจะแก้ไขวิธีใด จะวางแผนอย่างไร และจะปฏิบัติตาม
แผนอย่างไรยังคงเป็นเรื่องของทางราชการ
ระดับที 5 มีโอกาสเสนอความเห็น ประชาชนจะเข้าไปมีส่ ว นร่ว มในการเสนอ
ความเห็นที่เกี่ยวกับการวางโครงการ และการดาเนินการตามโครงการ แต่การตัดสินใจยังเป็น
ของส่วนราชการอยู่
ระดับที่ 6 มีโอกาสเสนอโครงการ ในระดับนี้ทางราชการกับประชาชนจะมีการ
ปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิด ประชาชนอาจมีโอกาสตัดสินว่าปัญหาของตนคืออะไร จะแก้ ไข
อย่างไร วิธีใดดีที่สุดจนกระทั้งมีสิทธิเสนอโครงการและเข้าร่วมปฏิบัติด้วย
ระดับที่ 7 มีโอกาสตัดสินใจในระดับนี้ประชาชนจะเป็นหลักสาคัญของการตัดสินใจใน
ทุกเรื่องตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติตามแผน และการประเมินโครงการ
ณรงค์ ปิติปุญญพัฒน์ (2553 : 9) กล่าวถึง การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง
การที่ประชาชนเกิ ดความรู้สึ ก และความต้อ งการว่าเป็นเจ้าของร่ว มกัน มีค วามเป็นอิส ระ มี
อานาจในกาตัดสินใจ มีกิจกรรมร่วมกัน สามารถจัดการแก้ไขปัญหาและพัฒนาได้ด้วยตนเอง
รวมพลังสร้างความเข้มเข็งให้กับชุมชน และสามารถขยายเครือข่ายในเขตพื้นที่ต่าง ๆ
รูปแบบการมีส่วนร่วม
อรพรรณ นาคมหาชลาสินธุ์ (2550 : 19 อ้างถึงใน โสภิดา ศรีนุ่น, 2558 : 24) กล่าว
ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐ ซึ่งแบ่งรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนได้ 5 รูปแบบ ดังนี้
1. การให้ข้อมูลข่าวสาร ถือเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับที่ต่าที่สุด แต่
เป็นระดับที่สุด เพราะเป็นก้าวแรกของการที่ภาครัฐจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าสู่การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อต่าง ๆ การจัดนิทรรศการ จดหมายข่าว การจัดงานแถลงข่า ว การติด
ประกาศ และการให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
2. การรับฟังความคิดเห็น เป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และความคิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐด้วย
วิธีต่าง ๆ เช่น การรับฟังความคิดเห็น การสารวจความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ การแสดง
ความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์
3. การเกี่ยวข้อง เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในหารปฏิบัติงานหรือ
ร่วมเสนอแนะแนวทางที่นาไปสู่การตัดสินใจ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนว่าข้อมูลความ
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คิดเห็น และความต้องการของประชาชนจะนาไปพิจารณา เป็นทางเลือกในการบริหารงานของ
ภาครัฐ เช่น การประชุมปฏิบัติการเพื่อพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ ประชาพิจารณ์ การ
จัดตั้งคณะทางานเพื่อเสนอแนะประเด็นนโยบาย
4. ความร่วมมือ เป็นการให้กลุ่มประชาชน ผู้แทนภาคสาธารณะมีส่วนร่วมโดยเป็น
หุ้ น ส่ ว นกั บ ภาครั ฐ ในทุ ก ขั้ น ตอนของการตั ด สิ น ใจ และมี ก ารด าเนิ น กิ จกรรมร่ ว มกั น อย่ า ง
ต่อเนื่อง เช่น คณะกรรมการที่มีฝ่ายประชาชนเป็นกรรมการ
5. การส่งเสริมอ านาจแก่ประชาชนเป็นขั้นที่ให้บทบาทประชาชนในระดับสูงที่สุ ด
โดยให้ ประชาชนเป็นผู้ตัดสิ นใจ เช่น การส่งประชามติในประเด็นสาธารณะต่าง ๆ โครงการ
กองทุนหมู่บ้านที่มอบอานาจให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจทั้งหมด
ปัจจัยของการมีส่วนร่วม
ประยูร ศรีประสาธน์ (2542 : 5) ได้นาเสนอปัจจัยของการมีส่วนร่วม ว่าปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการมีส่วนร่วม มีด้วยกัน 3 ปัจจัย คือ
1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ เพศ
2. ปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ ได้แก่ การศึกษา อาชีพ รายได้ และการเป็นสมาชิก
กลุ่ม
3. ปัจจัยด้านการสื่อสาร ได้แก่ การรับข่าวสารจากสื่อมวลชนและสื่อบุคคล
คูฟแมน (Koufman, 1949 : 7) ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนใน
ชนบทพบว่า อายุ เพศ การศึกษา ขนาดของครอบครัว อาชีพ รายได้และระยะเวลาการอยู่อาศัย
ในท้องถิ่น มีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ระดับการมีส่วนร่วม
สมเดช สิทธิพงศ์พิทยา (2544 : 7) แบ่งระดับการมีส่วนร่วมออกเป็น 6 ระดับ
1. การไม่มีส่วนร่วม หมายถึง บุคคลนั้นไม่มีส่วนร่วมเลยหรือถูกบังคับ
2. การมีส่วนร่วมน้อยมาก หมายถึง การมีส่วนร่วมที่ไม่ได้เกิดจากความสมัครใจ แต่
เข้าร่วมเพื่อมุ่งหวังค่าจ้างหรือรางวัลตอบแทน
3. การมีส่วนร่วมน้อย หมายถึง การร่วมรับทราบการดาเนินงานของโครงการพัฒนา
ต่าง ๆ โดยให้ความร่วมมือและการสนับสนุนบ้างบางกรณี
4. การมีส่วนร่วมปานกลาง หมายถึง การเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นหรือแสดง
ปัญหาความต้องการต่อที่ประชุมรวมถึงการถูกสัมภาษณ์
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5. การมีส่วนร่วมมาก หมายถึง การเข้าร่วมตัดสินใจ รวมทั้งการดาเนินงานและ
ประเมินผลโครงการ และ
6. การมีส่วนร่วมในอุดมคติ หมายถึง ซึ่งเกิดขึ้นยากในทางปฏิบัติ โดยยึดหลักเสี ยง
ของประชาชน คือกฎหมาย หรือข้อยุติในทุกกรณี
นรินทร์ชัย พัฒนพงศา (2547 : 17-18 อ้างถึงใน เปี่ยมสุข ทุ่งกาวี, 2557 : 19)
บุค คลในองค์ ก รจะมีส่ ว นร่ว มมากน้อ ยเพียงใด มักขึ้นอยู่กับต าแหน่งหน้าที่รับผิ ดชอบ และ
สถานการณ์ ซึ่งอาจจะแบ่งอย่างกว่าง ๆ ได้ 5 ระดับ ดังนี้
1. การมีส่วนร่วมเป็นผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร
2. การมีส่วนร่วมรับรู้ข่าวสาร
3. การมีส่วนร่วมตัดสินใจใน 3 ระดับ
3.1 ตนมีน้าหนักการตัดสินใจน้อยกว่าหัวหน้าโครงการ หรือผู้บังคับบัญชา
3.2 ตนมีน้าหนักการตัดสินใจเท่ากับหัวหน้าโครงการ หรือเป็นเจ้าของโครงหาร
3.3 ตนมีน้าหนักการตัดสินใจมากกว่าหัวหน้าโครงหาร หรือเป็นผู้รับประโยชน์
โดยตรง
3.4 การมีส่วนร่วมในการดาเนินงานทั้งโครงการในทุกขั้นตอน
3.5 การมีส่วนร่วมสนับสนุน ช่วยเหลือผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียใน
ผลประโยชน์
ขั้นตอนการมีส่วนร่วม
ขั้นตอนการมีส่วนร่วม มี 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การมีส่วนร่วมในขั้นตอนการริเริ่มการพัฒนาเป็นขั้นตอนที่ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหา/ สาเหตุ ของปัญหาภายในชุมชน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจกาหนดความต้องการของชุมชนและจัดลาดับความสาคัญของความต้องการของชุมชน
ขั้นตอนที่ 2 การมีส่วนร่วมในขั้นตอนการวางแผนในการพัฒนา ซึ่งเป็นขั้นตอนของ
การกาหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ของโครงการวิ ธีการตลอดจนแนวทางการดาเนินงานและ
ทรัพยากรที่จะใช้
ขั้นตอนที่ 3 การมีส่วนร่วมในขั้นตอนการดาเนินการพัฒนา เป็นส่วนที่ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ เทคโนโลยี
ฯลฯ จากองค์กรภาคีพัฒนา
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ขั้นตอนที่ 4 การมีส่วนร่วมในขั้นตอนรับผลประโยชน์จากการพัฒนา ซึ่งเป็นทั้งการ
ได้รับผลประโยชน์ทางด้านวัตถุและทางด้านจิตใจ
ขั้นตอนที่ 5 การมีส่วนร่วมในขั้นประเมินผลการพัฒนาเป็นการประเมินที่ประชาชน
เข้าร่วมพัฒนาได้ดาเนินการสาเร็จตามวัตถุประสงค์เพียงใด การประเมินอาจประเมินแบบย่อย
(Formative Evaluation) เป็นการประเมินผลความก้าวหน้าเป็นระยะ ๆ หรืออาจประเมินผลรวม
(Summative Evaluation) ซึ่งเป็นการประเมินผลสรุปรวมยอด
เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง (2527 อ้างถึงใน นาตยา แท่นนิล, 2555 : 29) ได้แบ่งขั้นตอนที่
ประชาชนควรมีส่วนร่วมเป็น 4 ขั้นตอน คือ
1) การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัจจัยและสาเหตุของปัญา
2) การมีส่วนร่วมในการวางแผน
3) การมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบัติ
4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลงาน
1.5 แนวคิด ทฤษฏีการพัฒนา
ความหมายของการพัฒนา
การพั ฒ นาเป็ น แนวคิ ด ที่ มี ร ากฐานมาจากความสนใจซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น จากการสั ง เกต
ปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งอธิบายไว้อย่างชัดเจนว่าสังคม
และวัฒนธรรมของมนุษยชาติมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาด้วยสาเหตุต่าง ๆ หลายประการ
ดังต่อไปนี้ คือ
1. การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment)
2. การเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากร (Population Change)
3. การอยู่โดดเดี่ยวและการติดต่อกัน (Isolation and Contact)
4. โครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม (Social and Cultural Structure)
5. ระดับของความรู้และเทคโนโลยี (Knowledge and Technology)
6. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างอื่น เช่น การเล็งเห็นความจาเป็นในการ
เปลี่ยนแปลง หรือนโยบายของผู้นาประเทศ
จากปรากฏการณ์ทางสังคมที่ผ่านมา เราจะพบว่า การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมเป็นเรื่องตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นโดยไม่อาจหลีกเลี่ ยงได้ การพิจารณาเรื่อ งการ
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เปลี่ยนแปลงจึงต้องทาความเข้าใจทั้งในด้านทิศทางของการเปลี่ยนแปลง (Direction) ขนาดของ
การเปลี่ยนแปลง (Magnitude) ระยะเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลง (Time) สาเหตุที่ทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงหรือต่อต้านการเปลี่ยนแปลง (Change & Resistance to Change)
สิ่งที่จะต้องทาความเข้าใจในเบื้องต้น คือ ความหมายของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรมนั้น กินความครอบคลุมไปถึงการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ก้าวหน้าหรือถดถอยก็
ได้ แต่ที่เป็นพื้นฐานแนวคิดที่สาคัญของการพัฒนาก็คือ ทิศทางของการเปลี่ยนแปลง (Direction
for Change) ในลักษณะที่ก้าวหน้าหรือการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเท่านั้น
คาว่า “พัฒนา” เกิดขึ้นและนามาใช้ครั้งแรกในคริสต์ศตวรรษที่ 19 โดยนักเศรษฐศาสตร์
ได้น ามาใช้ เ รีย กการแก้ ปัญ หาที่เ กิ ดขึ้น จากการปฏิ วัติ อุต สาหกรรมในยุโ รป ซึ่ง เกิด การ
เปลี่ยนแปลงจากการใช้แรงงานคนและสัตว์มาเป็นพลังงานจากเทคโนโลยี เช่น เครื่องจักร
เครื่องยนต์ต่าง ๆ อาชีพของคนในสังคมเปลี่ยนจากเกษตรกรรมเป็นการประกอบอาชีพทางด้าน
อุตสาหกรรม วิถีการผลิตเปลี่ยนจากเพื่อการยังชีพเป็นวิถีการผลิตเพื่อการค้า ที่อยู่อาศัยเปลี่ยน
จากชนบทเป็นเมือง สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนจากสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติเป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์
สร้างขึ้น หลังจากนั้น คาว่า พัฒนา ก็ได้แพร่กระจายออกไปทั่วโลก โดยความหมายกว้าง ๆ
ทั่วไปแล้ว หมายถึง การกระทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสภาพหนึ่งไปสู่อีกสภาพหนึ่ งที่ดีกว่า
เดิมอย่างเป็นระบบ
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนามีอยู่สามส่วน คือ ผู้กระทาให้เกิดการเปลี่ยน
แปลง เจตนารมณ์ อุดมการณ์ วิธีการรวมทั้งกระบวนการต่าง ๆ ที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
และเป้าหมายของกระทาที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ความเข้าใจชัดเจนในแต่ละองค์ประกอบ
เหล่านี้ จึงจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับการศึกษาวิชาการที่ว่าด้วยการพัฒนา
คาถามที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งในศาสตร์ที่ว่าด้วยการพัฒนา ก็คือ การพัฒนาหรือการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นของสังคมนั้นแท้ที่จริงแล้วเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
ของใคร เกิดขึ้นจากการกระทาของใคร และมีจุดมุ่งหมายรวมทั้งเจตนารมณ์ที่แท้จริงอย่างไร จึง
ต้องการทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น
จากการศึกษาเชิงวาทกรรม (Discourse Studies) พบว่า มีการแอบแฝงซ่อนเร้นความ
ต้องการที่แท้จริงของผู้ที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นอุดมการณ์ แนวคิด ทฤษฎี
หลักการ วิธีการ นั่นคือ การพัฒนาที่ผ่านมาในอดีตเป็นเพียงการบิดเบือน ซ่อนเร้นฉันทามติเชิง
วิชาการที่แท้จริงของพัฒนศาสตร์ โดยพยายามใช้วาทกรรมครอบงาระบบความคิด รวมไปถึง
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การชี้นาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมเป้าหมายให้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง
ที่ผู้สร้างวาทกรรมต้องการ นอกเหนือไปจากนั้น ยังมีข้อคิดเห็นทางวิชาการที่น่าสนใจอย่างยิ่ง
ว่า ภายใต้เงื่อนไขที่บริสุทธิ์ การพัฒนาที่แท้จริงไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้ ถ้าหากไม่สามารถ
ควบคุมการเปลี่ยนแปลงเชิงลบของสังคมซึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นควบคู่กันไปพร้อมกับ การ
เปลี่ยนแปลงในทางบวกหรือการพัฒนา
อย่างไรก็ตาม โดยแก่นแท้แห่งศาสตร์นั้น การพัฒนา (Development) มีความหมายเป็น
สองนัย ก็คือ
1. ในความหมายอย่างแคบ การพัฒนา หมายถึง การประดิษฐ์คิดค้นหรือริเริ่มทาสิ่ง
ใหม่ ๆ ขึ้นมาและนามาใช้เป็นครั้งแรก เช่นการคิดค้นกระแสไฟฟ้า การกระดิษฐ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์
2. ในความหมายอย่างกว้าง การพัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
ของระบบต่าง ๆ ในสังคมที่ได้รับการยอมรับจากคนในสังคมนั้น โดยมีหลักที่ใช้ในการพิจารณา
โดยมีจุดเน้นอยู่ที่ลักษณะของการพัฒนา คือ
2.1 การเปลี่ยนแปลงในด้านปริมาณ คุณภาพ และสิ่งแวดล้อม ทุกด้านให้ดีขึ้นหรือ
เหมาะสมกว่าสภาพที่เป็นอยู่เดิม
2.2 มีลักษณะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างมีลาดับขั้นตอนต่อเนื่องกันไป
2.3 มีลักษณะเป็นพลวัตร ซึ่งหมายความว่าเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง
2.4 มีลักษณะเป็นแผนและโครงการ คือ เกิดขึ้นจากการเตรียมการไว้ล่วงหน้าว่าจะ
เปลี่ยนแปลงใคร ด้านใด ด้วยวิธีการใด เมื่อใด ใช้งบประมาณและสิ่งสนับสนุนเท่าใด ใคร
รับผิดชอบ
2.5 มีลักษณะเป็นวิชาการ ซึ่งหมายถึง การกาหนดขอบเขตและกลวิธีที่นามาใช้ให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงตามเป้าหมายที่กาหนด เช่น การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาชนบท การ
พัฒนาอุตสาหกรรม การพัฒนาชุมชน การพัฒนาการศึกษา
2.6 มีลักษณะที่ให้น้าหนักต่อการปฏิบัติการจริงที่ทาให้เกิดผลจริง
2.7 การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ โดยมนุษย์ และเพื่อมนุษย์
หรืออาจจะเกิดขึ้นเอง
2.8 มีเกณฑ์หรือเครื่องชี้วัด ซึ่งสามารถจะบอกได้ว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็น
ด้านคุณภาพ ปริมาณ และสิ่งแวดล้อมดีขึ้นมากหรือน้อยเดียงใด ในระดับใด
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ทศพล กฤตยพิสิฐ (2550 : ออนไลน์) การพัฒนา ความหมายทางการพัฒนาชุมชน
คือ การที่คนในชุมชนและสังคมโดยส่วนรวมร่วมกันดาเนินกิจกรรม เพื่อปรับปรุงความรู้
ความสามารถของตนเอง และร่วมกันเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของตนเอง ชุมชน และสังคมให้ดี
ขึ้น
สรุปได้ว่า ความหมายของการพัฒนา โดยใช้ความหมายจากรูปศัพท์และความหมาย
โดยทั่วไป คือ หมายถึง ความเจริญเติบโต แต่เป็นความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ตามเนื้อหา
ของวิชาเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเป็นการเน้นความหมายเชิงปริมาณ คือ การเพิ่มขึ้น หรือการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจมากกว่าด้านอื่นๆ
2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กนกวรรณ ภาสอน (2550 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องการพัฒนาการให้บริการเพื่อเสริม
สร้ า งความพึ ง พอใจของสมาชิก สหกรณ์อ อมทรั พ ย์ค รู ส กลนคร จ ากั ด ผลการศึก ษาพบว่ า
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จากัด มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จากัด หลังได้รับการพัฒนายุทธศาสตร์การให้บริการสูงกว่าก่อน
การพัฒนายุทธศาสตร์การให้บริการอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับที่ .01 และเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จากัด มีเจตคติต่อการให้บริการหลังได้รับการพัฒนายุทธศาสตร์
ให้บริการสูงกว่าก่อนการพัฒนายุทธศาสตร์การให้บริการอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
นรา ศรีวงษา และจีรวัฒน์ เจริญสุข (2557 : บทคัดย่อ) ศึกษาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลโคกสว่าง อาเภอพนมไพร จังหวัด
ร้ อ ยเอ็ ด มี ค วามมุ่ ง หมายเพื่ อ ศึ ก ษาและเปรี ย บการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการจั ด ท า
แผนพั ฒ นาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลโคกสว่ า ง อ าเภอพนมไพร จั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด พบว่ า
ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาองค์ การบริหารส่วนตาบนโคกสว่างโดยรวม อยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย คือ ด้านการมีส่วนร่วมค้นหาแผนการดาเนินงาน ด้านการมีส่วนร่วมดาเนินงาน
และด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว มติ ด ตามและประเมิ น ผลตามล าดั บ โดยประชา ชนที่ มี เ พศ อายุ
สถานะภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนระยะเวลาการอยู่อาศัย และการรับรู้
ข่าวสารต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลโคกสว่าง โดยรวม
และรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน
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จาเนียร จันทร์ผลึก (2557 : บทคัดย่อ) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนการจัดทา
แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาชัยสน อาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี และเปรียบเทียบระดับ
การมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด ท าแผนพั ฒ นาสามปี ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเขาชั ย ส นของ
ประชาชนที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านเศรษฐกิจแตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมี
ความรู้ในการจัดทาแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาชัยสน โดยรวมพบว่าอยู่
ในระดับสูง มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาสามปีโดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
เปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วม พบว่า เพศ อายุ ศาสนา ระดับการศึกษา รายได้
ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน และตาแหน่งทางราชการ/สังคม มีค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมในการจัดทา
แผนพัฒนาสามปี แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ในขณะที่แหล่ง
รับรู้ข้อมูลข่าวสารและอาชีพไม่มีความแตกต่างกันในการมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาสาม
ปี
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ระดับการมีส่วนร่วม

ปัจจัยการมีส่วนร่วม
1. ปัจจัยส่วนบุคคล
2. ปัจจัยทางด้านสังคม และ
เศรษฐกิจ
3. ปัจจัยด้านการสื่อสาร

1. การร่วมรับรู้ การร่วมตัดสินใจ
2. การร่วมปฏิบัติการหรือ
ดาเนินการ
3. การร่วมมีผลประโยชน์
4. การติดตามและประเมินผล

แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของสหกรณ์
ออมทรัพย์สานักข่าวกรองแห่งชาติ จากัด
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