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สหกรณ์ก้าวไกล ด้วยน ้าพระทยัในหลวง 
 

 
 
 

 
 

แนวทาง 
การจดัตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 

ประเภทสหกรณ์เครดติยูเน่ียน 
 
 
 
 

ส านักจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ชุมนุมสหกรณ์เครดติยูเน่ียนแห่งประเทศไทย จ ากดั (ช.ส.ค.) 
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“ควรที่จะมีการแพร่ขยาย ใหใ้ชร้ะบบสหกรณข้ึ์นทัว่ประเทศ 

เ น่ืองจากวิ ธีการสหกรณ์นั้ นเอง เป็นรากฐานท่ีดีของระบอบ

ประชาธิปไตยอยา่งส าคญั สอนใหค้นรูจ้กัรบัผิดชอบร่วมกนั ใหมี้การ

เลือกตัวแทนเข้าไปบริหารสหกรณ์ ตลอดจนให้รูถึ้งคุณค่าของ

ประโยชน ์อนัจะไดร้ว่มกนัเป็นส่วนรวม” 

 
พระราชด ารสั พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
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 “สหกรณเ์ป็นวิธีจดัการรูปหน่ึง ซ่ึงบุคคลหลายคนรวมกนัโดย
ความสมคัรใจของตนเอง ในฐานะที่เป็นมนุษย ์โดยมีสิทธิเสมอหนา้

กนัหมด เพื่อบ ารุงตวัเองใหเ้กิดความจ าเริญในทางทรพัย”์ 
 

พระด ารสั พระราชวรวงศ์เธอกรมหม่ืนพิทยาลงกรณ 
พระบิดาแห่งการสหกรณไ์ทย 
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Friedrich Wilhelem Raiffeisen 
บิดาเครดิตยูเน่ียนโลก 
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ค ำน ำ 
 

 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน    เป็นสหกรณ์อีกประเภทหน่ึงตามประกาศกฎกระทรวงก าหนดประเภท
ของสหกรณ์ท่ีจะรับจดทะเบียน พ.ศ. 2548 เม่ือวนัท่ี  4  สิงหาคม  2548  เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดการรวมคน 
เพื่อท ากิจกรรมเร่ืองการออมและพฒันาคุณภาพชีวติให้ดีข้ึน ในประเทศไทยไดเ้ร่ิมจดัตั้งกลุ่มข้ึนแห่งแรก
เม่ือวนัท่ี 25 กรกฏาคม 2508  ท่ีสลมัดินแดง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร เรียกวา่ “กลุ่มเครดิตยูเน่ีย
นแห่งศูนย์กลำงเทวำ” และไดแ้พร่ขยายการจดัตั้งสหกรณ์และกลุ่มเครดิตยเูน่ียนทัว่ประเทศไทยข้ึนเป็น
จ านวนมาก ภายใตป้รัชญา และอุดมการณ์สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่ีมุ่งจะพฒันาคนใหช่้วยตนเองและ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัตามหลกัการและวธีิการสหกรณ์รวมทั้ง  เพื่อการพฒันาชุมชนใหเ้กิดความ
เขม้แขง็ได ้
 ดงันั้น เพื่อใหก้ารเผยแพร่ จดัตั้ง ส่งเสริม และพฒันาสหกรณ์ประเภทสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ  กรมส่งเสริมสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแห่ง
ประเทศไทย จ ากดั จึงไดป้ระสานความร่วมมือกนั จดัท าคู่มือเพื่อเป็นแนวทางในการจดัตั้งและส่งเสริม
สหกรณ์ประเภทสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนข้ึน ส าหรับเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมสหกรณ์ เจา้หนา้ท่ี
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแห่งประเทศไทย จ ากดั อาสาสมคัรผูใ้หก้ารส่งเสริมงานสหกรณ์ และ
หน่วยงานหรือบุคคลท่ีสนใจไดใ้ชป้ระโยชน์ในการจดัตั้งและส่งเสริมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ซ่ึงจะ
น าไปสู่การพฒันาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหเ้ป็นสถาบนัการเงินและสวสัดิการชุมชนเพื่อชุมชน ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป  
 

     
ส านกัจดัตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
   ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแห่งประเทศไทย จ ากดั 

                                                                                                     มกราคม  2549 
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สำรบัญ 
         หน้ำ 

ส่วนที ่1     ควำมรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน 
ความหมายและประวติัความเป็นมาของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
อุดมการณ์ หลกัการ และวธีิการสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
จิตตารมณ์สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน  
ตราสัญลกัษณ์และความหมาย 
โครงสร้างการบริหารงานสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
สัมพนัธภาพในขบวนการสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
ขบวนการสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนกบัการพฒันา 
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแห่งประเทศไทย จ ากดั (ช.ส.ค.) 
ปัญหาอุปสรรคของการด าเนินการสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 

ส่วนที ่2     กำรจัดตั้งกลุ่มเครดิตยูเน่ียน 
ส่วนที ่3     กำรจัดตั้งสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน 
ส่วนที ่4     แบบเอกสำรกำรจัดตั้งกลุ่ม / สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน 

      เอกสารหมายเลข 1  ตวัอยา่งใบรายงานการจดัตั้งกลุ่มสะสม 
       เอกสารหมายเลข 2  ตวัอยา่งใบสมคัรเขา้เป็นสมาชิกสมทบ ช.ส.ค. 
   ประเภทกลุ่มเครดิตยเูน่ียนเตรียมการจดทะเบียน 

 เอกสารหมายเลข 3  ตวัอยา่งบทวิเคราะห์กลุ่มเครดิตยเูน่ียน 
    สมคัรเป็นสมาชิกสมทบ ช.ส.ค. 
    ประเภทกลุ่มเครดิตยเูน่ียนเตรียมการจดทะเบียน 
 เอกสารหมายเลข 4 ตวัอยา่งใบสมคัรเขา้เป็นสมาชิกสมทบ ช.ส.ค. 
    ประเภทองคก์รอ่ืน 
 เอกสารหมายเลข 5 ตวัอยา่งบทวิเคราะห์องคก์รอ่ืนสมคัรเป็นสมาชิก 
    สมทบ ช.ส.ค. ประเภทองคก์รอ่ืน 
 เอกสารหมายเลข 6  ตวัอยา่งหนงัสือแสดงความจ านงขอจดัตั้งสหกรณ์ 
    ไปยงั ช.ส.ค. 
 เอกสารหมายเลข 7  ตวัอยา่งบทวิเคราะห์กลุ่มเครดิตยเูน่ียน 
    จดทะเบียนเป็นสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
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 เอกสารหมายเลข 8 ตวัอยา่งบญัชีรายช่ือผูซ่ึ้งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
 เอกสารหมายเลข 9 ตวัอยา่งหนงัสือรับรองกลุ่มบุคคล 
    ท่ีขอจดัตั้งสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
 เอกสารหมายเลข 10 ตวัอยา่งหนงัสือแสดงความจ านงขอจดัตั้งสหกรณ์ 
    ไปยงัสหกรณ์จงัหวดั 
 เอกสารหมายเลข 11 ตวัอยา่งแผนด าเนินกิจกรรมหรือธุรกิจ 3 ปี 
 เอกสารหมายเลข 12 ตวัอยา่งหนงัสือขออนุญาตขอใชส้ถานท่ี 
 เอกสารหมายเลข 13 ตวัอยา่งหนงัสืออนุญาตใหใ้ชส้ถานท่ี 
 เอกสารหมายเลข 14 ตวัอยา่งรายงานการประชุม 
    คณะผูซ่ึ้งประสงคจ์ะเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
 เอกสารหมายเลข 15 ตวัอยา่งรายงานการประชุมคณะผูจ้ดัตั้งสหกรณ์ 
 เอกสารหมายเลข 16 ตวัอยา่งรายงานการประชุม 
    คณะผูซ่ึ้งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์ 

      เอกสารหมายเลข 17 ตวัอยา่งใบส าคญัรับจดทะเบียนสหกรณ์ 
      เอกสารหมายเลข 18 ตวัอยา่งรายงานการประชุม 

คณะผูจ้ดัตั้งสหกรณ์ปฎิบติัหนา้ท่ีคณะกรรมการด าเนินการ 
       เอกสารหมายเลข 19  ตวัอยา่งหนงัสือโอนบญัชีและความรับผดิชอบ 
       เอกสารหมายเลข 20 ตวัอยา่งรายงานการประชุมใหญ่สามญัคร้ังแรก (90 วนั) 
       เอกสารหมายเลข 21 ตวัอยา่งมาตรฐานการส่งเสริมและพฒันาของ ช.ส.ค. 
 

ส่วนที ่5   หนังสือรำชกำรบำงส่วนทีเ่กีย่วข้อง 
กฎหมายสหกรณ์ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 มาตรา 45, มาตรา 85 
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนท่ี 102 ก หนา้ 66 ประกาศวนัท่ี 8 ตุลาคม 2548 
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนท่ี 63 ก หนา้ 1 ประกาศวนัท่ี 4 สิงหาคม 2548  
กฎกระทรวงก าหนดประเภทสหกรณ์ท่ีจะรับจดทะเบียน พ.ศ. 2548 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
หนงัสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ท่ี กษ 1109/ว. 36  ลงวนัท่ี  21  มิถุนายน  2525  
เร่ือง แนวทางในการด าเนินงานของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
หนงัสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ด่วนมากท่ี กษ 1109/5005 ลงวนัท่ี 23 เมษายน 2528   
เร่ือง การขอสอบทานความเขา้ใจ 
หนงัสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ท่ี กษ 1110/2386  ลงวนัท่ี  28  พฤศจิกายน  2544  
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เร่ือง ความหมายอุดมการณ์ หลกัการและวธีิการสหกรณ์ 
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ วา่ดว้ยการจดัท าขอ้บงัคบัสหกรณ์ 
เพื่อใชใ้นการจดทะเบียน พ.ศ. 2545  ประกาศ ณ วนัท่ี  30  สิงหาคม  พ.ศ. 2545 
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ วา่ดว้ยการรับจดทะเบียนขอ้บงัคบัสหกรณ์ 
เก่ียวกบัการก าหนดสิทธิสมาชิกสมทบพ.ศ. 2545  ประกาศ ณ วนัท่ี  17  กนัยายน  พ.ศ. 2545 
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ วา่ดว้ยวธีิการด าเนินการขอจดัตั้งสหกรณ์ พ.ศ. 2547  
ประกาศ ณ วนัท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 
ค าแนะน าเร่ืองระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์วา่ดว้ยวธีิการด าเนินการ 
ขอจดัตั้งสหกรณ์ พ.ศ. 2547 
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ วา่ดว้ยการจดัตั้งสหกรณ์ประเภท 
สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน พ.ศ. 2548 ประกาศ ณ วนัท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ. 2548 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
บนัทึกขอ้ความกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ท่ี สก. 0406/ว  ลงวนัท่ี 5  สิงหาคม  2523  
เร่ือง การสอบบญัชีสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
ระเบียบกรมตรวจบญัชีสหกรณ์วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิปฎิบติัส าหรับ 
สหกรณ์ท่ีใชค้อมพิวเตอร์บนัทึกบญัชี พ.ศ. 2540 ประกาศ ณ วนัท่ี  11 มีนาคม  2540 
หนงัสือกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ท่ี กษ 0406/ว.1544  ลงวนัท่ี 2  ธนัวาคม  2548 
เร่ือง การจดัท างบการเงินของสหกรณ์ 

กรมสรรพากร 
หนงัสือด่วนท่ีสุด ท่ี กษ 011/1607  ลงวนัท่ี  20 กุมภาพนัธ์  2544   
ประกาศกรมสรรพากรเก่ียวกบัภาษีเงินได ้(ฉบบัท่ี 64) เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ ์ 
วธีิเพื่อการยกเวน้ภาษีเงินได ้ประกาศ ณ วนัท่ี 4 ตุลาคม 2539 

ช.ส.ค. 
ขอ้บงัคบัสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน.....................................................จ  ากดั 
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ส่วนที่ 1 
ควำมรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน 

 
  การสหกรณ์ในประเทศไทย   ไดก้  าเนิดมาจากปัญหาความยากจน   การขาดแคลนเงินทุน 
การถูกเอารัดเอาเปรียบ  ความเส่ียงภยัในการผลิตทางการเกษตรซ่ึงไดผ้ลผลิตไม่แน่นอน  ระบบวิธีการ
สหกรณ์จะช่วยให้ผูด้อ้ยโอกาสในทางสังคมไดมี้การรวมตวักนัช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือซ่ึงกนัและ
กัน รวมทั้ งอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างกลมกลืน  กิจกรรมทางสหกรณ์นับว่ามีบทบาทส าคัญต่อการ
เจริญเติบโตทางระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพราะระบบสหกรณ์ท่ีตั้งข้ึนต่างมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของผูเ้ป็นสมาชิกสหกรณ์ 
  ปัจจุบนัภายใตพ้ระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542    ไดมี้การก าหนดประเภทสหกรณ์
ออกเป็น  7 ประเภท คือ ประเภทสหกรณ์การเกษตร  สหกรณ์ประมง  สหกรณ์นิคม  สหกรณ์ร้านค้า 
สหกรณ์บริการ  สหกรณ์ออมทรัพยแ์ละ “สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน”       
 

ควำมหมำยและประวตัิควำมเป็นมำของสหกรณ์เครดติยูเน่ียน 
 

ควำมหมำยของเครดิตยูเน่ียน 
ค าวา่ “เครดิตยูเน่ียน” เป็นค าท่ี ฟริดริช วิลเล่ียม ไรฟ์ไฟเซน  ผูริ้เร่ิมก่อตั้งเครดิตยเูน่ียน 

ไดคิ้ดคน้ และริเร่ิมจดัตั้งในรูปของสมาคมคร้ังแรกในประเทศเยอรมนันี ประกอบดว้ย ค าท่ีแสดงปรัชญา
ของสมาคมน้ีไวช้ดัแจง้ 2 ค า คือ ค าวา่ “เครดิต (Credit)” หมายความวา่ “ความเช่ือถือได ้ความไวว้างใจ
ได”้ และ ค าวา่ “ยูเน่ียน (Union)” หมายความวา่ “กำรรวมเป็นหน่ึงเดียวกัน” เม่ือรวมความทั้งสองค าเขา้
ดว้ยกนั แปลความตามรูปศพัท ์ท่ีปรากฏจะหมายความวา่ กำรรวมเอำควำมไว้วำงใจซ่ึงกันและกัน เขา้เป็น
หน่ึงเดียวกนั แต่เน่ืองจากสมาคมน้ีมีลกัษณะของสหกรณ์เต็มตวัจึงเรียกกนัว่า “สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน” 
ซ่ึงก็แปลความตามรูปศพัท์ท่ีปรากฏได้ว่า กำรรวมเอำคนที่ไว้เนื้อเช่ือใจกันไว้วำงใจกันได้เข้ำเป็นหน่ึง
เดียวกนัเพือ่ด ำเนินงำนร่วมกนัให้บรรลุจุดหมำย  

สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน เป็นสมาคมท่ีรวมคนเขา้ดว้ยกนัตามลกัษณะสหกรณ์ ด าเนิน 
กิจการ ตามหลกัและวิธีการสหกรณ์สากลเช่นเดียวกบัสหกรณ์อ่ืน ๆ กิจการของสหกรณ์ประเภทน้ีจะ
ระดมเงินออมท่ีสมาชิกรายบุคคลสามารถกระท าได้น ามาเป็นทุน    เพื่อจดับริการสินเช่ือให้สมาชิก
น าไปใชใ้นทางท่ีเป็นประโยชน์โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราท่ีเหมาะสม บริหารกิจการของสมาชิกโดยสมาชิก
และเพื่อสมาชิก ซ่ึงประกอบดว้ยบุคคลท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนเดียวกนั  ประกอบอาชีพการงานในถ่ินเดียวกนั
หรือในองค์กรเดียวกนั เป็นสมาชิกในสมาคมเดียวกนั ดว้ยเหตุท่ี สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน จดัตั้งข้ึนตาม
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ขอ้ก าหนดในกฎหมายของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล จึงมีสิทธิเช่นเดียวกบับุคคลธรรมดาตามกฎหมาย คือ 
สามารถจดัท านิติกรรมใด ๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนดและให้สิทธิไวทุ้กกรณี สมาชิกมีความรับผิดชอบเท่า
จ านวนหุน้ท่ีตนครอบครองไวใ้นสหกรณ์  

จากเอกสารวชิาการของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแห่งประเทศไทย จ ากดั ไดใ้ห้ 
นิยามสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนไวว้า่ “เป็นสมาคมท่ีรวมเอาคนท่ีไวว้างใจกนัและกนัเขา้เป็นหน่ึงเดียวกนั เพื่อ

ร่วมกนัด าเนินกิจการอนัจะเป็นประโยชน์แก่การแกไ้ขปัญหา ความทุกข ์ ความเดือดร้อน ของกนัและกนั 
และช่วยส่งเสริมความเป็นอยูท่ี่ดีแก่สมาชิกและครอบครัว”  หรือกล่าวอีกนยัหน่ึง “สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน

เป็นองคก์ารท่ีรวมเอาคนท่ีรู้จกัมกัคุน้กนั มีความไวเ้น้ือเช่ือใจกนัเขา้เป็น หน่ึงเดียวกนั เพื่อร่วมมือ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัใหป้ระสบความสุข ความเจริญ ความครบครันในชีวิตไปดว้ยกนั” 

ประวตัิควำมเป็นมำของสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน 
ส าหรับคนไทยโดยทัว่ไปแลว้  สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนยงัเป็นส่ิงใหม่  ซ่ึงไม่เป็นท่ี 

เขา้ใจหรือยงั เขา้ใจสับสนมาก บา้งก็วา่เหมือนวงแชร์ บา้งก็วา่เป็นกิจกรรมเผยแพร่ศาสนาและอีกหลาย
ทศันะ ซ่ึงลว้นแสดงใหเ้ห็นชดัเจนวา่ ผูค้นนอกขบวนการสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน หรือแมบ้างคนใน
ขบวนการ จ านวนไม่นอ้ยท่ียงัไม่เขา้ใจสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอยา่งถูกตอ้ง ในช่วงกวา่ 40 ปี ท่ีสหกรณ์ 
ประเภทน้ีไดเ้กิดข้ึนในสังคมไทยภายใตช่ื้อวา่ “เครดิตยูเน่ียน”  จึงขอแบ่งประวติัความเป็นมาหรือ
ววิฒันาการของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนออกเป็น 2 ส่วนดว้ยกนั คือ 

1. ประวติัความเป็นมาของเครดิตยเูน่ียนสากล 
2. ประวติัความเป็นมาของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนในประเทศไทย 

ประวัติความเป็นมาของเครดิตยเูน่ียนสากล 
สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ก าเนิดข้ึนในสถานการณ์ขา้วยากหมากแพง ในสังคมของชาว 

เยอรมนั ในมลฑลเวสเตอร์วาลค์ (Westerwald) แควน้ไรน์ (Rhine) ประเทศเยอรมนันีในปี ค.ศ.1847 
(พ.ศ.2390) อนัเป็นยคุเดียวกบัการปฏิวติัอุตสาหกรรมในยโุรป ภาวะเศรษฐกิจโดยทัว่ไปตกต ่า ประชาชน 
ในมลฑลเวสเตอร์วาล์คขาดแคลนส่ิงอุปโภคและบริโภคขั้นพื้นฐาน อาหารท่ีหารับประทานได้มีเพียง 
ขนมปังกบัมนัฝร่ังเท่านั้น แต่ราคาซ้ือขายกนัในทอ้งตลาดสูงมากจนคนในชนบทไม่อาจซ้ือหาไดอ้ย่าง
เพียงพอ ก่อให้เกิดหน้ีสินพอกพูนในหมู่คนจนมากข้ึน เฟรดริช วิลเล่ียม ไรฟ์ไฟเซ่น (Friedrich wilhelm 
Raiffeisen) นายกเทศมนตรีแห่งเมืองเวเยอรบุสช์ (Weyerbusch) ในขณะนั้น ไดข้อความร่วมมือจาก
คหบดีในเมืองนั้นให้น าเงินมาลงทุนในสมาคมผูบ้ริโภคแห่งเมืองเวเยอร์บุสช์ (Weyerbusch Consumers’ 

Society) หรือสมาคมขนมปัง (Bread Society) ซ่ึงเขาไดริ้เร่ิมข้ึน เพื่อช่วยเหลือคนยากจนให้มีอาหารเพียง
พอท่ีจะบริโภค สมาคม น้ีไดส้ร้างโรงงานท าขนมปังข้ึน จดัการซ้ือขา้วสาลีมาจากแควน้อ่ืน น ามาผลิต
ขนมปังจ าหน่ายแก่ประชาชนในราคาท่ีต ่ากวา่ทอ้งตลาดถึงคร่ึงหน่ึง สามารถบรรเทาภาวะวิกฤตเร่ืองขาด
แคลนอาหารลงไปไดม้าก 
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สมาคมผูบ้ริโภคน้ีก่อตั้งข้ึนบนพื้นฐานปรัชญากำรเสียสละ     เพือ่ผู้ทีไ่ด้รับควำมทุกข์    
กองทุนไดรั้บมาถูกใชไ้ปตามวตัถุประสงคบ์นหลกัการด ารงกองทุนเอาไว ้ในระยะต่อมา  จึงกลายเป็นกฎ
แห่งกำรช่วยเหลอืซ่ึงกนัและกนัฉันท์พีน้่องและบนัดาลใหเ้กิดความสงบสุขในสังคม 

แมว้า่ สมาคมขนมปังจะสามารถบรรเทาภาวะวกิฤตลงไดม้าก แต่ปัญหาพื้นฐาน 
ของประชาชนยงัไม่หมดไป        ชาวชนบทยงัมีหน้ีสินลน้พน้ตวั ขาดแคลนเงินทุนเพื่อการจดัซ้ือปัจจยั
การผลิตทางการเกษตร ตอ้งการเงินเพื่อการซ่อมแซมบา้นเรือนหรือซ้ือบา้นใหม่ ไม่มีสถาบนัการเงินท่ีจะ
ใหบ้ริการในเร่ืองดงักล่าว มีการซ้ือขายปศุสัตวเ์พื่อการใชง้าน ในไร่นาอยา่งไร้ความเป็นธรรม ไรฟ์ไฟ
เซ่น ไดอ้าศยัประสบการณ์เดิมจากการด าเนินงานของสมาคมขนมปังมาสร้างสมาคมใหม่เม่ือยา้ยไป 
ด ารงต าแหน่งนายกเทศมนตรี เมืองแฟลมเมอร์ส์เฟลด ์ (Flammersfeld) ใหช่ื้อสมาคมใหม่น้ีวา่ สมำคม
เพือ่สงเครำะห์ชำวนำผู้ยำกไร้แห่งแฟลมเมอร์สเฟลด์ (Flammersfeld Relief Society for the Needy 
Farmers) ก่อตั้งข้ึนเม่ือเดือนธนัวาคม ค.ศ. 1849 (พ.ศ. 2392) โดยอาศยัความร่วมมือจากคหบดีในเมืองนั้น 
เป้าหมายส าคญัของสมาคมเพื่อขจดัระบบการคา้และ      ปศุสัตวม์าขายใหช้าวนา แบบใหผ้อ่นส่งใน
ระยะเวลา 5 ปี สมาคมน้ีจึงมีช่ือเรียกกนัวา่ สหพนัธ์      ปศุสัตว ์(Catles Union) อีกช่ือหน่ึง การด าเนินงาน
ของสมาคมเป็นไปอยา่งชา้ ๆ เพราะใชเ้วลานานในการหมุนเวยีนเงินทุนและไม่สามารถสนองความ
ตอ้งการของชาวนาไดอ้ยา่งทัว่ถึง และทนัท่วงที แต่ก็สามารถช่วยแกปั้ญหาไดเ้ฉพาะดา้นสัตวใ์ชง้าน
เท่านั้น ส่วนปัญหาความตอ้งการเงินทุนยงัคงมีอยู ่สมาคมจึงริเร่ิมจดับริการสินเช่ือเพิ่มข้ึนจากกิจการหน่ึง 
โดยสมาคมกูย้มืเงินจากแหล่งต่าง ๆ และรับบริจาคมาเป็นกองทุน การบริการสินเช่ือน้ีเป็นส่ิงใหม่ 
ส าหรับชาวนา ชาวนาเองไร้วนิยัในการใชบ้ริการสินเช่ือ ท าใหค้หบดีทั้งหลายถอนความร่วมมือจาก
สมาคมงานของสมาคมจึงเร่ิมมีปัญหาและด าเนินไปดว้ยความยากล าบากมากข้ึน 

ในปี ค.ศ. 1852 (พ.ศ. 2395) ไรฟ์ไฟเซ่น ไดย้า้ยไปด ารงต าแหน่งนายกเทศมนตรี 
เมืองเฮดเดสดอร์ฟ (Headdesdorf Welfare Society) ภารกิจของสมาคมมีหลากหลายข้ึนไดแ้ก่การ
จดับริการสินเช่ือแก่คนยากจน ใหก้ารศึกษาและหอ้งสมุดสาธารณะ เล้ียงดูเด็กก าพร้าและเด็กท่ีถูกทอดทิ้ง 
และจดับริการหางานแก่ประชาชน โดยเฉพาะอดีตนกัโทษ ปรัชญาการด าเนินงานของสมาคม เนน้ความ
เป็นอยูท่ี่ดีและพฒันาคุณธรรมความดีของประชาชนมากข้ึน หลงัจากด าเนินงานไปไดร้ะยะหน่ึงกิจการ
อ่ืน ๆ ก็ซบเซาลงเหลือเพียงการใหบ้ริการสินเช่ือมากข้ึนจนถึงขั้นแยกบริการสินเช่ือออกไปจดัเป็น
สมาคมใหม่ในปี ค.ศ. 1864 (พ.ศ. 2407) ช่ือวา่ “เฮดเดสดอร์ฟเครดิตยูเน่ียน” (Headesdorf Credit  Union) 
นบัเป็นสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแห่งแรกของโลก 
 

การใหบ้ริการสินเช่ือของสมาคมเครดิตยเูน่ียนตั้งอยูบ่นพื้นฐานการรวมประชาชน  
เขา้ดว้ยกนั เพื่อใหช่้วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และพึ่งตนเองตามค าสอนของศาสนาท่ีวา่พระเจา้ช่วยผูท่ี้ช่วย
ตนเอง    (God help those Who help themselves) การด าเนินงานของสมาคมเนน้หนกัท่ีการบริหาร ของ
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องคก์าร สร้างสรรคค์วามเป็นอยูท่ี่ดีแก่ประชาชน โดยสนองความตอ้งการทางวตัถุควบคู่กนัไปกบัการ
พฒันา คุณธรรมในมโนส านึกของประชาชน จากนั้นมาอีก 8 ปี กิจการเครดิตยเูน่ียนไดพ้ิสูจน์ใหเ้ห็น
บทบาทในการช่วยพฒันาสังคมและสร้างคุณประโยชน์ใหเ้ป็นท่ีประจกัษ ์ กิจการเครดิตยเูน่ียน จึงไดรั้บ
ความนิยมและแพร่หลายไปทัว่ ประเทศเยอรมนันีอยา่งรวดเร็ว ไรฟ์ไฟเซ่น ไดอุ้ทิศตนท างาน ขยาย
เครดิตยเูน่ียนและสร้างความยอมรับจากรัฐบาล จนสามารถออกกฎหมายโดยการผนวกเอาปรัชญา 
หลกัการ และวธีิการของกิจการเครดิตยเูน่ียนเป็นพื้นฐานของกฎหมาย เม่ือส้ินบุญของไรฟ์ไฟเซ่นในปี 
ค.ศ. 1888 (พ.ศ. 2431) สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนไดจ้ดัตั้งข้ึนในประเทศเยอรมนันีถึง 425 สหกรณ์  

จากการท่ีสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนไดแ้สดงอานุภาพในการแกปั้ญหาทางเศรษฐกิจ    
และสังคม ของประชาชนชาวเยอรมนันีไดป้ระจกัษท์ัว่ไป ประเทศต่าง ๆ ในยโุรปไดใ้หค้วามสนใจเป็น
อยา่งยิง่ อาทิ เนเธอร์แลนด์ เบลเยีย่ม สเปน ฝร่ังเศส เป็นตน้ ประเทศเดนมาร์คและสวสิเซอร์แลนด์ ได้
ประกาศ ใหร้างวลัแก่เจา้หนา้ท่ีของตนท่ีสามารถเผยแพร่และจดัตั้งสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนข้ึนไดใ้น
ประเทศ ตั้งแต่นั้นมา สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ก็ไดรั้บการจดัตั้งข้ึนในประเทศต่าง ๆ ทั้งในยโุรปและในท่ี
อ่ืน ๆ      จนครอบคลุมไปทัว่โลกดงัปรากฎในปัจจุบนั การเผยแพร่ขยายของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่ี
ส าคญัและมีผลท าใหส้หกรณ์ประเภทน้ีเป็นขบวนการระดบัโลก เป็นการเผยแพร่ขยายใน 3 ประเทศ
ดงัต่อไปน้ี 

1. ดร.เลอออง วอลเลมเบอร์ก (Dr. Loen Wallemborg) ไดริ้เร่ิมน ากิจการสหกรณ์เครดิต     ยู
เน่ียนไปก่อตั้งในประเทศอติำล ี  ในเมืองลอเร็กเจีย (Loreggia) แต่กิจการไม่พฒันามาก เป็นเพียงกลุ่มเล็ก 
ๆ มีสมาชิกไม่เกิน 100 คน ท่านลุยจิ  ลซัซตัติ (Luigi Luzzatti) ไดเ้ร่ิมก่อตั้ง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนในรูป
ธนาคารประชาชน โดยปรับปรุงหลกัการของไรฟ์ไฟเซ่นในเมืองมิลาน ใหช่ื้อวา่ “ธนำคำรประชำชนแห่ง
เมืองมิลำน” (People’s Bank of Milan) ปรากฎวา่เป็นผลส าเร็จมาก จนมีการน าเอารูปแบบธนาคาร
ประชาชนไปจดัตั้งทัว่ประเทศอิตาลีจ านวนถึง 735 แห่ง ในเวลา 44 ปี 

2. อลัฟองส์ เดสจาร์แดงส์ (Alphonse Desjardins) ชาวแคนาดาเช้ือสายฝร่ังเศส ไดน้ าเอากิจการ
สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนไปริเร่ิมก่อตั้งท่ี เมืองเลวส์ิ มลฑลควเีบค ประเทศแคนำดำ  ใหช่ื้อสมาคมวา่ ลาเชส 
ปอปปูแลร์ เดอ เลวสี (La Caisse Populairede Lavis) นบัเป็น สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน แห่งแรกในประเทศน้ี  
จากนั้นมาสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเป็นท่ีนิยมในหมู่ชาวแคนาดาเช้ือสายฝร่ังเศส อยา่งกวา้งขวางและแพร่
ไปสู่กลุ่มเช้ือสายอ่ืนจนทัว่ประเทศในท่ีสุด 

3. เดสจาร์แดงส์ ไดน้ าเอากิจการสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ไปเผยแพร่ในหมู่ชาวอเมริกนัเช้ือสาย 
ฝร่ังเศสท่ีแมนเชสเตอร์และนิวแฮมเชียร์ ในสหรัฐอเมริกำจนเป็นท่ีนิยมทัว่ไป ในระยะต่อมา  เอด็เวอร์ด 
เอ. ไฟเลน ( Edword A. filene) คหบดีผูม้ ัง่คัง่แห่งมลรัฐแมสชาชูเสทไดเ้ขา้มามีบทบาทสนบัสนุน 
ส่งเสริมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนใหแ้พร่ขยายทัว่ไปทั้งสหรัฐอเมริกาพร้อมดว้ยทนายความคู่ใจของเขา 
พยายามผลกัดนัใหรั้ฐบาลของรัฐแมสซาชูเสทยอมออกกฎหมายรองรับสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน จนเป็น
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ผลส าเร็จ และกฎหมายของรัฐฉบบัน้ีไดก้ลายเป็นตน้แบบของกฎหมายท่ีใชร้องรับ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน
ในมลรัฐอ่ืน ๆ ไฟเลนและทนายความของเขายงัคงด าเนินการเผยแพร่และขยายขบวนการ  

สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต่อไปในสหรัฐอเมริกา    โดยการก่อตั้งส านกังานขยายงานเครดิต 
ยเูน่ียน (Credit Union Extension Bureau) ข้ึน    ใหมี้บทบาทในการพฒันาขบวนการสหกรณ์เครดิตยู
เน่ียนในสหรัฐอเมริกา โดยการสนบัสนุนใหมี้การจดัตั้งชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ในมลรัฐต่าง ๆ แลว้
รวบรวมความร่วมมือระหวา่งชุมนุมระดบัมลรัฐ เหล่านั้น ก่อตั้ง “สมำคมเครดิตยูเน่ียนแห่งชำติ” (Credit 
Union National Association) ท่ีรู้จกัในนามยอ่วา่ คิวน่า (CUNA) เอ็ดเวอร์ด เอ ไฟเลน ไดส้มญาวา่เป็น
บิดาแห่งขบวนการเครดิตยเูน่ียนในสหรัฐอเมริกา ในขณะท่ี  เฟรดริช วลิเล่ียม ไรฟ์ไฟเซ่น ไดส้มญาวา่ 
บิดาแห่งขบวนการสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนของโลก 
ประวัติความเป็นมาของเครดิตยเูน่ียนในประเทศไทย 

ประเทศไทยไดมี้ความสัมพนัธ์กบัประเทศทางตะวนัตกมากข้ึน      โดยเฉพาะใน 
เขตยโุรป ในช่วงท่ีประเทศแถบน้ีท าการล่าอาณานิคมในเอเซีย จึงมีผลใหค้นไทยเปล่ียนแปลงแบบแผน 
การผลิตขา้วจากการผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศเป็นการผลิตเพื่อการส่งออกหรือคา้กบัต่างประเทศ 
พอ่คา้คนกลางและนายทุนเร่ิมเขา้มามีบทบาทในระบบเศรษฐกิจแบบใหม่น้ีมากข้ึน สถานการณ์ดงักล่าว
ผลกัดนัใหช้าวนาตกเป็นหน้ีนายทุนและพอ่คา้คนกลางตอ้งสูญเสียท่ีดินท ากิน และอพยพไปหาท่ีใหม่แต่
ก็เขา้สู่วฎัจกัรเดิม ภาวะความยากจนเขา้ครอบง าชาวนาไทยทัว่ไป รัฐบาลในสมยัปี พ.ศ. 2457 ไดพ้ยายาม
หาทางหยดุย ั้งปัญหาดงักล่าว ในท่ีสุดก็ไดริ้เร่ิมน าเอา ระบบสหกรณ์หาทุนแบบของไรฟ์ไฟเซ่นเขา้มา
ริเร่ิมจดัตั้งข้ึนตามค าแนะน าของ เซอร์ เบอร์นาร์ด ฮนัเตอร์ นายธนาคารกลาง ชาวองักฤษแห่งเมืองมธั
ราช ประเทศอินเดีย ท่ีต าบลวดัจนัทน์ อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2459 
ช่ือ “สหกรณ์วดัจันทน์ไม่จ ำกดัสินใช้” ซ่ึงก็คือสหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทยนัน่เอง สหกรณ์นั้นใช้
หลกัและวธีิการคลา้ยกบัสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน และรู้จกัในนามสหกรณ์หาทุน มีเฉพาะผูท่ี้ไดรั้บการศึกษา
สหกรณ์จากต่างประเทศกบันกัวชิาการ สหกรณ์ในสมยันั้นท่ีเขา้ใจวา่ สหกรณ์วดัจนัทน์เป็นสหกรณ์
เครดิตยเูน่ียน ช่ือสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพิ่งจะเร่ิมเป็นท่ีรู้จกัในหมู่คนไทย เม่ือมีนกัพฒันาในกลุ่มคริสต์
ชนนิกายโรมนัคาธอลิค ไดจ้ดัการสัมมนาเร่ือง “การพฒันาเครดิตยเูน่ียน” ข้ึนในกรุงเทพมหานคร ท่ีบา้น
เซเวยีร์ ใกลอ้นุสาวรียช์ยัสมรภูมิ เม่ือปี พ.ศ. 2505 และเสริมย  ้าดว้ยการจดัสัมมนา เร่ือง “เครดิตยเูน่ียนข
องสมาคมเครดิตยเูน่ียนแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา” ร่วมกบั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ดว้ยความ

สนบัสนุนของรัฐบาลไทยในปี พ.ศ. 2506 ณ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์บางเขน จากนั้นมาอีก 2 ปี กลุ่ม
นกัพฒันาเอกชน ซ่ึงประกอบดว้ยนายแพทย ์ อาจารยม์หาวทิยาลยัและนกัศึกษา   ตลอดจนเจา้หนา้ท่ี
พฒันาเอกชนซ่ึงร่วมกนัด าเนินงานในศูนยพ์ฒันา สลมัหว้ยขวางช่ือศูนยก์ลางเทวา ไดริ้เร่ิมจดัตั้งกลุ่ม
เครดิตยเูน่ียนข้ึนในหมู่ชาวสลมัแห่งนั้นเม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2508 (ค.ศ.1965) ใหช่ื้อวา่ “กลุ่ม
เครดิตยูเน่ียนแห่งศูนย์กลำงเทวำ” มีสมาชิกเร่ิมแรก 13 คน รวบรวมเงินสะสมงวดแรกและค่าธรรมเนียม
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แรกเขา้จากสมาชิก ซ่ึงส่วนใหญ่มีรายไดม้าจากการเก็บขยะและคา้ขายเล็ก ๆ นอ้ย ๆ จ านวนเงิน 360 บาท 
กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแห่งแรกของประเทศไทยน้ีไม่เป็นท่ียอมรับของทางราชการในระยะเร่ิมตน้ จึงไดรั้บ
ความอุปถมัภจ์ากนกับวชในศาสนาคริสตนิ์กาย คาธอลิค คือ บาทหลวงอลัเฟรด บอนแนงค ์   กบั     
นายแพทยน์กัพฒันาชาวสลมัช่ือ  นายแพทยช์วลิต จิตรานุเคราะห์   

การเผยแพร่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนในระยะเร่ิมตน้ จึงอยูใ่นแวดวงของคริสตช์น       นิกาย 
โรมนัคาธอลิคเป็นส่วนมากจนเป็นท่ีเขา้ใจกนัวา่เป็นกิจกรรมเผยแพร่ศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาธอลิค 
ทั้งท่ีจริงแลว้กิจการเครดิตยเูน่ียนเป็นคนละเร่ืองกบัการเผยแพร่ศาสนา แต่เป็นเพราะนกัพฒันาในกลุ่มผู ้
นบัถือศาสนาคริสตเ์ป็นผูริ้เร่ิมน ามาเผยแพร่เท่านั้น 

การเผยแพร่และส่งเสริมกลุ่มเครดิตยเูน่ียนไดรั้บความสนบัสนุน จากองคก์าร 
พฒันาในกลุ่มคาธอลิคและองคก์ารเครดิตยเูน่ียนในต่างประเทศมากข้ึนตามล าดบั เพื่อใหมี้การเผยแพร่
และส่งเสริม กลุ่มเครดิตยเูน่ียนมากข้ึน ไดมี้การจดัตั้งคณะท างานพฒันาเครดิตยเูน่ียนข้ึนโดยอาศยั
ส านกังาน สมาคมศูนยก์ลางเทวาเป็นท่ีท าการ และกลุ่มเครดิตยเูน่ียนศูนยก์ลางเทวาเป็นเสมือนโรงเรียน
สอนสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแก่นกัพฒันาและผูท่ี้จะน าเอาไปจดัตั้งในสังคมของตน คณะท างานไดจ้ดัตั้ง 
“ศูนย์กลำงเครดิตยูเน่ียนแห่งประเทศไทย” ข้ึนใหมี้บทบาทหลกัในการด าเนินงานเก่ียวกบัเครดิตยเูน่ียน 3 
ประการดงัน้ี 

1. เป็นศูนยก์ลางในการรวบรวมสถิติขอ้มูลเก่ียวกบัเครดิตยเูน่ียน ตลอดจนวางแผน  
จดัการศึกษาเครดิตยเูน่ียน เช่น การจดัท าหลกัสูตร การก าหนดแนวทางเผยแพร่และส่งเสริม รวมทั้งการ
เตรียมเอกสารเพื่อการเผยแพร่ชนิดต่าง ๆ เก่ียวกบัเครดิตยเูน่ียน 

2. เป็นหน่วยปฏิบติัการศึกษาเครดิตยเูน่ียน เช่น จดัการประชุมสัมมนา จดัการส่ง 
วทิยากรไปบรรยายตามหน่วยงาน องคก์าร และชุมชนท่ีสนใจ    จดัการอบรมเพื่อก่อตั้งกลุ่มเครดิตยเูน่ียน 
เป็นตน้ 

3. เป็นศูนยก์ลางประสานงานเพื่อพฒันาเครดิตยเูน่ียนกบัหน่วยงานราชการเก่ียว 
ขอ้งเป็น ศูนยก์ลางของขบวนการเครดิตยเูน่ียนในประเทศ และเป็นหน่วยประสานงานติดต่อสัมพนัธ์กบั
องคก์ารเครดิตยเูน่ียนสากลและต่างประเทศ 

การด าเนินงานของศูนยก์ลางเครดิตยเูน่ียนแห่งประเทศไทยประสบความส าเร็จ 
ดว้ยดี ในดา้นการเผยแพร่และขยายงานเครดิตยเูน่ียนไปสู่ทอ้งถ่ินต่าง ๆ รวมทั้งเสริมสร้าง       
สัมพนัธภาพอนัดีกบัขบวนการเครดิตยเูน่ียนสากล จนไดเ้ขา้เป็นสมาชิกของสมาคมสมาพนัธ์ สหกรณ์
ออมทรัพย ์ และเครดิตในเอเซีย (Association of Asian Condederation of Credit Unions) และเขา้เป็น
สมาชิกของสภาเครดิตยเูน่ียนโลก (World Council of Credit Unions) ตามล าดบั ในเวลาต่อมา ใน
ขณะเดียวกนัไดพ้ยายามพฒันาองคก์ารเครดิตยเูน่ียนระดบัท่ีสูงข้ึนกวา่ระดบัทอ้งถ่ิน เพื่อสร้างขบวนการ
ท่ีเขม้แขง็และเป็นท่ียอมรับจากทางราชการและทศันะของขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่  
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หลงัจากผูแ้ทนของประเทศไทยกลบัจากการเขา้ร่วมการประชุมสัมมนาเก่ียวกบั 
เครดิตยเูน่ียน ณ สถาบนัศึกษาสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ณ ประเทศเกาหลีใต ้เม่ือปี พ.ศ. 2514 แลว้ได ้ ริเร่ิม
ด าเนินการจดัองคก์ารเครดิตยเูน่ียนระดบัสูงข้ึนเม่ือวนัท่ี 12 สิงหาคม พ.ศ. 2515 โดยถือเป็นการใหก้ าเนิด
ขบวนการในวนัแม่แห่งชาติ ท่ีประชุมผูแ้ทนกลุ่มเครดิตยเูน่ียนทัว่ประเทศ ไดมี้มติใหจ้ดัตั้ง “ชุมนุมกลุ่ม
ออมทรัพย์พฒันำแห่งประเทศไทย”  ข้ึน ท าหนา้ท่ีแทนศูนยก์ลางเครดิตยเูน่ียนแห่งประเทศไทย ยงัคงใช้
ท่ีเดิมเป็นส านกังาน มีคณะกรรมการบริหารมาจากการเลือกตั้งในหมู่ผูแ้ทนกลุ่มเครดิตยเูน่ียนทัว่ประเทศ
ในขณะนั้น มีการจดัจา้งเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานเตม็เวลาไดรั้บความช่วยเหลือเงินค่าใชจ่้ายจากองคก์าร
พฒันาระหวา่งประเทศเป็นส่วนใหญ่ ในปี พ.ศ. 2517  ท่ีประชุมใหญ่ผูแ้ทนกลุ่มเครดิตยเูน่ียนทัว่ประเทศ
ไดมี้มติใหเ้ปล่ียนช่ือ “ชุมนุมกลุ่มออมทรัพย์พฒันำแห่งประเทศไทย” เป็น “สันนิบำตเครดิตยูเน่ียนแห่ง
ประเทศไทย” เพื่อใหเ้ป็นท่ีรู้จกัและ สัมพนัธ์กบัขบวนการเครดิตยเูน่ียนสากล เพราะช่ือเดิมไม่เป็นท่ีรู้จกั
และเขา้ใจในขบวนการ พร้อมกนันั้นก็ได ้  ริเร่ิมจดัระบบสวสัดิการเงินกู ้ และสวสัดิการเงินสะสมบริการ
แก่กลุ่มเครดิตยเูน่ียนท่ีสนใจโดยไดรั้บการสนบัสนุนจากสมาคมประกนัภยัของคิวน่า  (CUNA Mutual 
Insurance Society)    ซ่ึงเป็นองคก์ารประกนัภยัส าหรับขบวนการเครดิตยเูน่ียนทัว่โลก 

สันนิบาตเครดิตยเูน่ียนแห่งประเทศไทยไดด้ าเนินงานในฐานะองคก์ารกลางของ 
ขบวนการเครดิตยเูน่ียนของประเทศไทยมาอยา่งต่อเน่ือง ทั้งดา้นการพฒันาขบวนการ ดา้นการเผยแพร่  
และส่งเสริมและจดับริการสวสัดิการต่าง ๆ  อนัจะช่วยใหข้บวนการเครดิตยเูน่ียนเจริญกา้วหนา้ และ
พึ่งตนเองได ้ส่ิงท่ีตอ้งพยายามอยา่งยิง่ก็คือใหท้างราชการยอมรับและจดทะเบียนตามกฎหมาย  
หลังการจดทะเบียนกลุ่มเครดิตยเูน่ียนเป็นสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 

เม่ือก่อนทางการ (นายทะเบียนสหกรณ์) ไม่ยอมรับวา่ “กลุ่มออมทรัพยพ์ฒันา”    

หรือกลุ่มเครดิตยเูน่ียนเป็นสหกรณ์ ดงันั้นจึงไม่ยอมจดทะเบียนใหก้ลุ่มดงักล่าวเป็นสหกรณ์ท่ีถูกตอ้ง แต่
นายประดิษฐ ์ มชัฌิมา ผูอ้  านวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) เห็นวา่กลุ่มดงักล่าว
ด าเนินการสมบูรณ์ถูกตอ้งตามลกัษณะของสหกรณ์ทุกประการจึงควรจะไดรั้บการรับรองจากทางการวา่
เป็นสหกรณ์โดยสมบูรณ์ดว้ยการจดทะเบียนให้เป็นสหกรณ์ดงันั้นจึงไดห้าทางช่วยเหลือโดยท าหนงัสือ
ติดต่อไปยงั ชุมนุมสหกรณ์แห่งสหรัฐอเมริกา CO - OPERATIVE LEAGUE OF USA. (CLUSA) ใหส่้ง
ผูเ้ช่ียวชาญมาศึกษาวเิคราะห์การด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพยฯ์ ดงักล่าว ซ่ึงต่อมา CLUSA ไดส่้ง Prof. 
Memilland มาศึกษาร่วมกบั ส.ส.ท. เป็นเวลา 3 เดือน ในปี พ.ศ. 2519 แลว้ท ารายงานเสนอ ส.ส.ท. วา่
กลุ่มต่างๆ ดงักล่าวเป็นสหกรณ์โดยสมบูรณ์ ทางการจึงควรจะจดทะเบียนใหเ้ป็นสหกรณ์โดยถูกตอ้ง เพื่อ
จะไดข้ยายกิจการและท าประโยชน์ใหแ้ก่ชุมชน และสังคมต่อไป ซ่ึงนายประดิษฐ ์ มชัฌิมา ไดน้ าเร่ือง
ดงักล่าวเสนอไปยงัส านกังานนายทะเบียนสหกรณ์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้ด าเนินการต่อไป เม่ือตน้
ปี พ.ศ. 2519 ซ่ึงทางการก็ไดพ้ิจารณา และด าเนินการจดทะเบียนใหถู้กตอ้งสมความมุ่งหมาย ในปี พ.ศ. 
2521 
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ดว้ยสาเหตุดงักล่าวน้ี กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงไดติ้ดต่อมายงัสันนิบาตเครดิตยเูน่ียน 
แห่งประเทศไทย ใหส่้งผูแ้ทนของสันนิบาตเครดิตยเูน่ียนฯ คือ คุณอมัพร วฒันวงศ ์ และ คุณสมบติั         
นนัทวจิิตร ไปพบกบั นายทะเบียน   บริสุทธ์ิ   ผูแ้ทนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทุกวนัพุธ เป็นเวลา  1 ปี 
เพื่อร่างขอ้บงัคบัของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ในการจดทะเบียนกลุ่มเครดิตยเูน่ียน เป็นสหกรณ์ตาม
พระราชบญัญติัสหกรณ์พุทธศกัราช 2511 และสันนิบาตเครดิตยเูน่ียนแห่งประเทศไทย ไดรั้บการจด
ทะเบียนเป็นชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแห่งประเทศไทย จ ากดั เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2522 มี
ส านกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี 56/2 หมู่ 3 ถนนรามค าแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 ซ่ึง
เป็นท่ีท าการหลงัแรกโดยไดรั้บเงินสนบัสนุนจากองคก์ารมีเซรีออร์ ประเทศเยอรมนั และจากสหกรณ์/
กลุ่มเครดิตยเูน่ียนทัว่ประเทศ ส่วนท่ีดินไดรั้บความอนุเคราะห์จาก นายแพทยช์วลิต จิตรานุเคราะห์ มีเน้ือ
ท่ี 2 ไร่ 1 งาน 56 ตารางวา  และเม่ือวนัท่ี  22  เมษายน  2520  ไดมี้พิธีวางศิลาฤกษส์ านกังานแห่งใหม่ โดย 
นายอดุล  นิยมวภิาต  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ในขณะนั้น เป็นประธานในพิธี 
 

อุดมกำรณ์ หลกักำรและวธีิกำรสหกรณ์เครดติยูเน่ียน 
 

อดุมกำรณ์สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน 
  คือ แนวความคิดของระบบสหกรณ์ท่ีจะช่วยใหส้ภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน
ในภาวะท่ีดีจนสามารถท าให้ประชาชนอยูดี่กินดีและมีสันติสุขไดด้ว้ยการประหยดั การช่วยเหลือตนเอง
และช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
 

หลกักำรสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน 
หลกัการด าเนินงานของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ก าหนดข้ึนภายใตป้รัชญาแห่งการ 

ร่วมมือกนั ของคนในสังคมเดียวกนั ยดึถือคุณค่าแห่งความเสมอภาค ภราดรภาพของคน การพึ่งตนเอง
และการช่วยเหลือ ซ่ึงกนัและกนั ในทางปฏิบติัแมจ้ะมีรายละเอียดแตกต่างกนัไปทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ 
และสภาพภูมิศาสตร์ แต่เป้าหมายส าคญัก็คือ กำรพฒันำคุณภำพชีวติกำรอยู่ร่วมกนัฉันท์พีน้่องอย่ำงสันติ
สุขของคนในสังคม 

  ในการประชุมสมชัชาใหญ่ ผูแ้ทนสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนของสภาเครดิตยเูน่ียนโลก คร้ัง

ท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2527 ไดมี้การก าหนดหลกัการสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสากล  ประกอบดว้ย
หลกัการส าคญั 3 หลกัการ มีดงัน้ี  
 1. หลักแห่งประชาธิปไตย 

1.1 เปิดรับสมำชิกทัว่ไปด้วยควำมสมัครใจ      สมาชิกภาพในสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
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เปิดส าหรับทุกคนท่ีมีวงสัมพนัธ์เดียวกนั เห็นคุณค่าและประสงคท่ี์จะเขา้มามีส่วนร่วม พร้อมท่ีจะ
รับผดิชอบร่วมกนัในฐานะสมาชิก 

1.2 กำรควบคุมโดยระบอบประชำธิปไตย           สมาชิกของสหกรณ์เครดิตย ู
เน่ียนมีความเท่าเทียมกนัในการออกเสียง (หน่ึงคนหน่ึงเสียง) ซ่ึงจะมีผลต่อการด าเนินงานของ สหกรณ์
โดยไม่ค  านึงถึง จ  านวนหุน้หรือปริมาณธุรกิจท่ีมีต่อสหกรณ์ การออกเสียงในสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน อาจ
กระท าในรูป สัดส่วน หรือระบบตวัแทนตามหลกัการประชาธิปไตย สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมีเอกสิทธ์ิ
ภายในตนเอง ภายใตข้อบเขตแห่งกฎหมายและขอ้ก าหนด โดยค านึงถึงการใหบ้ริการแก่สมาชิก และ
ควบคุม โดยสมาชิก คณะกรรมการของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเป็นอาสาสมคัรไม่รับค่าจา้งและเงินเดือน 
แต่อยา่งไรก็ตามสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน อาจจ่ายเงินชดเชยค่าใชจ่้ายอนัเกิดข้ึนจริงจาการปฏิบติังานเพื่อ
สหกรณ์ของคณะกรรมการ ท่ีไดรั้บเลือกตั้งมานั้น 

1.3 ควำมเป็นกลำง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมีความเป็นกลางทางเช้ือชาติ สัญชาติ  
เพศ ศาสนา และลทัธิการเมือง 

2. หลักแห่งการให้บริการสมาชิก 
2.1.  กำรให้บริกำรแก่สมำชิก สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจดับริการต่างๆ ใหแ้ก่สมาชิกเพื่อให้ 

เกิดผลโดยตรงต่อความเป็นอยูท่ี่ดีทั้งทางดา้นเศรษฐกิจและทางดา้นสังคมของมวลสมาชิก 
2.2   กำรจัดสรรผลประโยชน์แก่มวลสมำชิก เพื่อท่ีจะส่งเสริมการสะสมทรัพยโ์ดยการ 

ออม และจดับริการเงินกู ้ ตลอดจนบริการอ่ืน ๆ แก่สมาชิก สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจะจ่ายดอกเบ้ียแก่เงิน
ออมและเงินฝากของสมาชิกในสหกรณ์ในอตัราท่ีเป็นธรรม โดยค านึงถึงความสามารถท่ีจะจ่ายไดข้อง 
สหกรณ์ 

เงินส่วนเหล่ือมท่ีเกิดข้ึนจากผลการด าเนินงานของสหกรณ์   หลงัจากจดัไวเ้ป็นกองทุน 
ของสหกรณ์และจดัสรรเป็นเงินปันผลแก่เงินออมใหส้มาชิกในอตัราท่ีจ ากดัแลว้ จะถือเป็น ผลประโยชน์
รวมของบรรดาสมาชิก ไม่มีสมาชิกผูห้น่ึงผูใ้ดหรือกลุ่มใดไดป้ระโยชน์เฉพาะตวั เงินส่วนเหล่ือมท่ีเหลือ
จากการจดัสรรดงักล่าว อาจแบ่งปันแก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจท่ีสมาชิก ไดก้ระท ากบัสหกรณ์ โดยอาจ
จดัเป็นดอกเบ้ีย หรือทุนสนบัสนุนใด ๆ หรือจดัเป็นสวสัดิการต่าง ๆ ท่ีจะมีผลต่อสมาชิกตามความ
ตอ้งการของมวลสมาชิก 

2.3  สร้ำงเสถียรภำพทำงกำรเงิน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมีภาระท่ีจะตอ้งสร้างความมัน่คง  
ในทางการเงิน รวมทั้งสะสมทุนส ารองใหเ้พียงพอ สร้างระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพเพื่อ
ประกนัความต่อเน่ืองในการใหบ้ริการแก่สมาชิกไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 
 3. หลักแห่งเป้าหมายทางสังคม 

3.1 กำรให้กำรศึกษำอย่ำงต่อเน่ือง      สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมุ่งจดัการศึกษาอยา่ง 
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จริงจงัแก่สมาชิก คณะกรรมการและพนกังานของสหกรณ์ ตลอดจนบริการการศึกษาแก่คนทัว่ไปในเร่ือง
เก่ียวกบัเศรษฐกิจ สังคม ประชาธิปไตย และการพึ่งตนเอง ส่งเสริมการออมและการใชเ้งินกูอ้ยา่งชาญ
ฉลาด ตลอดจนใหก้ารศึกษาดา้นสิทธิและความรับผดิชอบ (หนา้ท่ี) ของสมาชิกอนัจะมีผลต่อทวลิกัษณ์
ของสหกรณ์ คือ การมุ่งความส าเร็จทั้งทางเศรษฐกิจและทางสังคมในการบริการแก่สมาชิกตามท่ีสมาชิก
ตอ้งการ 

3.2 กำรร่วมมือระหว่ำงสหกรณ์  เพื่อท่ีจะส่งเสริมการด าเนินงานของสหกรณ์ 
เครดิตยเูน่ียนใหส้อดคลอ้งกบัปรัชญาและแนวทางแห่งการรวมกนั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนกระตือ รือร้น ท่ี
จะร่วมมือกบัสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนและองคก์ารสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่ีสูงข้ึน  ทั้งใน   ทอ้งถ่ิน ระดบัชาติ 
และระดบันานาชาติ อนัจะส่งผลใหส้ามารถบริการสมาชิกไดก้วา้งขวาง ตรงตามความตอ้งการของ
สมาชิกและชุมชน 

3.3 ควำมรับผดิชอบต่อสังคม เพื่อจรรโลงและรักษาไวซ่ึ้งอุดมการณ์และความเช่ือมัน่ 
ของผูบุ้กเบิกงานสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมุ่งท่ีจะพฒันาคนและสังคม เสริมสร้าง
ความเป็นธรรมแก่สมาชิกและชุมชนโดยรวมท่ีสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตั้งอยู ่ และด าเนินงานในทอ้งท่ีนั้น 
สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจะขยายการใหบ้ริการใหถึ้งทุกคนในชุมชนท่ีเห็นคุณค่าประสงคท่ี์จะเขา้มามี ส่วน
ร่วมด าเนินงานและใชบ้ริการ การตดัสินใจด าเนินกิจการของสหกรณ์จะตอ้งค านึงถึงความตอ้งการของ
สังคมท่ีสมาชิกและสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเป็นส่วนหน่ึงของสังคมโดยรวม 
วธีิกำรของเครดิตยูเน่ียน 
 เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นการน าหลกัการของเครดิตยเูน่ียนใหเ้ป็นไปตามจิตตารมณ์ 
จ าเป็นตอ้งมีวธีิการเป็นส่ือน า ซ่ึงมีรูปแบบโดยเฉพาะของสหกรณ์เอง นัน่ก็คือ การรวมกนั ร่วมมือกนัให้
บรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงค ์
 กำรรวมกนั เป็นวธีิการรวมคนท่ีมีปัญหาหรือมีความตอ้งการอยา่งเดียวกนั ดว้ยความ
สมคัรใจใหเ้ป็นกลุ่ม การรวมกนัน้ีเป็นการสร้างพลงัใหเ้กิดข้ึนเพื่อแกไ้ขปัญหาภายในกลุ่ม โดยใชว้ธีิ
ประหยดัช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
 กำรรวมกนั จะเป็นการถาวรหรือไม่ถาวร ก็เพื่อร่วมกนัไม่ใช่ต่างคนต่างท า การร่วมมือ
แบ่งออกไดเ้ป็นการร่วมแรงและร่วมใจ 
 วตัถุประสงคห์ลกัอนัส าคญัยิ่งของการรวมกนัของเครดิตยเูน่ียนคือ กำรพฒันำคนโดยให้
กำรศึกษำอบรมเพือ่พฒันำตนเองและเพือ่นสมำชิกเป็นส ำคัญ ส่วนกำรจัดบริกำรเกี่ยวกบักำรออมทรัพย์
และกำรให้กู้ยมืและกจิกรรมอืน่ ๆ น้ัน เป็นวตัถุประสงค์รองทีใ่ช้เป็นส่ือให้สมำชิกได้มีกจิกรรมมีโอกำส
พบปะ ปรึกษำหำรือกันอยู่เสมอต่อเน่ืองกนัไปมิให้ขำดตอน ซ่ึงจะช่วยให้กลุ่มมั่นคง ถำวรตลอดไป 
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จติตำรมณ์ของสหกรณ์เครดติยูเน่ียน 
 
จะเห็นไดว้า่คนมีศตัรูโดยธรรมชาติอยูก่่อนแลว้ทุกคน    เพียงแต่รูปแบบปัญหา 

อุปสรรค ความทุกข ์ ความเดือดร้อนของแต่ละคนแตกต่างกนัไปตามสภาพ ของแต่ละบุคคล หากคนเรา
เพิ่มปัญหาระหวา่งกนัเองเขา้ไป จากสาเหตุการแก่งแยง่ช่วงชิง เอารัดเอาเปรียบซ่ึงกนัและกนัก็จะยิง่เพิ่ม
ความยากในการแกไ้ข บางคนอาจไดรั้บผลส าเร็จ บางคน ประสบความลม้เหลวในชีวติ แต่คนอยูใ่น
สังคมเดียวกนั เม่ือมีคนจน มีคนรวยและต่างคนต่างอยู ่ ชีวติของทั้งสองฝ่ายก็ไม่สงบสุข เพราะคนรวยก็
จะคอยแต่ระแวงวา่จะมีคนมาจ้ี มาปลน้ ส่วนคนจน ก็อาจตอ้งท าทุกวธีิทางท่ีจะตอ้งอยูร่อด อาจตอ้งลกั
ขโมยหรือจ้ี ปลน้ ชิงทรัพยจ์ากคนรวย ทางท่ีดี ควรรวมกนัเพื่อร่วมมือกนัแกไ้ขปัญหา อุปสรรค ความ
ทุกข ์ความเดือดร้อนท่ีมีโดยธรรมชาติมากกวา่ท่ีจะมาเพิ่มปัญหาแก่ชีวิตของกนัและกนั 

การรวมกนัเพื่อแสวงหาประโยชน์เป็นปรัชญาของธุรกิจทุนนิยมเสรีซ่ึงเป็นการ 
รวมกนัโดยมีผลประโยชน์เป็นส่ิงจูงใจ หากไม่มีผลประโยชน์จะแตกแยกกนัไป ไม่ไดมี้จิตใจเห็นคุณค่า 
การรวมกนัดว้ยความส านึกในฐานะมนุษย ์ คนท่ีอยูใ่นสังคมปัจจุบนัส่วนมากมีจิตใจท่ีจะหาประโยชน์ 
หรือมองหาแต่ผลไดใ้หต้นเองเป็นท่ีตั้ง จึงมีการแก่งแยง่แข่งขนั ระบบการศึกษามกัมุ่งเฉพาะจิตใจ 
เช่นนั้น ในทางศาสนาเรียกวา่ควำมเห็นแก่ตัว ซ่ึงส่ิงน้ีเองเป็นตวัการท่ีขดัขวางการรวมกนัของคน 
สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจึงมุ่งอบรมสมาชิกใหม้องเห็นอนัตรายของความเห็นแก่ตวั ซ่ึงไม่เพียงแต่จะ
ขดัขวางการรวมคนเขา้ดว้ยกนั แต่ยงัเป็นอุปสรรคในการด าเนินงานของหมู่คณะอีกดว้ย อุดมการณ์
สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหรือท่ีเรียกวา่จิตตารมณ์นั้นมีความเช่ือวา่ หำกคนเรำมุ่งแต่จะให้กนั โดยไม่แสวงหำ
ส่ิงตอบแทน แล้วคนเรำจะสำมำรถรวมกนัได้อย่ำงแน่นเหนียว ฉะนั้นผูท่ี้จะเขา้เป็น สมาชิกของสหกรณ์
เครดิตยเูน่ียนจึงควรพิจารณาถึงอนัตรายของความเห็นแก่ได ้ เห็นแก่ตวั พยายามสลดัทิ้งไป แลว้หนัมาฝึก
การใหห้รือคลายความเห็นแก่ตวัลง มุ่งแต่จะใหเ้พื่อนท่ีอยูใ่นสังคมเดียวกนั  

การใหเ้ป็นการผกูมิตรท่ีดี แต่การใหโ้ดยไม่ค  านึงถึงขีดความสามารถของตนก็อาจ 
ใหต้นเดือดร้อนได ้ ในขณะเดียวกนัการใหท่ี้ไม่ค  านึงถึงความตอ้งการของผูรั้บก็ก่อทุกขแ์ก่ผูรั้บไดเ้ช่นกนั 
เม่ือคนจะเขา้มารวมกนัเพื่อใหเ้พื่อนทุกคนจะตอ้งค านึงวา่ ตนมีอะไรจะใหเ้พื่อนไดโ้ดยท่ีตน ไม่
เดือดร้อนและยิง่ใหก้็ยิง่มีมากข้ึน ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งส ารวจดว้ยวา่ ส่ิงท่ีเราจะใหเ้พื่อนนั้นเป็นส่ิงท่ี
เพื่อนตอ้งการโดยแทจ้ริง และการใหต้อ้งเป็นความสมคัรใจของทั้งสองฝ่ายดว้ย อุดมการณ์ สหกรณ์
เครดิตยเูน่ียนเช่ือวา่ การใหใ้นส่ิงท่ีเป็นไปไดแ้ละย ัง่ยนื  ไดแ้ก่ 

แรงจ ำนวน คนทุกคนมีจ านวนเท่ากบัหน่ึง เม่ือมีมากข้ึนเป็น สอง สาม ส่ี หา้ คน  
จ านวนก็มี มากข้ึนเป็นเงาตามกนัไป การท่ีมีคนมากข้ึนยอ่มเป็นพลงัท่ีเพิ่มข้ึน สามารถอ านวยต่อการ
ท างานใหส้ าเร็จลุล่วงไปไดง่้ายข้ึน การมารวมกบัผูอ่ื้น เท่ากบัเรามาเพิ่มแรงจ านวนใหแ้ก่กลุ่ม  

แรงสติปัญญำ คนปกติทุกคนมีสติปัญญาตามธรรมชาติ จะมีมากมีนอ้ยข้ึนอยูก่บั  
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ปัจจยัแวดลอ้มแต่ทุกคนมีสติปัญญาสามารถใชใ้หเ้กิดประโยชน์ได ้ หากน าสติปัญญา มารวมกนัใน
ลกัษณะร่วมกนัออกความคิดในทางสร้างสรรค ์จะสามารถน ากิจการของกลุ่มใหเ้จริญกา้วหนา้ไปได ้

            แรงน ำ้ใจ เป็นคุณธรรมท่ีแสดงถึงคุณลกัษณะทางจิตท่ีมนุษยทุ์กคนมีอยูใ่นมโนส านึก
น ้าใจเป็นส่ิงท่ีผลกัดนัให ้ท า คิด พดู ในส่ิงท่ีจะสร้างสรรคป์ระโยชน์แก่ส่วนรวม เป็นคนท่ีไม่       ปฏิเสธ 
ท่ีจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่ม คนมีน ้าใจคือคนท่ีมีแต่จะใหก้ลุ่ม กลุ่มคนท่ีมีจ านวนมีสติปัญญาแต่
ไร้น ้าใจก็ไร้ความหมายเช่นกนั 

            แรงกำยหรือแรงงำน เป็นส่ิงท่ีมนุษยมี์อยู ่ การยิง่ออกก าลงัยิง่ท  าใหร่้างกายเขม้แขง็ 
แรงกายอาจใชใ้นส่ิงท่ีดีหรือเลวไดเ้สมอ การมารวมกลุ่มกนัเพื่อช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั หาก ทุกคน
ขยนัหมัน่เพียรใชแ้รงกายประกอบกิจการร่วมกนัคนละไมค้นละมือ งานทุกอยา่งจะส าเร็จลงไดโ้ดยง่าย 
ในขณะเดียวกนัก็ใชแ้รงงานประกอบสัมมาชีพแทนท่ีจะใชแ้รงงานในการเบียดเบียนผูอ่ื้น 

          แรงทั้งส่ีดงักล่าวแลว้ มีอยูใ่นตวัทุกคนสามารถใหเ้พื่อนไดโ้ดยไม่หมดส้ิน  การใหแ้รง  ทั้ง
ส่ีแก่เพื่อนสมาชิกในกลุ่มเดียวกนันั้น คนเราสามารถแสดงออกไดท้างพฤติกรรมต่าง ๆ   เรียกวา่ “จิตตำ
รมณ์” 4 ประการ ประกอบดว้ย 

           ควำมสนใจกนั เป็นส่ิงยดึเหน่ียวใหค้นในกลุ่มมีสัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนัแน่นแฟ้นยิง่ข้ึน    
ความสนใจกนัท่ีดี เป็นความสนใจกนัในเร่ืองต่อไปน้ี 

             1. สนใจกนัในเร่ืองใหเ้กียรติ และเคารพในศกัด์ิศรีในความเป็นมนุษยซ่ึ์งกนัและกนั          
ไม่ดูถูกเหยยีดหยาม หม่ินประมาทผูอ่ื้นวา่ดอ้ยกวา่ตน ไม่รังเกียจในความท่ีเขายากจนหรือมีฐานะทาง
สังคม ดอ้ยกวา่ตนควรใหค้วามเสมอภาคกนั รักกนัในฐานะมนุษยท่ี์มีเกียรติและศกัด์ิศรีเท่าเทียมกนั 

             2.  สนใจในความทุกขย์ากของเพื่อน  มุ่งแต่จะใหเ้พื่อนมีความสุข  พน้ทุกขไ์ด ้  สนใจท่ี
จะช่วยปกป้องหรือขจดัทุกขแ์ก่เพื่อน 

             3. สนใจจะชกัชวนผูค้นในสังคมเดียวกนัให้เขา้มาร่วมกนัมากข้ึนเพื่อใหเ้ขาเหล่านั้นไดมี้
ส่วน รับผลประโยชน์จากกลุ่มและมีส่วนมาใหก้ลุ่มโดยค านึงเสมอวา่การมีคนมาร่วมกนัมากข้ึนยอ่ม
สร้างพลงัใหก้ลุ่ม 

          4. สนใจท่ีจะช่วยเพื่อนให้สังคมเดียวกนัพน้จากปัญหาอุปสรรค ความทุกข ์ ความ
เดือดร้อน และประสบความสุข ความเจริญ ความครบครันในชีวติไปดว้ยกนั 

          5.  สนใจท่ีจะร่วมท างานกบัเพื่อนสมาชิก ช่วยกนัคิด ช่วยกนัท า ช่วยกนัปรับปรุงแกไ้ข
กิจการงานของกลุ่มใหดี้ยิง่ข้ึน 

6.  สนใจ ใส่ใจ ศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน และอ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการ 
ด ารงชีพร่วมกนัอยา่งสงบสุขในสังคมเดียวกนั 

  ควำมห่วงใย เป็นพลงัจิตท่ีคนเรามีต่อกนั มีความผกูพนั เม่ือรู้วา่เพื่อนสมาชิกในสังคม
เดียวกนั ประสบปัญหา ไดรั้บความทุกข ์ความเดือดร้อนก็รู้สึกเป็นทุกขไ์ปดว้ยเสมือนทุกขข์องเพื่อนเป็น
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ทุกขข์องตน ในขณะเดียวกนัมีความห่วงใยกิจการของกลุ่มท่ีทุกคนมีผลประโยชน์ร่วมกนั คอย
ระมดัระวงัไม่ใหใ้ครมาท าลายได ้ความห่วงใยท่ีดีควรเป็นดงัน้ี 

1.  ห่วงใยในชีวติความเป็นอยูซ่ึ่งกนัและกนั เกรงวา่จะไดรั้บทุกข ์
2.  ห่วงใยในความสุข ความเจริญของกนัและกนั เกรงวา่จะไม่ไดรั้บทัว่ถึงกนั 
3.  ห่วงใยกิจการของกลุ่ม เกรงวา่จะมีส่ิงใด ผูใ้ดมาท าลายใหล่้มสลาย 

           กำรแบ่งปันกนั เป็นความพยายามแบ่งสรรส่ิงยงัชีพ และผลประโยชน์ใหท้ัว่ถึงกนัในหมู่
สมาชิกในสังคมเดียวกนั การแบ่งปันกนัเป็นการใหส่ิ้งท่ีเห็นวา่ดีท่ีสุดแก่เพื่อน ซ่ึงไดแ้ก่ 

1.  แบ่งปันน ้าใจ หรือปันใจใหก้นัและกนั เพราะคนทุกคนตอ้งการน ้าใจจากเพื่อนและ 
ทุกคนสามารถมีใหไ้ดเ้สมอ 

2.  แบ่งปันชีวติ คือ เงินตราท่ีเราหามาได ้ทุกคนถือเงินเสมือนเป็นชีวติ หากเราไม่คิดแต่ 
จะครอบครองไวใ้ชแ้ต่เพียงผูเ้ดียวแลว้เท่ากบัวา่เราแบ่งปันชีวติใหเ้พื่อนได ้

4. แบ่งปันแรงงาน แรงความคิด ไม่คิดแต่จะเอาแลกกบัเงินตรา ใหแ้รงต่อเพื่อนดว้ย 
ความไม่แสวงประโยชน์ 

กำรรับใช้กนั เป็นการใหบ้ริการซ่ึงกนัและกนั การรับใชก้นัมีทั้งเป็นการส่วนตวั 
และส่วนรวมดงัน้ี 

   1.  รับใชเ้พื่อนดว้ยการช่วยเหลือกิจการงาน โดยไม่มุ่งหวงัค่าจา้งตอบแทน 
   2.  รับใชเ้พื่อนดว้ยการอาสาท างานส่วนรวม เช่น เป็นกรรมการของกลุ่ม 
   3.  รับใชเ้พื่อนดว้ยการช่วยเหลือเพื่อนในยามเดือดร้อน จ าเป็น และร้องขอ 
 4.  รับใชเ้พื่อนดว้ยการร่วมมือในการท างานกบัเพื่อนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของหมู่

คณะสังคม 
การใหซ่ึ้งกนัและกนัดงักล่าวมาแลว้น้ี เป็นการใหใ้นส่ิงท่ีเรามีอยู ่เรียกวา่เป็นการ 

ใหค้วำมเมตตำกรุณำและควำมรัก เพื่อความเขา้ใจท่ีง่ายข้ึน  
ในขณะเดียวกนัเพื่อนของฉนัมีความตอ้งการส่ิงท่ีฉนัมี นอกเหนือจากท่ีกล่าวมา 

แลว้ในการอยูร่่วมกนั คนในสังคมตอ้งการคุณธรรมควำมดีจากผูอ่ื้น ต่างคนต่างตอ้งการจากกนัและกนั  
คุณธรรมความดีท่ีวา่น้ี ในขบวนการสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนถือวา่เป็นเคร่ืองยดึเหน่ียวคนใหอ้ยูร่่วมกนัอยา่ง
สงบสุข ฉะนั้นคนในกลุ่มจึงตอ้งฝึกฝนตนเองใหมี้คุณธรรมความดีท่ีเพื่อนตอ้งการน้ี 
อยูเ่สมอเพื่อจะไดมี้ใหเ้พื่อนเรียกวา่  คุณธรรม 5 ประกำร ประกอบดว้ย 

             ควำมซ่ือสัตย์     เป็นคุณภาพทางจิตท่ีเป่ียมดว้ยการไม่คดโกง  ไม่หลอกลวง     ไม่โป้ปด
มดเทจ็ ทั้งต่อตนเองและต่อเพื่อน ผูท่ี้มีความซ่ือสัตยย์อ่มเป็นท่ีไวว้างใจของผูอ่ื้น  เม่ือทุกคนในกลุ่มต่างมี
ความซ่ือสัตย ์ความระแวงสงสัย ความไม่ไวว้างใจก็หมดไป 

ควำมเสียสละ  เป็นการแสดงความมีน ้าใจต่อกนั สมาชิกของกลุ่มควรเสียสละเวลา 
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หรือ แมแ้ต่ทรัพย ์เพื่อสนบัสนุนกิจการของกลุ่มใหเ้จริญกา้วหนา้ เสียสละแรงเพื่อช่วยท าใหง้านส่วนรวม
ส าเร็จ 

ควำมรับผดิชอบ  เป็นการแสดงตนใหส้มาชิกเห็นไดว้า่ตนเองเป็นคนมัน่คง ไม่ 
โลเลเหลวไหล พร้อมท่ีจะปฏิบติัภาระหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายหรือเป็นหนา้ท่ีของตนใหส้ าเร็จ มีความ
มัน่คงต่อกฎเกณฑข์องส่วนรวม ไม่เอาใจตนเองเป็นใหญ่ 

ควำมเห็นใจกนั เป็นการแสดงให้เพื่อนสมาชิกในกลุ่มเห็นวา่ตนเองไม่เป็นคน 
อิจฉาริษยา ไม่มองคนอ่ืนในแง่ร้าย และพร้อมท่ีจะสนบัสนุนผูอ่ื้นใหไ้ดดี้ โดยเฉพาะผูท่ี้ดอ้ยกวา่ตน มี
ความตอ้งการใหค้นอ่ืนมีความสุข พร้อมท่ีจะใหผู้ท่ี้เดือดร้อนกวา่มีโอกาสไดรั้บบริการจากกลุ่มก่อน 

ควำมไว้วำงใจกนั  เป็นการแสดงตนใหเ้พื่อนสมาชิกไวว้างใจ ในขณะเดียวกนัก็ไม่ 
หวาดระแวง สงสัย แคลงใจในตวัผูอ่ื้น การท่ีคนในกลุ่มไม่มีความระแวงสงสัยแคลงใจกนัยอ่มท าให้
ความร่วมมือทั้งสองฝ่ายเป็นไปดว้ยความราบร่ืน 

จะเห็นวา่คุณธรรมทั้งหา้ประการเป็นส่ิงท่ีแยกจากกนัไม่ได ้พฤติกรรมของสมาชิก  
เม่ือมีคุณธรรมขอ้ใด ยอ่มท าใหมี้ขอ้อ่ืนตามมา ในทางตรงกนัขา้ม หากสมาชิกขาดคุณธรรมขอ้ใด ยอ่มมี
โอกาสขาดคุณธรรมขอ้อ่ืนตามไปดว้ย เช่น เม่ือเป็นคนซ่ือสัตยย์อ่มเป็นคนไวว้างใจไดห้ากไม่มีความ
ซ่ือสัตยก์็ไม่น่าไวว้างใจ เป็นตน้ 

กำรให้ จึงเป็นหนา้ท่ีอนัส าคญัยิง่ของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน การใหใ้นท่ีน้ีมิ 
ใช่การให ้ แบบการท าบุญ ท าทาน แต่เป็นการให้ระหวา่งเพื่อนสมาชิก เป็นการใหเ้พื่อให้เกิด         
สัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนั เป็นการใหท่ี้ช่วยใหชี้วติของแต่ละคนมีความหมาย มีความเจริญ มีความสุขเป็น
การใหท่ี้น ามา ซ่ึงความสงบสุขแห่งสังคม สมาชิกแต่ละคนมุ่งใหส่้วนรวม ส่วนรวมก็จะใหส้มาชิกแต่ละ
คนเป็นการตอบแทน ในท่ีสุดแลว้ กำรให้น ำมำซ่ึงกำรได้ของแต่ละคน  
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ตรำสัญลกัษณ์เครดติยูเน่ียนและควำมหมำย 
   

สัญลกัษณ์น้ีเป็นเคร่ืองหมายแทนสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนในทุกหน ทุกแห่งทัว่โลก   
องคป์ระกอบของสัญลกัษณ์น้ีบ่งบอกถึงความหมายและความสัมพนัธ์กบัอุดมการณ์และวธีิการสหกรณ์
เครดิตยเูน่ียน ดงัน้ี 
 
 

รูปโลก หมายถึง   เพื่อแสดงใหเ้ห็นวา่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเป็น
องคก์ารทางการเงินและสวสัดิการชุมชนประเภทหน่ึงท่ีมีอยูท่ ัว่โลก 
 
ภำพเงำคน 4 คน   หมายถึง  หน่วยสถาบนัครอบครัวของมนุษยชาติ ผู ้
อุทิศตนท างานเพื่อประโยชน์ร่วมกนัโดยส่วนรวม เหตุท่ีแสดงเป็น
ภาพเงาทึบ ก็เพื่อท่ีจะแสดงความเป็นกลางทางเช้ือชาติและศาสนา 
เพราะสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนั้น รับใชแ้ละบริการแก่คนทุกคนทัว่โลก 

 
รูปมือคู่  หมายถึง  คุณลกัษณะแห่งการช่วยเหลือตนเองของสหกรณ์
เครดิตยเูน่ียน เม่ือเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนก็เท่ากบัเป็นส่วน
หน่ึงของผูท่ี้สมคัรใจรวมกนั และช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
 
 
   

 
 
 
เมื่อน ำองค์ประกอบทั้งหมดรวมกัน จะเป็นสัญลักษณ์ของกำรช่วยเหลือซ่ึงกันและกันของมวล

สมำชิกจำกบุคคลหน่ึงไปสู่บุคคลหน่ึงทัว่โลกตำมอุดมกำรณ์ หลกักำรและวธีิกำรสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนสหกรณ์เครดติยูเน่ียน 
 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนสหกรณ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมีโครงสร้างองคก์ารในลกัษณะเดียวกบัสหกรณ์ประเภทอ่ืน ๆ  
กล่าว คือท่ีประชุมใหญ่สมาชิกเป็นองคก์รสูงสุด เป็นผูก้  าหนดคณะกรรมการด าเนินการโดยการเลือกตั้ง 
คณะกรรมการด าเนินการเป็นองคก์รควบคุมการด าเนินงานของพนกังานสหกรณ์ ตามท่ีระบุในขอ้บงัคบั
ของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน อาจเขียนแผนผงัโครงสร้างได ้ดงัน้ี 

1. ท่ีประชุมใหญ่สมาชิกสหกรณ์ เป็นเสมือนท่ีประชุมของเจา้ของกิจการ ท าหนา้ท่ีตดัสิน 
ใจ ระดบัสูงสุดในสหกรณ์และก าหนดนโยบาย แนวทางเพื่อการด าเนินงานสหกรณ์ใหไ้ดผ้ลตามท่ี
สมาชิกตอ้งการ นอกจากนั้นท่ีประชุมใหญ่สมาชิกยงัเป็นเวทีท่ีใชอ้  านาจของสมาชิกโดยการใชสิ้ทธิออก
เสียง   ลงมติในเร่ืองต่าง  ๆ  และเป็นท่ีใหก้ารศึกษาเรียนรู้แก่สมาชิกเก่ียวกบัสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนของตน 
ตามขอ้บงัคบัสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน  ท่ีประชุมใหญ่สมาชิกสหกรณ์มีอ านาจหนา้ท่ีพอสรุปไดด้งัน้ี 

สมำชิก 

ทีป่ระชุมใหญ่สมำชิก 

คณะกรรมกำรด ำเนินกำร คณะผู้ตรวจสอบกจิกำร 

คณะกรรมกำรเงินกู้ คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร คณะกรรมกำรศึกษำและ
ประชำสัมพนัธ์ 

ผู้จดักำร 

เจ้ำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่ 

สมำชิก สมำชิก สมำชิก สมำชิก 
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 1.1 รับทราบเร่ืองรับสมาชิกใหม่ สมาชิกลาออกจากสหกรณ์ การเลือกตั้งผูแ้ทน 
สมาชิกและวนิิจฉยัขอ้อุธรณ์ของผูส้มคัรซ่ึงมิไดรั้บเลือกเขา้เป็นสมาชิก และสมาชิกท่ีถูกใหอ้อกจาก 
สหกรณ์ 

 1.2 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการและคณะผูต้รวจสอบกิจการของ 
สหกรณ์ 

 1.3 พิจารณาอนุมติังบดุล และจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ 
 1.4 รับทราบรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ของคณะกรรมการ

ด าเนินการและรายงานของผูต้รวจสอบกิจการ 
 1.5 พิจารณาก าหนดบ าเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบติังานของกรรมการด าเนินการ หรือ

กรรมการอ่ืน  ๆ และผูต้รวจสอบกิจการ  
 1.6 พิจารณาก าหนดวงเงินซ่ึงสหกรณ์อาจกูย้มืหรือค ้าประกนั 
 1.7 พิจารณาอนุมติัแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์ 
 1.8 พิจารณาแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั 
 1.9 พิจารณาการแยกสหกรณ์ 
 1.10 ก าหนดค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพกั และค่าเบ้ียประชุมของกรรมการ 

ด าเนินการ กรรมการอ่ืน ๆ ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
 1.11 รับทราบเร่ืองการด าเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรือ 

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแห่งประเทศไทย จ ากดั ท่ีสหกรณ์น้ีเป็นสมาชิกอยู ่
 1.12 พิเคราะห์และปฏิบติัตามบนัทึกหรือหนงัสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนาย

ทะเบียนสหกรณ์ ผูต้รวจการสหกรณ์ ผูส้อบบญัชี และพนกังานเจา้หนา้ท่ีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์
มอบหมาย 

 1.13 ก าหนดรูปการซ่ึงสหกรณ์คิดจะท าเป็นเคร่ืองเก้ือหนุนบรรดาสมาชิกตาม 
วตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 

2. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์           เป็นกลุ่มสมาชิกของสหกรณ์ท่ีไดรั้บเลือกตั้ง 
จากท่ีประชุมใหญ่สมาชิกใหเ้ขา้มาท าหนา้ท่ีบริหารสหกรณ์  แทนสมาชิกทั้งมวลตามความในขอ้บงัคบั
สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน  คณะกรรมการด าเนินการ ใหส้หกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการ สหกรณ์
ประกอบดว้ยประธานกรรมการด าเนินการหน่ึงคน และกรรมการด าเนินการอีกไม่เกิน ......คน ซ่ึงท่ี
ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก 

ใหค้ณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งในระหวา่งกนัเองข้ึนด ารงต าแหน่งรอง 
ประธานกรรมการหน่ึงหรือหลายคน เลขานุการคนหน่ึง และเหรัญญิกคนหน่ึง นอกนั้นเป็นกรรมการ 
และปิดประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั ณ ส านกังานสหกรณ์ 
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ตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน  ไดก้ าหนดอ านาจหนา้ท่ีของกรรมการ ท่ี 
เป็นประธาน รองประธาน เลขานุการ และเหรัญญิกไวช้ดัเจน คือ ประธานกรรมการท าหนา้ท่ี เป็น
ประธานในท่ีประชุมใหญ่สมาชิกและในท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ควบคุมดูแลงาน ทัว่ไปของ
สหกรณ์ และงานท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มอบหมายและลงลายมือช่ือ ในเอกสาร
ของสหกรณ์ในนามสหกรณ์ รองประธานกรรมการท าหนา้ท่ีแทนประธานกรรมการ ในกรณีประธานไม่
อยูห่รือท่ีประธานมอบหมาย เลขานุการปฏิบติังานเก่ียวกบัการประชุม ทั้งการประชุมใหญ่สมาชิกและ
การประชุมกรรมการด าเนินการ โดยเป็นผูอ้อกหนงัสือเชิญประชุม จดัเอกสารประกอบการประชุม จด
บนัทึกการประชุม จดัท ารายงานการประชุม และด าเนินงานตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย 
และเหรัญญิกท าหนา้ท่ีเก่ียวกบัการเงินและการบญัชีของสหกรณ์และการเก็บรักษาทรัพยสิ์นของสหกรณ์  

ในกรณีท่ีไม่มีเจา้หนา้ท่ี        ตลอดจนปฏิบติังานตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการ 
มอบหมายตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มีวาระอยู ่ ใน
ต าแหน่งคราวละสองปีนบัแต่วนัเลือกตั้ง ในวาระเร่ิมแรกเม่ือครบหน่ึงปีนบัแต่วนัเลือกตั้ง ใหก้รรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหน่ึงในสองของคณะกรรมการด าเนินการ สหกรณ์
ทั้งหมดโดยวธีิจบัฉลาก และใหถื้อวา่เป็นการพน้จากต าแหน่งตามวาระในปีต่อไป  ใหก้รรมการ
ด าเนินการท่ีอยูใ่นต าแหน่งจนครบวาระหรืออยูน่านท่ีสุดออกจากต าแหน่งสลบักนัไปทุก ๆ ปี 

เม่ือครบก าหนดแลว้ หากยงัไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการชุดใหม่ ให้ 
คณะกรรมการด าเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกวา่จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการชุดใหม่แต่
ตอ้งไม่เกินหน่ึงร้อยหา้สิบวนันบัแต่วนัส้ินปีทางบญัชีสหกรณ์      กรรมการด าเนินการท่ีพน้จากต าแหน่ง
อาจไดรั้บเลือกตั้งอีกไดแ้ต่ตอ้งไม่เกินสองวาระติดต่อกนั 

กรณีท่ีกรรมการด าเนินการตอ้งพน้จากต าแหน่งทั้งคณะ ใหก้รรมการด าเนินการท่ี 
ไดรั้บเลือกตั้งใหม่อยูใ่นต าแหน่งไดเ้ช่นเดียวกบักรรมการด าเนินการชุดแรก และใหน้ าความในวรรคหน่ึง
มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน  ก าหนดใหค้ณะกรรมการด าเนินการของ 
สหกรณ์มีอ านาจหนา้ท่ีด าเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์ใหเ้ป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั
สหกรณ์ มติ ค าสั่งของท่ีประชุมใหญ่สมาชิกของสหกรณ์ และอ่ืนๆ อนัจะท าใหเ้กิดความจ าเริญใหแ้ก่
สหกรณ์รวมทั้งงานอีก 18 ประการ   โดยสรุปคือด าเนินงานเก่ียวกบัสมาชิกภาพของสหกรณ์ การเงิน 
บุคลากรของสหกรณ์ บริหารส านกังาน เป็นตน้ ในบรรดางานเหล่าน้ีงานดา้นการบริหารองคก์ารท่ีส าคญั
ท่ีสุดคือการก าหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ การด าเนินการ  
ดา้นกฎหมาย เป็นตน้ 
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เพื่อใหก้ารด าเนินงานดา้นต่างๆ ของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนครบถว้น สมบูรณ์ และ 
ด าเนินไป อยา่งมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการด าเนินการยงัถูกแบ่งออกเป็นคณะกรรมการอ่ืน ๆ อีก 3 
คณะตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ เพื่อให้รับภาระปฏิบติังานดา้นการบริหารทัว่ไป งานดา้นการบริหารเงินกู ้
และงานดา้นการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ของสหกรณ์อยา่งใกลชิ้ด คณะกรรมการอ่ืนเหล่านั้นไดแ้ก่ 

 2.1  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบดว้ยประธานกรรมการ รองประธาน กรรมการ 
เลขานุการและเหรัญญิก ในคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์และกรรมการร่วมใน คณะกรรมการ
ด าเนินการ อีกจ านวนหน่ึง รวมกนัไม่เกินจ านวนท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัสหกรณ์ คณะกรรมการอ านวยการ
มีอ านาจหนา้ท่ีสรุปไดด้งัน้ี รับติดต่อและบริการสมาชิก โดยทัว่ไป เช่น การรับเงินสะสม การจ่ายเงินกู ้
รวมทั้งการจดัระบบระเบียบเอกสารและดูแลความเรียบร้อย พิจารณารับสมาชิกควบคุมดูแลการเงินและ
การบญัชี รวมทั้งเสนอแนวทางการด าเนินการในการร่างระเบียบหรือแกไ้ขเพิ่มเติมระเบียบต่าง ๆ 

2.2    คณะกรรมกำรเงินกู้ ประกอบดว้ยกรรมการร่วมในคณะกรรมการด าเนิน 
การสหกรณ์จ านวนไม่เกินท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัสหกรณ์  คณะกรรมการเงินกูมี้อ  านาจหนา้ท่ีพิจารณาใบ
ค าร้องขอกูเ้งินสมาชิก ตามระเบียบท่ีสหกรณ์ก าหนด ตรวจสอบควบคุมหลกัประกนัเงินกูแ้ละการช าระ
หน้ีของผูกู้ใ้ห้เป็นไปตามท่ีก าหนดในสัญญา 

2.3 คณะกรรมกำรศึกษำและประชำสัมพนัธ์ ประกอบดว้ยกรรมการร่วมใน 
คณะกรรมการด าเนินการ มีจ านวนไม่เกินท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัสหกรณ์  คณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพนัธ์ มีอ านาจหนา้ท่ีสรุปไดด้งัน้ี คือ ในดา้นการพฒันาคุณภาพสมาชิกโดยการใหก้ารศึกษา
อบรม  เผยแพร่  ประชาสัมพนัธ์   ผลงานของสหกรณ์ การขยายจ านวนสมาชิก รวมทั้งการติดตามข่าว
คราวความคืบหนา้ในวงการ สหกรณ์ เพื่อเสนอแนวกรรมการในการจดับริการใหม่ ๆ แก่สมาชิก 

3. คณะผู้ตรวจสอบกจิกำรสหกรณ์ เป็นกลุ่มสมาชิกอีกกลุ่มหน่ึงนอกเหนือจากกลุ่มท่ีด ารง
ต าแหน่งในคณะกรรมการด าเนินการ ซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ่สมาชิก มีจ านวนเท่าท่ีก าหนด 
ในขอ้บงัคบัสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ผูท่ี้ไดรั้บเลือกตั้งให้เป็นผูต้รวจสอบกิจการ สหกรณ์ประชุมแต่งตั้ง
กนัเอง ให้เป็นประธาน เลขานุการ และผูต้รวจสอบกิจการ ตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน  
คณะผูต้รวจสอบกิจการด ารงต าแหน่งไดว้าระละหน่ึงปีทางบญัชีสหกรณ์ ผูท่ี้พน้ต าแหน่งอาจไดรั้บการ
เลือกตั้งไดโ้ดยไม่จ  ากดัวาระ 

ตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน  คณะผูต้รวจสอบกิจการมี อ านาจหนา้ท่ี  
สรุปไดด้งัน้ี  คือ คอยตรวจสอบกิจการงานต่าง ๆ ของสหกรณ์ในทุก ๆ ดา้น ไม่วา่จะเป็นการบญัชี 
การเงิน การอนุมติัเงินกู ้ เอกสาร การประชุมกรรมการคณะต่าง ๆ ตรวจสอบการด าเนินงานของ
คณะกรรมการตามแผนงานและงบประมาณ 
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ในกรณีท่ีคณะผูต้รวจสอบกิจการไดเ้สนอแนะคณะกรรมการด าเนินการ ใหป้รับ 
ปรุงแกไ้ข ขอ้บกพร่องท่ีตรวจสอบพบ และคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เพิกเฉย ถา้คณะผูต้รวจสอบ
กิจการเห็นวา่จะเป็นผลเสียหายต่อสหกรณ์หรือสมาชิกสหกรณ์โดยส่วนรวม ใหค้ณะผูต้รวจสอบกิจการ 
ปรึกษาชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแห่งประเทศไทย จ ากดั และรายงานต่อนายทะเบียนสหกรณ์สั่งการ 
ตามอ านาจหนา้ท่ีอยา่งใดอยา่งหน่ึงก็ไดสุ้ดแทแ้ต่จะเลือก แต่การด าเนินการเช่นวา่น้ีจะตอ้งเป็นความเห็น
ของคณะผูต้รวจสอบกิจการอยา่งเป็นเอกฉนัท ์

4. ผู้จัดกำรสหกรณ์         เป็นเจา้หนา้ท่ีประจ าของสหกรณ์ระดบัหวัหนา้สูงสุดของเจา้หนา้ท่ีเขา้
ด ารงต าแหน่งในสหกรณ์โดยการคดัเลือก และบรรจุแต่งตั้ง โดยคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ 
ตามระเบียบสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวา่ดว้ยเจา้หนา้ท่ีและลูกจา้ง ผูจ้ดัการด ารงต าแหน่งตามท่ีก าหนดใน
ระเบียบดงักล่าว หรือพน้ต าแหน่งดว้ยสาเหตุต่าง ๆ ท่ีก าหนดในระเบียบดงักล่าว 

ตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน  ผูจ้ดัการสหกรณ์มีอ านาจหนา้ท่ีสรุปได ้
ดงัน้ี คือ ร่วมบริหารกิจการสหกรณ์กบัคณะกรรมการด าเนินการและคณะกรรมการอ่ืนคณะ ต่าง ๆ มี
อ านาจหนา้ท่ีในสหกรณ์ในส่วนท่ีไม่ใช่อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการคณะต่าง ๆ และ ปฏิบติังานตามท่ี
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มอบหมาย โดยยดึระเบียบต่าง ๆ ของ สหกรณ์และมติของ
คณะกรรมการสหกรณ์เป็นแนวทางจดัการ 

ในสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่ีมีก าลงัทรัพย ์         และภารกิจมากอาจจดัใหมี้พนกังาน  
สหกรณ์นอกเหนือ จากผูจ้ดัการสหกรณ์ โดยผูจ้ดัการด าเนินการคดัเลือกตามระเบียบวา่ดว้ยเจา้หนา้ท่ี 
และลูกจา้งแลว้ บรรจุแต่งตั้งใหป้ฏิบติังาน ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
เจา้หนา้ท่ีอ่ืนเป็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของผูจ้ดัการสหกรณ์ ซ่ึงจดัใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีในฝ่ายงานต่าง ๆ ตามความ
เหมาะสม 

เม่ือพิเคราะห์ใหถ่้องแทจ้ะเห็นไดว้า่ การบริหารตามโครงสร้างองคก์ารสหกรณ์ 
เครดิตยเูน่ียนอาจแยกไดเ้ป็นสองส่วน ไดแ้ก่ 

1. ส่วนท ำหน้ำทีบ่ริหำร เป็นส่วนก าหนดนโยบายและบริหารทัว่ไป ซ่ึงไดแ้ก่ท่ีประชุมใหญ่ 
สมาชิก  คณะกรรมการด าเนินการ คณะกรรมการอ่ืนและคณะผูต้รวจสอบกิจการ 

2.   ส่วนท ำหน้ำทีจั่ดกำร      เป็นส่วนด าเนินงานภาคปฏิบติัในสหกรณ์ไดแ้ก่        ผูจ้ดัการ 
และเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ ซ่ึงจะมีการจดัโครงสร้างการด าเนินงานเป็นฝ่ายงานต่าง ๆ ใหเ้หมาะสมกบั
ปริมาณงานแต่ละดา้นของสหกรณ์ 
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สัมพนัธภำพในขบวนกำรสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน 
  

งานสหกรณ์มีลกัษณะเป็น  “ขบวนการ” คือ เม่ือมีส่ิงท่ีเกิดข้ึนแลว้เป็นอนัดบัแรก ก็ 
มกัจะมีส่ิงเช่นเดียวกนันั้นเกิดข้ึนต่อเน่ืองกนัมา และส่ิงท่ีเกิดข้ึนทั้งปวงนั้น จ  าเป็นจะตอ้งร่วมกนั มีความ
สมคัรสมานเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั เน่ืองจากเป็นกิจการในลกัษณะเดียวกนั 
  กิจการสหกรณ์จ าเป็นจะตอ้งเป็นขบวนการ  และขบวนการจ าเป็นจะตอ้งมีองคก์าร เพื่อ
เป็นตวัเช่ือมโยงเป็นตวัประสานขบวนการใหด้ าเนินไปไดไ้ม่หยดุน่ิง  และสามารถขยายตวัต่อไปได ้ ดว้ย
เหตุน้ีกิจการสหกรณ์จึงตอ้งร่วมกนัเป็นระดบั  ในระดบัตน้สมาชิกซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดารวมตวักนัตั้ง
กลุ่มของตน  เช่นสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนแต่ละสหกรณ์  เป็นตน้  น่ีก็เป็นองค์การของสมาชิก  เป็นส่วน
หน่ึงของขบวนการ  เม่ือจดัตั้งสหกรณ์ข้ึนมาหลายสหกรณ์ก็เกิดเป็นขบวนการสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนข้ึน  
ซ่ึงถา้ไม่มีองคก์ารท่ีเป็นตวัเช่ือม  ความสมานฉนัท ์ เก้ือกูลซ่ึงกนัและกนัคงไม่เกิด ขบวนการสหกรณ์ซ่ึง
เกิดข้ึนต่อเน่ืองกนัมานั้นก็ขาดท่ีพึ่งพา  ขาดผูช้ี้น า  ในท่ีสุดก็ขาดก าลงัอ่อนแอลง  อาจจะประสบปัญหา
มากมายในภายหลงั  ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแห่งประเทศไทย จ ากดัจึงท าหนา้ท่ีเป็นผูน้ าขบวนการ 
ควำมเป็นปึกแผ่นของขบวนกำรสหกรณ์ 
 ความเป็นปึกแผน่  คือความมัน่คง  ความสมานฉนัทเ์ป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของขบวนการ
สหกรณ์ความมัน่คงของขบวนการจะตอ้งเก่ียวขอ้งกบัความมัน่คงของสหกรณ์ทุกระดบั  ระดบัใดระดบั
หน่ึงจะมัน่คงอยา่งเดียวหรือเขม้แขง็อยา่งเดียวล าพงัตนเอง  ขบวนการก็จะเขม้แขง็ดว้ยไม่ได ้ ความ
เขม้แขง็ต่าง  ๆ  เหล่าน้ีสร้างมาจาก 
 1. สมาชิกเป็นเสมือนหวัใจ  มีความส าคญัสูงมากในสหกรณ์  ฉะนั้น  สมาชิกจ าเป็นตอ้งมีความรู้
ความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ  จะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีของตนอยา่งเขม้แขง็  คือ  มี
บทบาทต่อสหกรณ์หรือชุมนุมสหกรณ์อยา่งเขม้แขง็  และสม ่าเสมอ 
 2. ความมัน่คงของขบวนการ หรือความเป็นปึกแผน่ของขบวนการสหกรณ์  ข้ึนอยูก่บั
ความสามารถในการบริหารงาน  ซ่ึงการบริหารงานน้ีมี  2 กลุ่มท่ีรับผดิชอบ คือ คณะกรรมการด าเนินการ
หรือฝ่ายบริหารและฝ่ายจดัการหรือเจา้หนา้ท่ีท่ีสหกรณ์จดัจา้งมาปฏิบติังาน 
 3. ความเป็นปึกแผน่  เกิดจากการมีเสถียรภาพทางการเงิน  และตอ้งมีเสถียรภาพในการ
บริหารงานสหกรณ์ดว้ย   
ขบวนกำรสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนในประเทศไทย  และขบวนกำรเครดิตยูเน่ียนสำกล 
  ในประเทศไทย  ขบวนการสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมี  3 ระดบัดว้ยกนั คือ 

1. ระดับปฐม  คือ  สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนในระดบัทอ้งถ่ิน  ทั้งในทอ้งถ่ินชนบท  ชุมชนเมือง  
สถานศึกษา  สถานประกอบการ 

2.  ระดับมัธยม  หรือระดบัภาค  คือชมรมหรือศูนยป์ระสานงานเครดิตยเูน่ียนท่ีรวมตวักนัใน 



 31 

ระดบัภูมิภาค  หรือในระดบัจงัหวดั  เพื่อให้ความร่วมมือและช่วยเหลือกนัและกนัในลกัษณะสหกรณ์พี่
ช่วยสหกรณ์นอ้ง ทั้งชมรมและศูนยป์ระสานงาน  ยงัไม่เป็นนิติบุคคลแต่อยา่งใด 

3. ระดับชำติ  คือ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่ีเกิดจากการรวมตวักนัของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
ทัว่ประเทศมีเพียงแห่งเดียว  จึงใชช่ื้อวา่  “ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนแห่งประเทศไทย  จ ำกดั” 
นอกจากชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแห่งประเทศไทย  จ  ากดั  แลว้ขบวนการสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนยงัมี
เครือข่ายเช่ือมโยงระหวา่งประเทศ  จนเป็นขบวนการสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสากล  กล่าวคือ  ต่อจาก
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนฯ  ข้ึนไปก็จะเป็น  “สมำคมสมำพนัธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย” 
Association &Asian Confederation of Credit Unions (ACCU) ซ่ึงก็คลา้ย  ๆ  กบัชุมนุมสหกรณ์ฯ  แต่เป็น
ชุมนุมสหกรณ์ระดบัทวปี  หมายถึงประเทศต่าง  ๆ  ในทวปีเอเชียท่ีชุมนุมสหกรณ์ระดบัชาติในประเทศ
ของตวัมารวมกนัเป็น  “สหพนัธ์สหกรณ์แห่งเอเชีย”  มีการรวมกนัในระดบัสูงข้ึนไปอีกขั้นหน่ึงและ
นอกจากแต่ละทวปีก็รวมกนัข้ึนไป  เป็น  “สภาเครดิตยเูน่ียนโลก” (World Council of Credit 
Unions :WOCCU)  มีส านกังานตั้งอยู ่  ณ  เมดิสันมลรัฐวสิคอนชิน  ประเทศสหรัฐอเมริกา  จุดประสงค์
ของสภาเครดิตยเูน่ียนโลกแห่งน้ี  ก็เพื่อช่วยเหลือและพฒันาขบวนการสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนในประเทศท่ี
ก าลงัพฒันาทัว่โลก  ประเทศต่าง  ๆ  ท่ีเป็นสมาชิกสภาฯ  น้ีมีมากกวา่  91  ประเทศในทุกทวปี 
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ขบวนกำรสหกรณ์เครดติยูเน่ียนกบักำรพฒันำ 
 

  สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเป็นสถาบนัการเงินของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อ
ประชาชน ซ่ึงต่างกบัสถาบนัการเงินอ่ืนท่ีมุ่งด าเนินธุรกิจแสวงหาก าไรสูงสุดใหแ้ก่ผูป้ระกอบการหรือ
เจา้ของกิจการ แมท้ั้งสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนและสถาบนัการเงินอ่ืนต่างก็เป็นสถาบนัการเงินเช่นเดียวกนั 
แต่วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายสูงสุดต่างกนัอยา่งมาก ขบวนการสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน เป็นสถาบนัการเงิน
ท่ีมุ่งพฒันา และยกระดบัคุณภาพชีวติของประชาชน ทั้งทางเศรษฐกิจและทาง สังคมใหดี้ข้ึน เป็น   
ธนาคารของปวงชน ท่ีมุ่งส่งเสริมการออมทรัพย ์ และใหบ้ริการเงินกู ้ ท่ีง่ายสะดวกและเรียกเก็บดอกเบ้ีย
ในอตัราท่ีเป็นธรรมแก่สมาชิกภายใตก้ารควบคุม และบริหารงานโดยสมาชิก  สมาชิกจะไดรั้บการ
ฝึกอบรมใหมี้คุณธรรมในมโนส านึกและแสดงออกใหป้ระจกัษไ์ดเ้ป็นกิจนิสัย ในกระบวนการ
ด าเนินงานของสหกรณ์         ซ่ึงประกอบไปดว้ยกิจกรรมท่ีลว้นประยกุตเ์อาหลกัคุณธรรมก ากบัไวทุ้ก
ขั้นตอน สมาชิกทุกคนจะไดรั้บการส่งเสริมสนบัสนุนให้ลด ละ เลิกอบายมุข เพื่อให้มีศกัยภาพในการท่ี
จะประหยดัทรัพย ์          น าเงินท่ีประหยดัไดม้าสะสมร่วมกนัเป็นประจ าสม ่าเสมอในสหกรณ์ก่อนเป็น
กองทุนท่ีใหญ่โตข้ึนอยา่งไม่มีขีดจ ากดั 

 เม่ือสมาชิกมีความเดือดร้อนจ าเป็นตอ้งการใชเ้งินเพื่อบ าบดัทุกขบ์  ารุงสุข   และ
ประกอบอาชีพ สามารถไปใชบ้ริการเงินกูข้องสหกรณ์ไดอ้ยา่งมีเกียรติ เพราะสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนถือ
เสมอวา่   สมาชิกคือเจา้ของ สมาชิกคือนายของสหกรณ์ และสมาชิกคือผูท่ี้สหกรณ์จะตอ้งใหบ้ริการ
สูงสุด ไม่วา่เขาผูน้ั้นจะเป็นใคร จะมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมอยา่งไรเพียงแต่เขาคนนั้นเป็นคนท่ี
ปฏิบติัตน ใหมี้ความน่าเช่ือถือ มีคุณธรรมในมโนส านึกและแสดงออกใหป้ระจกัษไ์ด ้ ส่ิงนั้นก็สามารถใช้
เป็นหลกัประกนัเงินกูท่ี้เขาจะขอรับจากสหกรณ์ไดแ้ลว้   ไม่เหมือนกบัการใชบ้ริการเงินกูจ้ากนายทุน 
และสถาบนัการเงินอ่ืนท่ีความเป็นคนดีไม่สามารถประกนัเงินกูไ้ด ้ แต่ตอ้งใชท้รัพยสิ์นซ่ึงเป็นส่ิงแสดง
ความเป็นคนมีฐานะทางเศรษฐกิจเท่านั้นเป็นส่ิงค ้าประกนัเงินกู ้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจึงไดช่ื้อวา่ ธุรกิจ
ภายใตจิ้ตตารมณ์หรือธนาคารชอบคนดีมากกวา่สถาบนัการเงินอ่ืน  นอกจากจะใหบ้ริการ ทางการเงิน
แลว้ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน  ยงัมุ่งเนน้การใหก้ารศึกษาแก่มวลสมาชิกในดา้นต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้
สมาชิกมีความรู้ความสามารถท่ีจะด าเนินชีวิตไปสู่เป้าหมายสูงสุดไดง่้ายยิง่ข้ึน และยงัมีผลต่อการพฒันา
สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดว้ย  จึงไดช่ื้อวา่โรงเรียนแห่งชีวิตของสมาชิก กระบวนการด าเนินงานในสหกรณ์
เครดิตยเูน่ียนยดึหลกัความเป็นประชาธิปไตยและภราดรภาพ ในหมู่สมาชิก จึงนบัไดว้า่สหกรณ์เครดิตยู
เน่ียนเป็นกระบวนการสร้างเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของชาติ เป็นสถาบนัการเงินท่ีมุ่ง
แกปั้ญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชน และประเทศชาติ อยา่งไรก็ตาม    ความคิดท่ีจะน า
สหกรณ์มาช่วยแกปั้ญหาทางเศรษฐกิจและสังคม ของชาติก็เคยมีมานาน  แลว้ตั้งแต่ท่ีประเทศไทยโดย
รัฐบาลสมยัสมบูรณาญาสิทธิราช ไดน้ าเอา สหกรณ์มาเผยแพร่และส่งเสริมใหป้ระชาชนจดัตั้งในประเทศ



 34 

ไทย  เม่ือปี   พ.ศ. 2459    ไดแ้สดง เจตจ านงไวอ้ยา่งชดัเจนวา่จะใชส้หกรณ์เป็นเคร่ืองมือแกปั้ญหาหน้ีสิน
ของเกษตรกรในสมยันั้นและ รูปแบบสหกรณ์ท่ีไดรั้บเลือกมาใชเ้ป็นคร้ังแรกก็คือ  สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน 
หรือท่ีรัฐบาลในยคุนั้น เรียกวา่ สหกรณ์หาทุนเพื่อการเกษตรแบบของไรฟ์ไฟเซ่น  แลว้พฒันาจนเป็น
สหกรณ์การเกษตรตามพระราช บญัญติัสหกรณ์ 2511   โดยใหมี้ขบวนการสหกรณ์หาทุนเขา้ดว้ยกนั เป็น
สหกรณ์การเกษตร ระดบัอ าเภอตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2512 เป็นตน้มา แต่สภาพสหกรณ์ ทุกประเภทท่ีมีอยูใ่น
ประเทศไทยปัจจุบนัยงัไม่กา้วหนา้เท่าท่ีตั้งความหวงัไว ้  ทั้งน้ีเพราะสหกรณ์ในประเทศน้ีเป็น สหกรณ์
ลกัษณะรัฐอุปถมัภ ์ รัฐริเร่ิม เผยแพร่และจดัตั้งสหกรณ์ตามนโยบายของรัฐ ซ่ึงมุ่งแกปั้ญหาราษฎรท่ีเป็น
ความรับผดิชอบของรัฐ โดยราษฎรมีส่วนร่วมนอ้ยมากหรือไม่มีเลย แต่รัฐก็ทุ่มเทการอุดหนุนทั้งปวงลง
ไปมากมาย ตั้งแต่เร่ิมเผยแพร่จดัตั้งเม่ือปี พ.ศ. 2459   จนถึงปัจจุบนั ท าใหปั้ญหาสหกรณ์ในปัจจุบนั
ยุง่ยากซบัซอ้นเหมือนจะไม่มีทางแกท้ั้งปัญหาสมาชิก ปัญหากรรมการ ปัญหาพนกังานสหกรณ์ ปัญหา
หน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง ปัญหาเก่ียวกบันโยบายรัฐบาล     รวมทั้งปัญหาความสามารถในการด าเนิน
กิจการของสหกรณ์ ในฐานะองคก์ารทางธุรกิจ แต่สหกรณ์ ก็ยงัคงด าเนินอยู ่ ต่อมาไดแ้มใ้นบางโอกาส
บางระยะเวลาท่ีรัฐบาลมิไดจ้ริงจงัหรือใส่ใจท่ีจะเขา้ไป สนบัสนุนส่งเสริม ซ่ึงรัฐบาลมีปัญหาทาง
การเมือง มีปัญหาตอ้งสนองตอบการเรียกร้องของนกัธุรกิจ องคก์ารทางแรงงานต่าง ๆ สหกรณ์ก็มิได้
เรียกร้องต่อรองใด ๆ ต่อรัฐ จึงน่าจะมีความดีงามของ สหกรณ์อยูแ่น่นอน เพียงแต่คนในประเทศน้ีก าลงั
แตกต่ืนมวัเมาแต่เร่ืองทุนนิยมตามยคุโลกาภิวตัร ไม่มีเวลามองคุณค่าและคุณประโยชน์ของ สหกรณ์ใน
การช่วยเหลือพฒันา และแกปั้ญหาของประเทศชาติให้ประชาชนพบความหมายแห่งชีวติท่ีแทจ้ริงเม่ือ
นกัพฒันาภาคเอกชน และผูน้ าศาสนา โรมนัคาธอลิคบางกลุ่มไดน้ าเอาสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมาริเร่ิมข้ึน
ในสังคมไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508 สหกรณ์ประเภทน้ีก็เจริญเติบโตมาอยา่งรวดเร็ว    ทั้งท่ีรัฐบาลเสียอีกท่ี
เป็นอุปสรรคขดัขวาง การริเร่ิมในระยะสิบกวา่ปีแรก หากจะศึกษาจากสถิติของการเจริญกา้วหนา้ ทั้ง
ทางดา้นปริมาณกลุ่ม/สหกรณ์ ทั้งดา้นสมาชิกรายคน ฐานะการเงิน และขนาดธุรกิจรวมทั้งหมดของ
สหกรณ์ประเภทน้ี เทียบกบัระยะเวลาเพียงไม่ถึง 30 ปี จะพบวา่โตไดร้วดเร็วอยา่งไม่น่าเช่ือ หากศึกษา
อยา่ง ลึกซ้ึงในดา้นปรัชญา เป้าหมาย การด าเนินงานและกลยทุธ์ในการพฒันาตนเอง โดยปราศจาก การ
รอพึ่งรัฐเช่น สหกรณ์ประเทศอ่ืนแลว้จะเห็นไดว้า่  สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแทจ้ริงเป็นขบวนการ พฒันา
มากกวา่เป็นขบวนการทางธุรกิจ จึงมีอานุภาพท่ีจะช่วยพฒันาคน ครอบครัว  สังคมและ ประเทศชาติได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ ดงัจะขอกล่าวถึงคุณค่าของสหกรณ์ประเภทน้ี ต่อการพฒันา ส่ิงดงักล่าวดงัต่อไปน้ี 
สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนกบักำรพฒันำคน 

เม่ือพิจารณาถึงนโยบายการพฒันาชนบทของรัฐบาลในระยะหลายปีท่ีผา่นมา         
จะเห็นไดว้า่ การสหกรณ์ เป็นกิจกรรมหลกัอย่างหน่ึงท่ีรัฐใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการพฒันาภาคชนบทของ
ประเทศ โดยเฉพาะ สหกรณ์ประเภทการเกษตรท่ีพฒันามาจากสหกรณ์หาทุนหรือสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
ดังกล่าวมาแล้ว เป้าหมายของการพัฒนาของรัฐอยู่ท่ีการแก้ปัญหาความเจ็บป่วยของประชาชน            
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ความด้อยการศึกษาของประชาชนและความยากไร้ยากจนของประชาชนจนเป็น สโลแกน ปัญหาท่ี
นกัพฒันาภาครัฐกล่าวกนัทัว่ไปว่า ปัญหำชนบทไทยคือปัญหำ เจ็บ โง่ จน   เหล่าน้ีเป็นปัญหา งูกินหาง     
กล่าวคือเป็นปัญหาท่ีต่างก็เป็นสาเหตุซ่ึงกนัและกนัจนดูเหมือนจะแกไ้ม่ได ้ไม่รู้จะตดัตอน ปัญหาจากจุด
ใด จนในยุคอุดมการณ์แผน่ดินธรรมแผน่ดินทองฟูเฟ่ือง นกัพฒันาภาครัฐ ไดเ้อาจริงเอาจงักบัการพฒันา
คน ซ่ึงถือวา่เป็นตน้หลกั ของปัญหาต่าง ๆ  พลโทประหยดั รอดโพธ์ิทอง อดีตแม่ทพัภาคท่ีสามผูใ้ห้ความ
สนบัสนุนอุดมการณ์แผน่ดินธรรมแผน่ดินทองอยา่งสุดตวัไดเ้คยกล่าวไวว้า่ 

“จะปลูกพชืต้องเตรียมดิน  
จะกนิต้องเตรียมอำหำร  

จะพฒันำกำรต้องพฒันำคน  
จะพฒันำคนต้องพฒันำทีจิ่ตใจ  

จะพฒันำใครต้องพฒันำตนเองก่อน” 
 จากถอ้ยค าดงักล่าวน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่ คนเป็นตน้หลกัของปัญหานานปัการในการพฒันา 

อุดมการณ์แผน่ดินธรรมแผน่ดินทองมีความเช่ือยา่งนั้น จึงตั้งเป้าหมายในการพฒันาคน  ใน 3 มิติ คือ 
จิตใจ เศรษฐกิจ และสังคม โดยมุ่งพฒันาใหค้นมีสภาพใน 3 มิติ ดงัน้ี  
  1. ด้ำนจิตใจ  เนน้พฒันาคนใหมี้ความซ่ือสัตย ์ ขยนัประหยดั ปราศจากอบายมุข รัก
ประเทศชาติ รักประชาธิปไตยมีวนิยั ใฝ่คุณธรรม เป็นตน้  

 2. ด้ำนสังคม   เนน้พฒันาความสัมพนัธ์ของคนในสังคมใหแ้น่นแฟ้น ขจดัความคิดเร่ือง
ชนชั้น และความแตกต่างระหวา่งขา้ราชการและประชาชน ร่วมกนัท างานเพื่อชุมชนของตนและสังคม ท่ี
กวา้งข้ึน สร้างองคก์ารของประชาชนในการพฒันาชุมชนและประเทศชาติ  
  3. ด้ำนเศรษฐกจิ    เนน้การแกปั้ญหาความยากจนโดยให้คนรู้จกัสร้างงานอาชีพ ซ่ึงตอ้ง
อาศยั คนท่ีพฒันาอยา่งดีแลว้จากดา้นจิตใจ เม่ือหนักลบัมาพิเคราะห์ดูกิจกรรมในสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
ต่อการมีผลในการพฒันาคนแลว้ อาจกล่าวไดว้า่เป็นไปตามอุดมการณ์แผน่ดินธรรมแผน่ดินทองไดอ้ยา่ง
สมบูรณ์ และน่าจะเป็นรูปธรรมมากกวา่ จึงขอแยกกล่าวแต่ละดา้นดงัน้ี  

ด้ำนกำรพฒันำจิตใจ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนยดึหลกัจิตตารมณ์ดงักล่าวแลว้ ยงัเป็นแบบท่ี 
ส าคญัในการริเร่ิมรวมคนเขา้ดว้ยกนั    และยงัแฝงหลกัการนั้นอยูใ่นกระบวนการ ด าเนินงานของสหกรณ์
เครเดิตยเูน่ียนทุกขั้นตอน กล่าวคือ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเนน้ปลูกฝังคุณธรรม ความดีทั้งหา้ประการอนั
ไดแ้ก่ ความซ่ือสัตย ์ความเสียสละ  ความรับผดิชอบ ความเห็นใจ ความไวว้างใจแก่สมาชิกทุกคน     ดว้ย
กระบวนการศึกษาอบรมในวนัท่ีสมคัรเขา้เป็นสมาชิก  พร้อมทั้งเพิ่มเร่ืองความรัก ความเมตตาอนัไดแ้ก่    
การใหแ้รงใจ แรงกาย แรงจ านวน   แรงสติปัญญา แก่กนัและกนั    เม่ือคนเขา้มาเป็นสมาชิกก็ยงัให้
การศึกษาอบรมเร่ืองเหล่าน้ีอยา่งต่อเน่ืองผสมผสาน กบัเร่ืองอ่ืนอนัจะเป็นคุณต่อการด ารงชีพของสมาชิก 
และในกระบวนการด าเนินงานทั้งการสะสมค่าหุน้ การกูย้มืและการช าระคืน รวมทั้งการจดัสรรก าไร
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สุทธิ ยงัไดน้ าเอาหลกัคุณธรรมความดีและความรัก ความเมตตามาแฝงไวเ้ป็นกฎเกณฑใ์นการด าเนินงาน 
เช่น จะสะสมตอ้งสัญญาท่ีจะสะสมเงินคร้ังละ จ านวนเท่าใดเป็นอยา่งนอ้ยอยา่งสม ่าเสมอ         น าเอา
พฤติกรรรมท่ีวดัดว้ยคุณธรรมความดีและความรัก ความเมตตาเหล่าน้ีมาเป็นเกณฑใ์นการพิจารณาจดัสรร
เงินกูท้ ั้งพฤติกรรมในการสะสมเงินค่าหุน้ และพฤติกรรมในการช าระเงินกูคื้นตามสัญญา การกูเ้งิน
สมาชิกท่ีมีเครดิตนั้น ถูกจดัดว้ยระดบัความมีคุณธรรมความดี และมีความรักความเมตตา ผูมี้พฤติกรรม
การช าระหน้ีไม่ดี จะไม่มีสิทธิไดรั้บเงินเฉล่ียคืน ผูมี้พฤติกรรมไม่ดีจะไดรั้บบริการเงินกูน้อ้ยหรือยากข้ึน
กวา่คนท่ีมี พฤติกรรมดี เป็นตน้          จึงจะเห็นไดว้า่กระบวนการด าเนินงานของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนส่ง
เสริม การพฒันาจิตใจสมาชิกในกิจวตัรประจ าวนัไม่กระท าโดยผูอ่ื้นแต่กระท าดว้ยตนเอง  กระบวนการ 
ด าเนินงานจึงเป็นเสมือนกระบวนการหรือกลไกพฒันาจิตใจสมาชิกใหมี้คุณธรรมความดีและความรัก
ความเมตตาเสมอ  

 ด้ำนหน้ำทีค่วำมรับผดิชอบ สมาชิกท่ีไดพ้ฒันาฝึกฝนจิตใจใหมี้พฤติกรรมความดีและ 
ความรัก ความเมตตาอยา่งต่อเน่ืองถูกก าหนดใหมี้บทบาท อ านาจหนา้ท่ีตามท่ีก าหนดในขอ้บงัคบั ซ่ึงไม่
วา่สมาชิกจะอยูใ่นฐานะสมาชิกทัว่ไปไดรั้บเกียรติเลือกตั้งใหเ้ป็นกรรมการ หรือผูต้รวจสอบกิจการ หรือ
ไดรั้บการคดัเลือกและแต่งตั้งใหเ้ป็นพนกังานสหกรณ์ ทุกสถานภาพจะตอ้งรับผดิชอบต่อบทบาท อ านาจ
หนา้ท่ีท่ีก าหนดไวเ้พราะหากไม่รับผดิชอบแลว้จะก่อปัญหากระทบต่อสมาชิกคนอ่ืนโดยทนัที หากเกิด
เช่นนั้น สมาชิกผูน้ั้นจะถูกประเมินตามหลกัคุณธรรมความดีและความรักความเมตตาท่ีเป็นแม่แบบ ท าให้
เขาผูน้ั้นสูญเสียความน่าเช่ือถือ ความเป็นคนดีไปในทนัทีในสายตาของสมาชิก เช่นนาย ก. ไดกู้เ้งินของ
สหกรณ์ไปโดยแจง้วตัถุประสงคว์า่จะน าไปซ่อมแซมบา้น ซ่ึงเม่ือเรียงล าดบัความ เดือดร้อน จ าเป็นแลว้ 
นาย ก. มีความเดือดร้อนจ าเป็นตามท่ีแจง้ไวม้ากท่ีสุดในบรรดาผูข้อกู ้ แต่พอไดรั้บเงินกูไ้ปแลว้ นาย  ก. 
เอาเงินท่ีกูไ้ปใหเ้พื่อนสนิทยมืต่อเพื่อหาดอกเบ้ียใชแ้ทนการใชเ้งินตน้ ท่ีตนเองกูไ้ป สถานการณ์เช่นน้ี
แสดงวา่ นายก. เป็นคนเห็นแก่ตวั ไม่ซ่ือสัตยต่์อสหกรณ์ และยงัเอาเปรียบสมาชิกดว้ยกนัท่ีเดือดร้อน
จ าเป็นจริง ๆ แต่เน่ืองจาก นาย ก. แจง้วตัถุประสงคเ์ทจ็ ผูท่ี้เดือดร้อนจึงไม่ไดรั้บเงินกู ้หากสหกรณ์ทราบ 
นาย ก. จะตอ้งถูกพิจารณาใหอ้อกจากสหกรณ์เพราะ ปฏิบติัตนอยูใ่นข่ายท่ีตอ้งไดรั้บโทษนั้นตามท่ี
ก าหนดในขอ้บงัคบั และกรณีเอาเงินกูไ้ดไ้ปให้ผูอ่ื้นนอก สหกรณ์กูต่้อ ถือวา่เป็นคนขาดความเมตตา
กรุณาต่อเพื่อน เป็นคนไม่น่าคบ สมาชิกอาจไม่คบดว้ย หรือสหกรณ์อาจประกาศความประพฤติเช่นน้ีของ
นาย ก. ใหท้ราบทัว่กนั นาย ก ก็จะเป็นคน ไม่น่าเช่ือถือในสายตาสมาชิก เรียกวา่ ตำยจำกควำมเช่ือ เป็น
คนไร้เครดิตในขบวนการ หรือกรณีสมาชิกท่ีไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการเงินกู ้ ไม่ยอม ท าหนา้ท่ีพิจารณา
เงินกูเ้พราะเกรงจะผดิใจ กบัเพื่อนสนิทท่ียืน่ขอกู ้ หากกูไ้ม่ไดท้  าใหอ้งคป์ระชุม คณะกรรมการเงินกูไ้ม่
ครบไม่สามารถพิจารณา เงินกูไ้ด ้ สมาชิกท่ีเดือดร้อนก็ไม่ไดรั้บเงินกูต้ามท่ีตอ้งการ เช่นน้ีเท่ากบั
กรรมการเป็นคนไม่รับผดิชอบ ท าใหส้มาชิกไม่ไดรั้บบริการจากสหกรณ์ กรรมการจึงเป็นคนไม่น่า
ไวว้างใจเป็นตน้  
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ด้ำนเศรษฐกจิส่วนบุคคล ในสังคมท่ีเงินเป็นใหญ่เช่นปัจจุบนั เงินเป็นส่ือกลางท่ีส าคญั  
ในอนัท่ีจะไดม้าซ่ึงสินคา้และบริการท่ีจ าเป็นต่อการยงัชีพของสมาชิกสหกรณ์ และประชาชนทุกหมู่เหล่า 
ตามทฤษฎีความตอ้งการของมนุษย ์    ซ่ึงมสัโลก าหนดข้ึนแบ่งความตอ้งการของมนุษยไ์ว ้ 5 ขั้น ไดแ้ก่  
ความตอ้งการทางร่างกาย เช่น อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค ท่ีอยูอ่าศยั ซ่ึงถือวา่เป็นความตอ้งการ ขั้น
พื้นฐาน หรือขั้นท่ีขาดไม่ได ้ เม่ือคนพอมีส่ิงท่ีตอ้งการขั้นพื้นฐานเพียงพอมากข้ึนก็ตอ้งการในขั้นความ 
มัน่คง ความปลอดภยั ซ่ึงหากมีความเจบ็ป่วยก็แน่ใจวา่มีคนช่วยเหลือเก้ือกลู มีเพื่อนบา้นท่ีโอบออ้มอารี 
ไม่มีอาชญากรรมหรือโจรกรรมรอบขา้ง คนทุกคนไม่มีควรปฏิเสธท่ีจะอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นคือตอ้งการเพื่อน 
ร่วมสังคมดว้ยกนั ทั้งนั้นและในการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น ทุกคนก็อยากเป็นคนไดรั้บการยกยอ่งเชิดชู ใหเ้กียรติ 
เป็นคนเด่นในสังคมและในท่ีสุดก็ตอ้งการความครบครัน ความสมบูรณ์ในชีวติ สมาชิกของสหกรณ์
เครดิตยเูน่ียน คือ บุคคลกลุ่มเป้าหมายท่ีขบวนการสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตอ้งการใหเ้ป็นคน มีฐานะดีทุก
คน แต่การจะมีฐานะดีตามวิธีของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน บุคคลจะตอ้งขยนั ประหยดั ปราศจากอบายมุข 
พฒันาอาชีพเดิม สร้างอาชีพใหม่ใหต้นเองมีรายไดห้รือเงินเหลือเก็บมากข้ึน สมาชิกสหกรณ์เครดิตยู
เน่ียน มีสหกรณ์เป็นสถาบนัการเงินหนุนหลงัทั้งเพื่อใชบ้ริการในยามเดือดร้อน จ าเป็น ทั้งเพื่อใชบ้  ารุง
ความสุข และเพื่อใชล้งทุนประกอบอาชีพ การปราศจากอบายมุขท าใหค้นเป็นคน ท ามาหาเก็บมากกวา่ท า
มาหากิน เม่ือคนรู้จกัเก็บเป็นโอกาสท่ีจะท าใหมี้ทรัพย ์ มีสภาพทางเศรษฐกิจดีข้ึน อยา่งนอ้ยก็สามารถ
สนอง ความตอ้งการขั้นพื้นฐานตามทฤษฎีของมสัโลไดดี้กวา่ผูท่ี้ไม่ไดเ้ป็นสมาชิก ในสหกรณ์เครดิตยู
เน่ียน ซ่ึงคนเหล่านั้นตอ้งเผชิญปัญหาหน้ีสินอนัไม่เป็นธรรมจากนายทุน เงินกูท่ี้มุ่งแต่จะแยง่เอาทรัพยสิ์น
เป็นของตนเอง โดยถือเอาความชอบธรรมท่ีตนเป็นนายหน้ี  

ด้ำนสังคมของบุคคล กระบวนการด าเนินงานในสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเนน้ความร่วม 
มือ ร่วมใจของทุกฝ่าย ในการพฒันาศกัยภาพการพึ่งตนเองขององคก์ารท่ีแต่ละคนเป็นสมาชิกเพื่อให้ 
องคก์าร เป็นท่ีพึ่งของสมาชิกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การร่วมแรง ร่วมใจในการด าเนินงานเป็นกิจกรรม 
สร้างสัมพนัธ์ภาพระหวา่งบุคคลอยา่งหน่ึง และเม่ือสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเนน้ความรัก ความเมตตา 
คุณธรรม ความดี ทุกคนก็ตอ้งพยายามท าตนใหเ้ป็นท่ีเชิดชู ยกยอ่งในความเป็นคนดีของสังคม ความสุข
อนัเน่ืองจาก ไดท้  างานร่วมกบัคนดีนั้นเป็นส่ิงท่ีโบราณไดส้อนเสมอวา่ “คบคนพำล พำลพำไปหำผดิ คบ
บัณฑิต บัณฑิตพำไปหำผล”  ยงัเป็นส่ิงท่ีพิสูจน์ไดเ้สมอในสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน มิไดต้ั้งเป้าหมายจะรับ
แต่ คนท่ีดีแลว้เขา้เป็นสมาชิก แต่ตั้งใจท่ีจะรับคนท่ีมีความทุกข ์ความเดือดร้อนจ าเป็น   คนท่ีเห็นค่าของ
สหกรณ์เขา้มาร่วมกนัท างานภายใตเ้ง่ือนไขวา่ตอ้งพฒันาตนเองเป็นคนดี ตามกระบวนการ จึงจะไดรั้บ
ความช่วยเหลือ ไดรั้บบริการท่ีดี 
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สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนกบักำรพฒันำครอบครัว 
ครอบครัวเป็นสถาบนัสังคมท่ีเล็กท่ีสุด มีระบบการจดัการ การด าเนินงาน แบ่ง 

หนา้ท่ี ความรับผดิชอบกนัท า  เป็นหน่วยเล็กท่ีสร้างตน   สร้างสังคมและประเทศชาติไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของครอบครัวดงัไดก้ล่าว แลว้จึงไดต้ั้ง
วตัถุประสงค ์ ในขอ้บงัคบัของ สหกรณ์ไวอ้ยา่งชดัเจน ท่ีจะส่งเสริมการพฒันาครอบครัวอยา่งจริงจงั 
เพราะเม่ือมี ครอบครัวจึงจะมีสังคมระดบัท่ีสูงข้ึน ผูค้นจะสามารถรวมตวัคนไดเ้ป็นปึกแผน่ หาก
ครอบครัวสลายลง สังคมยอ่มเส่ือมสภาพไปดว้ย กล่าวโดยสรุป   ครอบครัวช่วยสร้ำงสรรค์สังคม    
สังคมเอือ้ให้เกดิ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน     สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนจึงต้องส่งเสริมสถำบันครอบครัวให้
มั่นคง ทั้งน้ีก็เพื่อใหส้ังคมสันติสุข สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจึงตอ้งส่งเสริมสถาบนัครอบครัวใหม้ัน่คง ทั้งน้ี
ก็เพื่อใหส้ังคมสันติสุข สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมีความเจริญกา้วหนา้มัน่คง บทบาทของ สหกรณ์เครดิตยู
เน่ียนในการพฒันาครอบครัว อาจแยกกล่าวไดด้งัน้ี  

 1. สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนช่วยสร้ำงอำชีพหลกัและอำชีพเสริมของครอบครัว กล่าวคือ 
ขบวนการสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนไดจ้ดับริการเงินกูภ้ายในสหกรณ์ส่งเสริมใหส้มาชิกกูไ้ปลงทุนประกอบ 
อาชีพหลกัท่ีตนเองมีอยูแ่ลว้ใหส้ามารถก่อรายไดดี้ข้ึน ในขณะเดียวกนัสมาชิกอาจสร้างอาชีพ เสริม
รายไดอี้กโสตหน่ึง เพื่อให้ครอบครัวมีรายไดเ้พียงพอท่ีจะสร้างความเป็นอยูท่ี่ดียิง่ข้ึนและ ในองคก์าร
ระดบัสูง เช่น ช.ส.ค. ก็ดี      สมาคมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ละเครดิตในเอเซียก็ดี สภาเครดิตยเูน่ียนแห่งโลก
ก็ดี  ต่างก็ระดมทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นขบวนการทุกระดบัส่งไปสู่พื้นท่ี ท่ีขาดแคลนกวา่ในทุกท่ีของโลก และ
ภูมิภาคของโลกและภูมิภาคของประเทศ เพื่อสนบัสนุนศกัยภาพ ในการบริหารของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน  
ในการจดับริการและสวสัดิการแก่ครอบครัวสมาชิก ใหส้มบูรณ์ท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้ ครอบครัวสมาชิกก็
ตอ้งใชโ้อกาสอนัดีน้ี เร่งสร้างความมัน่คง ของครอบครัวโดยการพฒันาอาชีพเก่าและสร้างอาชีพใหม่ท่ี
ดีกวา่เพื่อใหมี้รายไดม้ากข้ึน สร้างความสุขแก่ครอบครัวไดม้ากข้ึนและร่วมสร้างสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
ใหเ้จริญกา้วหนา้มากข้ึน  

 2. สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนสร้ำงส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกแก่ครอบครัวสมำชิก กล่าวคือ 
สหกรณ์ใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกเพื่อลงทุนบ ารุงสุขแก่สมาชิกและครอบครัว เม่ือสหกรณ์มีเงินเพียงพอ 
เหลือเฟือจากการใหกู้เ้พื่อลงทุนขจดัความเดือดร้อนจ าเป็น ในกรณีน้ีสมาชิกยอ่มตอ้งการ ส่ิงอ านวยความ
สะดวกในครอบครัวมากข้ึนตามทฤษฎีความตอ้งการของมสัโลท่ีกล่าวแลว้ เช่น ขอกูเ้งินไปซ้ือ
รถจกัรยานยนตเ์พื่อใหเ้ดินทางไปไหน ๆ สะดวกข้ึนกวา่โดยสารรถประจ าทาง หรือซ้ือเคร่ืองใชไ้มส้อย 
ท่ีตอ้งการตามอตัภาพเพื่ออ านวยความเป็นอยูท่ี่ดีในครอบครัว เช่น ซ้ือหมอ้หุงขา้วไฟฟ้า ซ้ือตูเ้ยน็ ซ้ือพดั
ลมหรือแมแ้ต่เคร่ืองซกัผา้ ฯลฯ เป็นตน้ ซ่ึงการท่ีมีสถาบนัการเงิน ท่ีพึ่งไดใ้นระดบัชุมชนน้ีช่วยใหส้มาชิก
มัน่ใจไดว้า่จะไม่เป็นแหล่งขดูรีดผลประโยชน์ เช่น องคก์ารธุรกิจรูปอ่ืนท่ีประชาชนก าลงัเผชิญอยู ่    ใน
ขณะเดียวกนัสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน อาจส่งเสริมความเป็นอยูท่ี่ดีเช่นน้ี โดยการจดัการช่วยในลกัษณะกลุ่ม
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ผูต้อ้งการเช่นเดียวกนั แลว้เอายอดรวมสินคา้และบริการน้ีไปตกลงต่อรองราคากบัร้านคา้ เพื่อช่วยใหไ้ด้
สินคา้และบริการ ท่ีราคาต่อหน่วยถูกกวา่ท่ีสมาชิกรายคนไปด าเนินการเอง   แลว้สมาชิกก็มายืน่ขอกูเ้งิน
เท่ากบั ราคาสินคา้และบริการท่ีสหกรณ์ด าเนินให ้   โดยเสียดอกเบ้ียในอตัราท่ีสหกรณ์ก าหนดโดยปกติ 
และเสียนอ้ยลงไปตามยอดหน้ีคงคา้งช าระ เม่ือส้ินปีสมาชิกยงัไดรั้บเงินเฉล่ียคืนก็เท่ากบัวา่ ไดซ้ื้อสินคา้
และบริการท่ีถูกกวา่ทัว่ไปแลว้ ยงัไดก้ าหนดคืนอีกจ านวนหน่ึง เท่ากบัสินคา้และบริการ ท่ีไดม้าราคา
ต ่าลงไปอีก    โดยวธีิน้ีสมาชิก สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจะสามารถซ้ือหาส่ิงอ านวย ความสะดวกได ้ โดย
แบกรับภาระหน้ีนอ้ยลงและไดร้าคาต ่า ซ่ึงหากตอ้งการด าเนินการจากเงินท่ีหา มาไดต้ามล าพงัจะตอ้ง
แบกภาระหนกั    อาจตอ้งถูกยดึส่ิงท่ีตนตอ้งการไปในเวลาใดเวลาหน่ึง เม่ือไม่อาจหาเงินมาช าระงวดการ
ผอ่นส่งไดต้ามก าหนด  

3. สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนช่วยเสริมสร้ำงเงินทุนและหลกัประกนัแก่ครอบครัวสมำชิก  
โดยสภาพความเป็นจริง สหกรณ์จะมีเงินทุนไดต้อ้งอาศยัการประหยดั อดออมและสะสมเงินค่าหุน้ จาก
สมาชิก และเม่ือสหกรณ์เจริญมัน่คงหรือมีเงินสะสมไดร้ะดบัหน่ึงแลว้ สหกรณ์ก็สามารถ จดับริการเงินกู้
ใหก้บัสมาชิกท่ีเดือดร้อนตอ้งการได ้ เป็นการต่างก็ช่วยส่งเสริมซ่ึงกนัและกนัใหมี้ทุน ด าเนินการ คือ 
สมาชิกใหทุ้นแก่สหกรณ์เพื่อด าเนินงาน สหกรณ์ก็ใหทุ้นแก่สมาชิกเพื่อด าเนินงาน เพื่อครอบครัวของตน 
หากการด าเนินการมีกระบวนการอยูเ่พียงเท่าน้ี แมต่้างคนต่างมีทุนใหแ้ก่กนั และกนัระหวา่งสมาชิกกบั
สหกรณ์ขบวนการสหกรณ์ก็คงกา้วหนา้ไดย้าก   แต่ขบวนการสหกรณ์ เครดิตยเูน่ียนไดร้ะดมทุนและ
กระจายทุนใหส้หกรณ์เครดิตยเูน่ียนไดน้ าเอาไปใหบ้ริการแก่สมาชิก ของตนไดม้ากกวา่กระบวนการ
ระหวา่งสมาชิกกบัสหกรณ์เท่านั้น สมาชิกสหกรณ์จึงเป็นฝ่ายไดทุ้น มากกวา่ท่ีสมาชิกใหทุ้นแก่สหกรณ์ 
ในขณะเดียวกนั ขบวนการสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนยงัไดจ้ดัระบบ สวสัดิการต่าง  ๆ     ข้ึนเพื่อเป็นส่วนเพิ่ม
ใหส้มาชิก ของสหกรณ์และครอบครัวมีหลกัประกนัวา่ชีวติ และครอบครัวของตนจะไม่อยูโ่ดดเด่ียว เม่ือ
มีทุกขห์รือประสบภยัต่าง ๆ จะมีเงินทุนคอยช่วยเหลือ ปลดพนัธะกรณีบางประการ เช่นหน้ีสินท่ีเคยมี
ออกเม่ือตนเสียชีวติ ครอบครัวก็จะไม่ตอ้งรับภาระหน้ีนั้น ต่อไป ทั้งน้ีก็เป็นผลมาจากการท่ีตนไดใ้หก้บั
สหกรณ์ไวก่้อน แลว้สหกรณ์ก็ใหต้อบแทนภายหลงั เป็นตน้ ซ่ึงหากบุคคลอยูต่ามล าพงั ไม่ไดร้วมกนัเป็น
สหกรณ์ การท่ีจะไดรั้บส่ิงเหล่าน้ีน่าจะเป็นเร่ืองเกินฝัน  หรืออาจไม่สามารถประสบไดเ้ลยชัว่ชีวติ 
สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนกบักำรพฒันำชุมชน 

 ชุมชนเป็นกลุ่มของครอบครัวท่ีตั้งอยูร่วมกนัอยา่งถาวรในทอ้งท่ีต่าง ๆ ชุมชนทุกชุมชน
เป็น แหล่งก าเนิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ประเพณี และการจดัการความเป็นอยูร่่วมกนั 
ในพื้นท่ีเดียวกนัหรือท่ีเรียกวา่การปกครอง คนเป็นส่วนหน่ึงของครอบครัว ครอบครัวเป็นส่วนหน่ึง ของ
ชุมชน ส่ิงใดท่ีเกิดข้ึนในชุมชนยอ่มกระทบต่อครอบครัวและบุคคล  ในทางกลบักนัส่ิงใดท่ีคนไดก้ระท า
อาจมีผลกระทบถึงครอบครัวและชุมชนไดเ้ช่นกนั ฉะนั้นหากในชุมชนมีคนดีอยูเ่ป็นส่วนมาก มี
ครอบครัวท่ีมัน่คง อบอุ่น ไม่มีปัญหา ชุมชนนั้นก็จะสงบสุขเป็นชุมชนท่ีน่าอยู ่ แต่ในทางตรงกนัขา้ม ถา้
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ในชุมชนนั้นเตม็ไปดว้ยคนท่ีไม่ดีครอบครัวระส ่าระส่าย   ชุมชนจะเตม็ไปดว้ยปัญหานานปัการ ไม่น่าอยู ่    
สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่ีตั้งข้ึนในชุมชนใดใดเป็นสถาบนัท่ีมุ่งพฒันาคนให้เป็นคน ดงักล่าวมาแลว้  และ
ในขณะเดียวกนัมุ่งส่งเสริมความมัน่คงของครอบครัวสมาชิก  จึงอาจกล่าวไดว้า่    ผลการด าเนินงานของ
สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจะตอ้งมีส่วนช่วยพฒันาชุมชนใหส้งบสุข น่าอยูอ่ยา่ง แน่นอน อยา่งนอ้ยก็ในดา้น
ต่อไปน้ี  

1. ด้ำนเศรษฐกจิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเป็นสถาบนัการเงินของชุมชน     เป็น 
แหล่งเงินทุน ท่ีคนในสังคมไดใ้ช ้ เป็นแหล่งเงินทุนในการพฒันาเศรษฐกิจของตนและครอบครัวช่วยให้
ครอบครัว ซ่ึงเป็นหน่วยเศรษฐกิจในชุมชนมีเงินทุนหมุนเวยีน ครอบครัวเหล่านั้นยอ่มตอ้งสร้างงาน 
สร้างอาชีพ ท่ีจ าเป็นตอ้งใชเ้งินหมุนเวยีน  ใชสิ้นคา้และบริการท่ีผลิตในทอ้งถ่ินหรือน าสินคา้และบริการ
จากนอก ทอ้งถ่ิน (ชุมชน) เขา้ไปอุปโภค  บริโภค มีการจา้งงานกรณีเช่นน้ีคือ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนก
ระตุน้ ให้เกิดวฎัจกัรทางธุรกิจในชุมชน  ส่วนเงินทุนท่ีผูค้นมีอยูใ่นมือจะถูกดูดทรัพยเ์ขา้มาไวใ้นสหกรณ์ 
อนัเป็นการน าเอาทรัพยากรทางการเงินท่ีมีอยูใ่นชุมชนกลบัมาใหบ้ริการแก่คนในชุมชนมากกวา่จะตอ้ง
ไปคอยพึ่งเงินทุนจากชุมชนอ่ืน ๆ สินคา้และบริการท่ีผลิตไดเ้หลือใชใ้นชุมชนจะน าไปจ าหน่าย นอก
ชุมชน โดยอาศยัสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดว้ยกนัเป็นองคก์ารท าธุรกิจร่วม คือ ต่างเป็นผูผ้ลิต และเป็น
ผูบ้ริโภคซ่ึงกนัและกนั ไม่ยอมใหค้นกลางซ่ึงเอาเปรียบไดเ้ขา้มาแยง่ผลประโยชน์ไป ดงัน้ี ก็เท่ากบัวา่
สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเป็นหน่วยส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน 

 2. ด้ำนสังคมและวฒันธรรม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเป็นแหล่งรวมคนท่ีพร้อมจะเขา้ร่วม
ในขบวนการ และมีสมาชิกเก่ารับรองผูท่ี้จะเขา้มาใหม่วา่เป็นคนดี พร้อมท่ีจะเขา้มามีส่วนด าเนินการ 
สหกรณ์ และกระบวนการด าเนินงานในสหกรณ์มุ่งพฒันาคนใหเ้ป็นคนท่ีอยูร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยูแ่ลว้ จึง
ประกนัไดว้า่    กระบวนการด าเนินงานจะควบคุมคนให้มีพฤติกรรมในทางท่ีดี สร้างสรรสังคม ใหส้งบ
สุขได ้ สหกรณ์อาจใชทุ้นสาธารณประโยชน์สร้างสวสัดิการและสาธารณสมบติัต่าง ๆ ใหค้น ในชุมชน
ไดรั้บทัว่กนัเป็นการสร้างสังคมสวสัดิการกนัเองโดยไม่ตอ้งรอรัฐบาลมาด าเนินการ หรือรอ ผูใ้จบุญจาก
ท่ีอ่ืน ส่วนในเร่ืองประเพณีวฒันธรรม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจะร่วมสนบัสนุนงานประเพณี ท่ีดีงามของ
ชุมชน หรือเป็นผูน้ าจดังานตามประเพณีเสียเอง เช่น จดัใหมี้การยกยอ่งผูอ้าวุโส ของชุมชนในวนั
สงกรานตโ์ดยไม่แบ่งแยกวา่เป็นบุพการีของครอบครัวใด    แต่ถือเป็นบุพการี ของครอบครัวเครดิตยู
เน่ียนเพื่อใหผู้อ้าวโุสท่ีไร้ญาติท่ีถูกทอดทิ้งใหอ้ยูต่ามล าพงัมีความหวงัและ ก าลงัใจอนัเน่ืองจากมีสหกรณ์
ในชุมชน เป็นตน้   

 3. ด้ำนกำรปกครอง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนส่งเสริมการท างานร่วมกนัแบบช่วยกนัคิด 
ช่วยกนัท า ปัญหาชุมชนทั้งปวงอาจแกไ้ดไ้ม่ยากนกัเม่ือคนในชุมชนมาสัญญาเป็นเสมือนพี่นอ้งกนัใน
สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนองคก์ารน้ีจะเป็นตวักลางในการจดัการใหผู้ค้นอยูร่่วมกนัโดยสงบสุข ท าใหก้าร
ปกครองระดบัชุมชนไม่มีความยุง่ยากในการผลดัเปล่ียนหมุนเวยีนกนัข้ึนมาเป็นกรรมการบริหาร 
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สหกรณ์นั้นเป็นการฝึกคนให้เป็นผูน้ าโดยอตัโนมติั คนจะเรียนรู้ท่ีจะเป็นผูน้ า เรียนรู้ท่ีจะเป็นตามตาม
บทบาทของตน เม่ือในชุมชนมีคนท่ีเขา้ใจและยอมรับบทบาทหนา้ท่ีของกนัและกนั ขอ้ขดัแยง้ระหวา่งคน
ในชุมชนก็จะนอ้ยลง นัน่คือ การปกครองจะไม่ประสบปัญหายุง่ยากเช่นกนั 

 4. ด้ำนกำรศึกษำ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเป็นกระบวนการศึกษาในตวัเองอยูแ่ลว้ ดงัได้
อธิบาย ในบทก่อน ๆ วา่ กระบวนการทุกกระบวนการของสหกรณ์น้ีมุ่งพฒันาการเรียนรู้ของคนทั้งส้ิน  
ไม่วา่ จะเป็นการเรียนรู้เก่ียวกบัสหกรณ์ การเรียนรู้เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล   การเรียนรู้ ใน
การพฒันา ความเป็นอยูท่ี่ดีร่วมกนั การเรียนรู้อาชีพและพฒันาอาชีพร่วมกนั   และท่ีส าคญัเรียนรู้ ท่ีจะ
บริหารองคก์ารแบบประชาธิปไตย การบริหารธุรกิจการเงิน การบริหารการลงทุนและการเงิน ใน
ครอบครัวของตน      ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นการใหก้ารศึกษาแบบนอกระบบแก่ประชาชนในชุมชน อยา่ง
ต่อเน่ืองสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโดยทางออ้มยงัส่งเสริมการศึกษาผูเ้ยาวท่ี์บิดา  มารดา ซ่ึงเป็น สมาชิกของ
สหกรณ์ไดกู้ย้มืเงินไปจ่ายค่าเล่าเรียน และโดยทางตรงอาจจดัสรรเงินทุน เป็นทุนการศึกษา มอบใหบุ้ตร
ธิดาของสมาชิกท่ีฐานะยงัไม่สมบูรณ์ เป็นการส่งเสริมการศึกษาทั้งส้ิน  

 5. ด้ำนส่ิงแวดล้อม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดูเหมือนจะไม่มีกิจกรรมใดใดท่ีจะเก่ียวขอ้ง 
กบัเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม แต่แทจ้ริงมีส่วนเก่ียวขอ้งไดม้าก เช่น สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจะไม่สนบัสนุน ให้
สมาชิกกูเ้งินไปลงทุนในอาชีพท่ีสร้างผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม อนัเป็นการช่วยลดปัญหาไปดว้ย ในการ
รณรงคส่์งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เช่น การก าจดัขยะ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน อาจ มีส่วนด าเนินโดย
จดัการลงทุนเก็บขยะในชุมชนแลว้น าไปถมในท่ีรกร้างวา่งเปล่า  โดยแยกขยะ ท่ียอ่ยสลายไดไ้ปถมแบบ
ใชดิ้นกลบทบัขยะจะเป็นปุ๋ยใตดิ้น จากนั้นส่งเสริมการปลูกป่าชุมชน ส่วนขยะท่ีไม่ยอ่ยสลายตาม
ธรรมชาติ ก็ก าจดัโดยวธีิท่ีเหมาะสม เช่น เผาในท่ีห่างไกลชุมชน   เป็นตน้ กิจกรรมน้ีไดมี้สหกรณ์เครดิตยู
เน่ียนในล าปาง เช่น สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนม่วงค า จ  ากดั อ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปางไดล้งมือด าเนินการ
แลว้ โดยสหกรณ์ลงทุนซ้ือรถเทียมเคร่ืองยนตแ์บบท่ีชาวไร่ชาวนา ใหม้าขนขยะ จา้งคนในชุมชนท่ีพร้อม
ท างานมาปฏิบติังานและขอความร่วมมือจากทางราชการ เช่น สาธารณสุขอ าเภอมาให้ความรู้และปรึกษา 
การด าเนินงานขอหน่วยราชการท่ีดูแลท่ีดินสาธารณะ อนุญาตใหใ้ชท่ี้ดินรกร้างวา่งเปล่าเป็นท่ีถมขยะและ
ปลูกป่าตามโครงการพระราชด าริ ส่วนค่าใชจ่้าย สมาชิกและประชาชนผูทิ้้งขยะจ่ายค่าบริการ ตามอตัรา
น ้าหนกัต่อราคาท่ีตกลงกนั เป็นตน้   จะเห็นไดว้า่ แมส้หกรณ์เครดิตยเูน่ียนจะเป็นสหกรณ์ออมทรัพย ์เป็น
สถาบนัการเงินก็สามารถด าเนินงาน และกิจกรรม ใหผ้ลต่อการพฒันาชุมชนในดา้นต่าง ๆ ท่ีเป็นปัญหา 
และความตอ้งการของประชาชนได ้ซ่ึง สหกรณ์จะเป็นผูก้ระตุน้ความคิด     และแผนงานใหเ้ป็นรูปธรรม
สมาชิกทั้งรายบุคคลและกลุ่มบุคคล ร่วมมือช่วยเหลือกนัด าเนินงาน โดยมีสหกรณ์ให้ความสนบัสนุนทาง
การเงินและวชิาการอยู ่
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สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนกบักำรพฒันำประเทศชำติ 
  สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน     เป็นองคก์ารประชาชนรูปแบบหน่ึงในหลายรูปแบบท่ีมีใน
สังคม ในประเทศต่าง ๆ ยอ่มตอ้งมีบทบาทในการพฒันาประเทศชาติให้เจริญกา้วหนา้ร่วมกบัองคก์ารทั้ง 
หลาย ยิง่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเป็นองคก์าร ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ยิง่ตอ้งมีส่วนอยา่งยิง่ ในการ
พฒันาประเทศชาติ จะขอกล่าวบางดา้นต่อไปน้ี 

1. กำรพึง่ตนเองได้ของชุมชนและลดภำระของรัฐ    ดงัไดก้ล่าวแลว้วา่สหกรณ์เครดิตย ู
เน่ียน เป็นองคก์ารท่ีช่วยพฒันาชุมชนใหพ้ึ่งตนเองไดใ้นทางเศรษฐกิจ   และจดัสวสัดิการใหต้นเองโดย
ไม่ตอ้ง รอคอยบริการจากรัฐ ยอ่มเป็นการลดภาระท่ีรัฐจะตอ้งน าเงินภาษีมาจดัสวสัดิการแก่ชุมชน รัฐจะ
ไดน้ า เงิน ไปพฒันาระดบัท่ีตอ้งลงทุนสูงข้ึน ส่วนการจดัการพฒันาระดบัยอ่ยปล่อยใหเ้ป็นภาระของ
ชุมชนท่ีพึ่งตนเองไดแ้ลว้ 

2. ควำมสงบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง     เม่ือปัญหาเศรษฐกิจและสังคมในระดบั 
ชุมชนเบาบาง ลงอนัเน่ืองมาจากสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจดัการใหแ้ลว้  สังคมโดยส่วนรวมก็สงบ ท าให้
รัฐบาลไม่ตอ้งพะวงเร่ืองความไม่สงบเรียบร้อยของบา้นเมือง รัฐจึงมีเวลาด าเนินงานพฒันาประเทศ ใน
ดา้นท่ีสูงกวา่ความสามารถขององคก์ารประชาชนจะจดัการได ้   

3. ด้ำนเศรษฐกจิ       หากมีการจดัตั้งสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอยา่งทัว่ถึง กระแสการ 
เงินของประเทศในระดบัของประเทศในระดบัการบริโภคอุปโภคของประชาชนจะถูกจดัการโดย
ประชาชน เอง รัฐไม่ตอ้งน านโยบายแทรกแซงใด ๆ มาใช ้ ใหก้ลไกตลาดเสรีควบคุมส่วนการลงทุน 
ขนาดใหญ่ ให้เป็นภาระท่ีธนาคารจะดูแลใหบ้ริการผูล้งทุนทั้งในและต่างประเทศ ส่วนการลงทุนขนาด
ยอ่ม ใหเ้ป็นภาระของสถาบนัการเงินประชาชนอยา่งเครดิตยเูน่ียนจดัการจะท าใหก้ารควบคุม         
เงินตรา และกระแสการหมุนเวยีนทางเศรษฐกิจแยกกนั แต่เก่ียวเน่ืองกนัเป็นสองระดบัคือระดบั
ประชาชน ผูบ้ริโภค อุปโภค ประชาชนจะจดัการตนเอง ส่วนระดบัการลงทุนขนาดใหญ่ ธนาคารและ
รัฐบาล จะร่วมกนัดูแล โดยการน้ีประชาชนจะปลอดจากการเอารัด เอาเปรียบของสถาบนัท่ีสูงกวา่ชุมชน 

 4. ด้ำนกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย     เป็นท่ีแน่ใจไดว้า่ปรัชญา 
ประชาธิปไตย และกระบวนการประชาธิปไตย จะถูกถ่ายทอดสู่ประชาชนตามกระบวนการด าเนินงาน
บริหารของ สหกรณ์ เพราะการควบคุมโดยหลกัประชาธิปไตยเป็นหลกัส าคญัในการด าเนินงานของ
สหกรณ์     เม่ือเป็นเช่นน้ี สหกรณ์จะเป็นโรงเรียนประชาธิปไตยในชีวติจริงของประชาชน        และเม่ือ
ประชาชนคุน้เคยและศรัทธาปรัชญาและกระบวนการประชาธิปไตยแลว้        จะส่งผลใหพ้ฤติกรรม
ทางการเมือง การปกครองของประชาชนเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยท่ีดี 
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ชุมนุมสหกรณ์เครดติยูเน่ียนแห่งประเทศไทย  จ ำกดั (ช.ส.ค.) 
 
  สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย ถือไดว้า่เป็นสหกรณ์อีกประเภทหน่ึงท่ี
เหมาะสมต่อการพฒันาและสร้างความเขม้แข็งให้แก่สมาชิกสหกรณ์ เพื่อให้ขบวนการสหกรณ์เครดิตยู
เน่ียนในประเทศไทย มีความเช่ือมโยงกนั มีการติดต่อประสานงาน มวลสมาชิกสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน จึง
ได้จดัตั้งองค์กรเพื่อเป็นองค์การกลางระดบัชาติ ในการจดัตั้งและพฒันาเครดิตยูเน่ียนให้เป็นสถาบนั
การเงินของชุมชนท่ีย ัง่ยนื เป็นศูนยก์ลางทางการศึกษา การเงิน สวสัดิการและเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ขบวนการเครดิตยูเน่ียนเพื่อพฒันาคน เศรษฐกิจ และสังคม ภายใต้อุดมการณ์ หลักการและวิธีการ
สหกรณ์ ตลอดจนให้มีวตัถุประสงคเ์พื่ออ านวยประโยชน์แก่บรรดาสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนในภูมิภาคหรือ
ทัว่ประเทศทั้งท่ีเป็นสหกรณ์ประเภทเดียวกนัหรือท่ีประกอบธุรกิจการผลิต การคา้ อุตสาหกรรมหรือ
บริการอยา่งเดียวกนั     จึงไดจ้ดัตั้ง “ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนแห่งประเทศไทย จ ำกัด”   ซ่ึงมีช่ือยอ่วา่ 
“ช.ส.ค.”  ข้ึนตามวตัถุประสงคด์งักล่าว 

ววิฒันำกำร ช.ส.ค. 
พ.ศ.  2505 องค์การเพื่อชีวิตและสังคมและเศรษฐกิจในเอเชีย ไดจ้ดัให้มีการประชุมในหัวขอ้เร่ือง 

“งำนออมทรัพย์พัฒนำ” ข้ึนท่ีกรุงเทพฯ  ในคร้ังนั้นยงัไม่ใชค้  าว่า “เครดิตยูเน่ียน” ใชค้  า
วา่  “ออมทรัพย์พฒันา” 

พ.ศ.  2506 ผูเ้ผยแพร่ศาสนาคริสต์ นิกายโรมนัคาทอลิก  คณะเยซูอิส  ไดจ้ดัสัมมนาระดบัชาติข้ึนท่ี
บา้นเซเวยีร์  ใกลอ้นุสาวรียช์ยัสมรภูมิ  ในหวัขอ้เร่ือง  “กำรพัฒนำเครดิตยูเน่ียน”  มีผูเ้ขา้
สัมมนาเป็นผูแ้ทนจากประเทศเกาหลี ญ่ีปุ่น  ไตห้วนั  ฮ่องกง  และประเทศไทย  ในการ
สัมมนาคร้ังนั้น  คนไทยท่ีเขา้สัมมนาเร่ิมรู้จกัเครดิตยเูน่ียนในเบ้ืองตน้ 

พ.ศ.  2507 บาทหลวงอัลเฟรด  บอนแนงก์ ชาวฝร่ังเศส และนายแพทย์ชวลิต จิตรานุเคราะห์  
นักพัฒนาในแหล่งสลัมดินแดง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  ได้ร่วมกันจัดตั้ ง  
“สมำคมศูนย์กลำงเทวำ”  ข้ึนเพื่อใชเ้ป็นท่ีอบรมให้ความรู้ดา้นการพฒันา  และด้านการ
จดัตั้งกลุ่มเครดิตยเูน่ียนใหก้บัคนในสลมัดินแดง 
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พ.ศ.  2508 วนัท่ี  25  กรกฎาคม  ผูน้ าทั้ง  2   ท่าน  ร่วมกบักลุ่มอาสาสมคัรในสลมัดินแดง ท่ีใชว้ิธีการ
เครดิตยูเน่ียนเขา้ไปพฒันาคนในแหล่งสลมัดินแดงจนประสบผลส าเร็จ  ได้ก่อตั้งกลุ่ม
เครดิตยูเน่ียนข้ึนท่ีสลมัดินแดง ซ่ึงถือเป็นกลุ่มเครดิตยูเน่ียนแห่งแรกในประเทศไทยช่ือ  
“กลุ่มเครดิตยูเน่ียนแห่งศูนย์กลำงเทวำ”  มีสมาชิกแรกตั้ง  13  คน  มีเงินสะสมในคร้ังแรก  
230 บาท และค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 130 บาท  

พ.ศ.  2512 วนัท่ี  12  สิงหาคม    บรรดาอาสาสมคัรมีความเช่ือมัน่วา่  เครดิตยเูน่ียน  เป็นกิจกรรมท่ี
สามารถพฒันาคน เศรษฐกิจและสังคม ของประชาชนไดเ้ป็นอยา่งดี  จึงไดเ้ผยแพร่วิธีการ
เครดิตยูเน่ียนไปสู่ชุมชนต่าง ๆ  ทัว่ทุกภูมิภาคของประเทศไทย  และเม่ือมีกลุ่มเครดิตยู
เน่ียนเกิดข้ึนหลายแห่ง  อาสาสมคัรก็ไดร่้วมกนัจดัตั้งองค์กรเพื่อท าหน้าท่ีเป็นศูนยก์ลาง  
ในการเผยแพร่  จดัตั้ง   และส่งเสริมงานเครดิตยูเน่ียนใช้ช่ือว่า        “ศูนย์กลำงเครดิตยู
เน่ียนแห่งประเทศไทย” 

พ.ศ.  2515 ผูแ้ทนเครดิตยเูน่ียนทัว่ประเทศ  ไดจ้ดัประชุมกนัท่ีบา้นเซเวียร์  ใกลอ้นุสาวรียช์ยัสมรภูมิ  
กรุงเทพฯ  และไดมี้มติจดัตั้ง  “ชุมนุมกลุ่มออมทรัพย์พัฒนำแห่งประเทศไทย”   ข้ึนแทน 
“ศูนยก์ลางเครดิตยเูน่ียนแห่งประเทศไทย” 

พ.ศ.  2517 วนัท่ี  20 – 21 เมษายน ผูแ้ทนกลุ่มเครดิตยเูน่ียนไดมี้การประชุมกนัท่ีค่ายลูกเสือวชิราวุธ  
จงัหวดัชลบุรี  มติของผูเ้ขา้ร่วมประชุมคร้ังน้ีไดเ้ปล่ียนช่ือ “ชุมนุมกลุ่มออมทรัพยพ์ฒันา
แห่งประเทศไทย”  เป็น  “สันนิบำตเครดิตยูเน่ียนแห่งประเทศไทย”  ท าหน้าท่ีในการ
เผยแพร่ ส่งเสริมขบวนการเครดิตยเูน่ียนให้เจริญกา้วหนา้ และอาสาสมคัรมีแนวความคิด
ท่ีจะใหเ้ครดิตยเูน่ียนจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  

พ.ศ.  2521 วนัท่ี 21 กันยายน นายทะเบียนสหกรณ์ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยการจัดตั้ งสหกรณ์
ประเภท สหกรณ์ออมทรัพยใ์นชุมชน พ.ศ. 2521 จดัอยูใ่นประเภทสหกรณ์ออมทรัพยแ์ต่
เพื่อแยกให้เห็นลักษณะท่ีแตกต่างกนัระหว่างสหกรณ์ออมทรัพยท่ี์จะจดทะเบียนตาม
ระเบียบน้ีกบัสหกรณ์ออมทรัพยท่ี์มีอยู่เดิมตามลกัษณะอาชีพ จึงให้สหกรณ์ใหม่น้ีช่ือว่า 
“สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน” โดยใชเ้ป็นค าน าหนา้ช่ือของสหกรณ์ท่ีจดัตั้งข้ึน  

พ.ศ.  2522 กลุ่มเครดิตยูเน่ียนท่ีไดรั้บการจดทะเบียนตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ฯ เป็นแห่ง
แรก คือ “ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนแม่มูล จ ำกัด” เม่ือ 1 มกราคม 2522   จากนั้นจึงมีกลุ่ม
เครดิตยเูน่ียนหลายกลุ่มจดทะเบียนเป็นสหกรณ์  และในปีน้ีเช่นกนั  สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน
ได้ประชุมจดทะเบียนชุมนุมระดับชาติใช้ช่ือว่า  “ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนแห่ง
ประเทศไทย จ ำกัด”  หรือช่ือยอ่วา่  “ ช.ส.ค.”  และไดรั้บการจดทะเบียนจากนายทะเบียน
สหกรณ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เม่ือวนัท่ี  26  กุมภาพนัธ์  2522 เลขทะเบียน กพธ.
27/2522 
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พ.ศ.  2537 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแห่งประเทศไทย   จ  ากดั  ไดมี้การสนบัสนุนและส่งเสริมให้มี
การจดัตั้งชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแห่งประเทศไทย จ ากดั สาขาข้ึนในภูมิภาค เป็นการ
กระจายอ านาจการบริหารเพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจหรือกิจกรรมของชุมนุมสหกรณ์
เครดิตยเูน่ียนแห่งประเทศไทย จ ากดั  

พ.ศ.  2543 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนแห่งประเทศไทย จ ากัด ได้ยกร่างข้อบงัคบัใหม่ เพื่อให้
สอดคลอ้งและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และไดรั้บ
การจดทะเบียนขอ้บงัคบัใหม่ เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2544  

พ.ศ.  2548 วนัท่ี 29 มิถุนายน  2548  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงนามในกฎกระทรวง  
“ก ำหนดประเภทของสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียน พ.ศ. 2548” โดยให้ แยกสหกรณ์เครดิต
ยูเน่ียนออกจากประเภทสหกรณ์ออมทรัพยม์าเป็นสหกรณ์ประเภท “สหกรณ์เครดิตยู
เน่ียน” ในล ำดับทีเ่จ็ดอีกประเภทหน่ึง และไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอน
ท่ี 63 ก หน้า 1  วนัท่ี 4 สิงหาคม  2548  และนายทะเบียนสหกรณ์ไดก้ าหนดระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการจดัตั้ งสหกรณ์ประเภทสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน พ.ศ. 2548  
ประกาศ ณ วนัท่ี 21  ตุลาคม พ.ศ. 2548 ข้ึนเพื่อบงัคบัใชแ้ละถือปฏิบติัเป็นตน้มา 

เป้ำหมำยและภำรกจิหลกั ช.ส.ค. 
   ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนแห่งประเทศไทย  จ  ากดั  เป็นชุมนุมสหกรณ์ระดบัชาติซ่ึงบรรดา
สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทัว่ประเทศไดร่้วมมือกนัจดัตั้งข้ึน  เพื่อให้เป็นสถาบนัสหกรณ์การธนกิจระดบัชาติ
ของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทัว่ประเทศ  ท่ีผกูพนัไวด้ว้ยหลกัแห่งการควบคุมโดยประชาธิปไตย และหลกั
แห่งความร่วมมือระหวา่งสหกรณ์ 
เป้าหมายสูงสุด 
 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนแห่งประเทศไทย  จ  ากัด  ตั้ งเป้าหมายสูงสุด  คือ  จะให้การ
สนบัสนุน  และส่งเสริมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนในประเทศไทย  โดยอาศยัหลกั  และวิธีการสหกรณ์เครดิต
ยเูน่ียน  รวมทั้งคุณธรรม  5  ประการ  คือ  ความซ่ือสัตย ์ ความเสียสละ  ความรับผดิชอบ  ความเห็นใจกนั  
ความไวว้างใจกนั  เพื่อพฒันาคนใหรู้้จกัช่วยเหลือตนเอง และร่วมมือช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  ทั้งทางดา้น
เศรษฐกิจ  สังคม  และจิตใจ  ใหมี้ความอยูดี่กินดี  และอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข 
ภารกจิ 

1.   ดา้นการเผยแพร่  จดัตั้ง  และส่งเสริมงานสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
2.   ดา้นการให้การศึกษา  อบรม  เพิ่มทกัษะดา้นการบริหาร  และการจดัการให้กบับุคลากรของ

ขบวนการสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
3.  ดา้นการเป็นศูนยก์ลางทางการเงินของขบวนการสหกรณ์  เช่น  การรับฝากเงิน  และการให้

สินเช่ืออนัจ าเป็น  และเป็นประโยชน์กบัสมาชิก 
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4.  การจดัการบริการต่าง  ๆ  ท่ีเป็นประโยชน์  และเพื่อความมัน่คงของสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน  
เช่นสวสัดิการประกนัเงินกู ้ และเงินสะสม  สวสัดิการประกนัการทุจริต  และอุบติัภยัในสหกรณ์  และ
สวสัดิการช่วยเหลือในการจดัการศพใหก้บัทายาทของสมาชิกผูเ้สียชีวติ 
วัตถุประสงค์ 
 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแห่งประเทศไทย  จ  ากดั  มีวตัถุประสงค์ส่งเสริมให้สมาชิกด าเนิน
ธุรกิจร่วมกนั  และช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัโดยใชห้ลกัคุณธรรมพื้นฐาน  5  ประการ  ไดแ้ก่  ความซ่ือสัตย ์ 
ความเสียสละ  ความรับผิดชอบ  ความเห็นใจกนั และความไวว้างใจกนั  เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิก
และส่วนรวม  ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม  รวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 

1.  ส่งเสริมและเผยแพร่กิจการสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
2. แนะน าและช่วยเหลือในการจดัตั้ง  การด าเนินกิจการ  และการจดัการของสหกรณ์เครดิตยู

เน่ียน 
3. เป็นผูแ้ทนรักษาประโยชน์ร่วมกนัของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
4. รับฝากเงินจากสมาชิก 
5. กูย้มืเงินเพื่อใชเ้ป็นทุนด าเนินงาน 
6. ออกตัว๋สัญญาใชเ้งิน และตราการเงิน 
7. จดัหาทุนเพื่อกิจการตามวตัถุประสงค ์
8. ใหส้มาชิกกูย้มืเงินตามความจ าเป็นหรือมีประโยชน์ 
9. ใหส้หกรณ์อ่ืนกูย้มืเงิน 
10. ค ้ าประกันเงินกู้หรือสินเช่ือของสมาชิก  รวมทั้งการค ้ าประกันการให้เช่าซ้ือหรือให้ยืม

ทรัพยสิ์นอ่ืนแก่สมาชิก 
11. ซ้ือหุน้ของสมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืน 
12. ซ้ือหุน้หรือหุน้กูข้องชุมนุมสหกรณ์อ่ืน 
13. ซ้ือหุน้ของธนาคาร  ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 
14. ซ้ือหุ้นของสถาบนัซ่ึงประกอบธุรกิจอนัท าให้เกิดความสะดวก  หรือส่งเสริมความเจริญแก่

กิจการของสหกรณ์ 
15. ซ้ือพนัธบตัรรัฐบาลหรือพนัธบตัรรัฐวสิาหกิจ 
16. ซ้ือตัว๋สัญญาใชเ้งินและตราสารการเงิน 
17. รับและจดัการเก่ียวกบัเงินอุดหนุน  เงินยกให้  หรือการช่วยเหลืออ่ืน  ๆ  ซ่ึงชุมนุมสหกรณ์

ไดรั้บ 
18. จดับริการงานพิมพห์นงัสือ  เอกสาร  และส่ิงพิมพอ่ื์น  ๆ  
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19. จดัให้มีไวเ้พื่อขาย  หรือแจกจ่ายซ่ึงต ารา  คู่มือ  อนุสาร  จุลสาร  รายงาน  สถิติ  หนงัสืออ่ืน 
ๆ  เคร่ืองเขียน  แบบพิมพ ์ ของท่ีระลึก  และเคร่ืองใชป้ระจ าส านกังานท่ีเก่ียวขอ้งหรือจ าเป็น
แก่การด าเนินกิจการของสมาชิก 

20. จดัใหมี้บริการคุม้ครองการออมทรัพย ์ และบริการคุม้ครองเงินกูข้องสมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืน 
21. จดัใหมี้บริการคุม้ครองทรัพยสิ์นของสมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืน 
22. จดัใหมี้สวสัดิการหรือใหก้ารสงเคราะห์แก่สมาชิก  หรือสหกรณ์อ่ืน  
23. จดัการศึกษาอบรมกรรมการด าเนินการ  ผูต้รวจสอบกิจการ  พนักงาน  และสมาชิกของ

สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
24. ตรวจและวเิคราะห์การด าเนินงานของสมาชิก 
25. ร่วมมือกบัทางราชการ  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์อ่ืน ขบวนการ

สหกรณ์ในประเทศอ่ืน  และองค์การระหว่างประเทศ   เก่ียวกบัการส่งเสริมและปรับปรุง
กิจการของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 

26. จดัให้ไดม้าซ่ึงการถือกรรมสิทธ์ิหรือทรัพยสิ์ทธิครอบครอง ซ้ือ  แลกเปล่ียน  โอนหรือรับ
โอน เช่าหรือให้เช่า  เช่าซ้ือหรือให้เช่าซ้ือ  จ  านองหรือรับจ านอง  จ  าน าหรือรับจ าน า  ขาย
หรือจ าหน่ายซ่ึงทรัพยสิ์น 

27. ด าเนินกิจการอย่างอ่ืนบรรดาท่ีเก่ียวกบั  หรือเน่ืองในการจดัให้ส าเร็จตามวตัถุประสงคข์อง
ชุมนุมสหกรณ์ 

ชุมนุมสหกรณ์อาจร่วมท าธุรกิจกบัสมาชิก  หรือสหกรณ์อ่ืน  หรือชุมนุมสหกรณ์อ่ืน 
ตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบของชุมนุมสหกรณ์ 
 

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนแห่งประเทศไทย จ ากดั (ช.ส.ค.) ส านักงานสาขา 
 

o ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแห่งประเทศไทย จ ากดั สาขาภาคเหนือ 
ท่ีอยู ่ เลขท่ี 161  หมู่ท่ี 8  ต าบลตน้เปา   

อ าเภอสันก าแพง  จงัหวดัเชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์ 50130    
โทรศพัท.์ 0-5339-0893 โทรสาร. 0-5333-9172 

o ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแห่งประเทศไทย จ ากดั  
สาขาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ท่ีอยู ่ เลขท่ี 7  หมู่ท่ี 11  ถนนเล่ียงเมือง  ต าบลบึงเนียม 
 อ าเภอเมืองขอนแก่น  จงัหวดัขอนแก่น  รหสัไปรษณีย ์ 40000 
 โทรศพัท.์ 0-4322-5961-2, 0-1717-4599   โทรสาร. 0-4322-5962 

o ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแห่งประเทศไทย จ ากดั สาขาภาคกลาง 
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ท่ีอยู ่ เลขท่ี 40  ถนนรามค าแหง  แขวงสะพานสูง 
 เขตสะพานสูง  กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์ 10240 
 โทรศพัท.์ 0-2373-0020-1, 0-2373-0150-1  ต่อ 406, 408 

o ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแห่งประเทศไทย จ ากดั สาขาภาคตะวนัออก 
ท่ีอยู ่ เลขท่ี 2/2  ถนนเทศบาลสาย 9  ต าบลขลุง 
 อ าเภอขลุง  จงัหวดัจนัทบุรี รหสัไปรษณีย ์ 22110 
 โทรศพัท.์ 0-3944-1941, 0-3944-3151 โทรสาร. 0-3944-1941 

o ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแห่งประเทศไทย จ ากดั สาขาจงัหวดัเพชรบุรี 
ท่ีอยู ่ เลขท่ี 146/33  หมู่ท่ี 6  ถนนเพชรเกษม  ต าบลตน้มะม่วง 
 อ าเภอเมืองเพชรบุรี  จงัหวดัเพชรบุรี รหสัไปรษณีย ์ 76000 
 โทรศพัท.์ 0-3241-5617 โทรสาร. 0-3241-5842 

o ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแห่งประเทศไทย จ ากดั สาขาภาคใต ้
ท่ีอยู ่ เลขท่ี 115  หมู่ท่ี 5  ต าบลท่าสะทอ้น   

อ าเภอพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี   รหสัไปรษณีย ์ 84130 
 โทรศพัท.์ 0-7735-8416-7, 0-9474-0860 โทรสาร. 0-7735-8416 

 
 

ปัญหำ อุปสรรคของกำรด ำเนินงำนสหกรณ์เครดติยูเน่ียน 
  

ในการด าเนินงานสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนั้น  ปัญหาอุปสรรคถือเป็นเร่ืองปกติธรรมดา   
เน่ืองจากสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเป็นการรวมคน  ซ่ึงมีพฤติกรรม  อุปนิสัย  ทศันคติท่ีแตกต่างกนั  เม่ือมา
รวมกนัเพื่อด าเนินกิจกรรมร่วมกนั  ก็ยอ่มมีปัญหา  ดงัท่ีผูน้  ารุ่นเก่า ๆ  ไดก้ล่าวไวว้า่  “ทะเลจะสวยเพรำะ
มีคลืน่  เครดิตยูเน่ียนจะรำบร่ืนเพรำะมีปัญหำ” 
ปัญหำของสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน  สำมำรถแยกประเด็นต่ำง  ๆ  ได้ดังนี ้

1. ปัญหำด้ำนคน คนในสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน  ประกอบดว้ย สมาชิก  คณะกรรมการ   
ฝ่ายจดัการ 

สมาชิก 
(1) ไม่เขา้ใจ  เร่ืองสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพียงพอ 
(2) สมาชิกขาดคุณสมบติัตามขอ้บงัคบั 
(3) สมาชิกไม่ศรัทธาและไม่ภกัดีต่อสหกรณ์ 
(4) ไม่สนใจการประชุม 
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(5) ไม่เสียสละท่ีจะเป็นกรรมการ 
(6) การประหยดัสะสมไม่สม ่าเสมอ 

กรรมการ 
(1) ขาดความรู้และความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีของตนเอง  ไม่แสวงหาความรู้ 
(2) แสวงหาผลประโยชน์จากสหกรณ์ 
(3) ไม่สามารถก าหนดนโยบายท่ีดีของสหกรณ์ได ้
(4) มีหน้ีคา้งช าระ  ซ่ึงเป็นตวัอยา่งท่ีไม่ดีต่อเพื่อนสมาชิก 
(5) ไม่ใหค้วามร่วมมือกบัสหกรณ์ 
(6) ผกูขาดต าแหน่ง 
(7) มีหลายต าแหน่ง 
(8) ขาดความเสียสละ 
(9) กรรมการไม่ท างาน  หรือมีก็เป็นส่วนนอ้ยจากจ านวน  15  คน 

      ฝ่ายจัดการ 
(1) ขาดความรู้ในเชิงบริหารและการจดัการ 
(2) ขาดความซ่ือสัตย ์
(3) พนกังานขาดประสิทธิภาพในการท างาน  และไม่มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี 
(4) พนกังานไม่มีจุดหมายในการท างาน  ส่วนใหญ่เขา้มาโดยเส้นสาย  และเห็นสหกรณ์

เป็นศาลาพกัร้อน  พยายามหางานใหม่ท่ีดีกวา่ 
2. ปัญหำกำรด ำเนินธุรกจิ 

(1)  เงินทุนของสหกรณ์ไม่เพียงพอ 
(2)  สหกรณ์ไม่สามารถจดับริการดา้นต่าง  ๆ  ได ้
(3)  สมาชิกมีหน้ีคา้งมาก  และใชเ้งินกูผ้ดิวตัถุประสงค ์

3. ปัญหำด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
(1)  ขาดขั้นตอนในการปฏิบติังาน 
(2)  สหกรณ์มีสวสัดิการ  และหลกัประกนัไม่มัน่คง  ท าใหพ้นกังานขาดขวญัและ   
        ก าลงัใจในการท างาน 
(3)  บญัชีไม่ถูกตอ้งและไม่เป็นปัจจุบนั 

(4)  การจดัเกบ็เอกสารไม่เรียบร้อย 
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ส่วนที่ 2 
กำรจัดตั้งกลุ่มเครดิตยูเน่ียน 

 

วตัถุประสงค์กำรเผยแพร่เพือ่จดัตั้งกลุ่มเครดติยูเน่ียน 
 

  เม่ือประชาชนในชุมชนท่ีประกอบอาชีพต่าง  ๆ ซ่ึงภูมิล าเนาหรือประกอบอาชีพหลกั  
หรือมีวงสัมพนัธ์อย่างหน่ึงอย่างใด     มีความประสงค์จะจดัตั้งกลุ่มฯ หรือสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน  ให้
ติดต่อไดท่ี้         ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนแห่งประเทศไทย  จ  ากดั  (ช.ส.ค.)  เลขท่ี  56/2  หมู่ท่ี  3  
ถนนรามค าแหง    แขวงสะพานสูง   เขตสะพานสูง   กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์10240  โทรศพัท ์
0-2373 – 0020 , 0-2373 – 0021  โทรสาร 0-2373-0022  เพื่อจะไดรั้บค าแนะน าในการเตรียมจดัตั้ง
สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน  และขอเอกสารเผยแพร่เพื่อมาศึกษาหรือขอค าแนะน าจากส านักงานสหกรณ์
ส่งเสริมพื้นท่ี 1 , 2 และ  สหกรณ์จงัหวดัในทอ้งท่ีนั้น ๆ  

กระบวนการเผยแพร่กลุ่มเครดิตยูเน่ียน 
การก่อตั้งกลุ่มเครดิตยเูน่ียนข้ึน         จากการรวมกลุ่มคนนั้นมกัไดรั้บการยอมรับ 

จากกลุ่มคนท่ีไดรั้บการบีบคั้นทางดา้นเศรษฐกิจขาดแคลนปัจจยัท่ีจ  าเป็นเพื่อการด ารงชีพ และมีสภาพ
สังคมท่ีเอารัดเอาเปรียบ ตามประวติัการก่อตั้งสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนในประเทศเยอรมนันีคร้ังแรก ได้
แสดงใหเ้ห็นไดช้ดัวา่ คณะผูก่้อตั้งซ่ึงมี ท่านเฟรดริช วลิเลีย่ม ไรฟ์ไฟเซ่น เป็นผูริ้เร่ิมนั้นได ้ พยายาม
หาทางแกปั้ญหาของตนดว้ยการร่วมกนัแกปั้ญหาดา้นต่าง ๆ จนพฒันามาสู่การเป็นสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน       
ดงัท่ีเราไดท้ราบกนัอยา่งทุกวนัน้ี  การเผยแพร่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมีวตัถุประสงคส์ าคญัอยูท่ี่การจะให้
คนเห็นคุณค่าของการรวมกนั ร่วมมือช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ในการด าเนินงานธุรกิจการเงินใหเ้ป็น
ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชนรวมทั้งสมาชิกในกลุ่มทุกคนและชุมชนของตน นัน่คือ  

1. ส่งเสริมใหชุ้มชนนั้นมีกิจการออมทรัพยร่์วมกนั 
2. ส่งเสริมใหกิ้จการออมทรัพยพ์ฒันาเป็นสถาบนัการเงินของชุมชน 
3. ส่งเสริมการบริหารกิจการการเงินโดยประชาชนของประชาชนและเพื่อประชาชน 

  โดยปกติแลว้สหกรณ์ประเภทอ่ืนนั้น การจดัตั้งสหกรณ์ไม่ตอ้งจดัตั้งเป็นกลุ่ม หรือคณะ
บุคคลข้ึนมาก่อน แต่ส าหรับสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนนั้น มีความตอ้งการท่ีจะจดัตั้งเป็นกลุ่มเครดิตยูเน่ียน
ข้ึนมาก่อนเพื่อเตรียมความพร้อมในการท่ีจะจดทะเบียนเป็นสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน  โดยเฉพาะในการ
บริหารจดัการ ซ่ึงในการจดัตั้งเป็นกลุ่มเครดิตยเูน่ียน ก็ไดน้ าระบบของสหกรณ์น ามาใชห้รือน ามาบริหาร
กลุ่มเครดิตยเูน่ียนเพื่อเตรียมความพร้อม และเม่ือมีความพร้อมทุกดา้นแลว้ก็จะด าเนินการขอจดทะเบียน
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เป็นสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน โดยในการจดัตั้งกลุ่มเครดิตยูเน่ียนจนมีการพฒันาเติบโตจดทะเบียนเป็น
สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน มีล าดบัขั้นพอสรุปไดด้งัน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขั้นที ่ 1  กำรส ำรวจชุมชน / กำรประสำนงำน / ผู้น ำ 

ด าเนินการส ารวจชุมชน การประสานงาน ตลอดจนศึกษาผูน้ าในชุมชน เพื่อวิเคราะห์ความ
เป็นไปไดใ้นการจดัตั้งกลุ่มเครดิตยเูน่ียนในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

1.  ด้ำนวงสัมพนัธ์และปริมำณธุรกจิ   

ชุมชน   (1)  มีประชาชนอยูอ่าศยัไม่นอ้ยกวา่ 150 ครัวเรือน และสามารถขยาย 
สมาชิกไดถึ้ง 500 คน ข้ึนไป การสะสมไม่ต ่ากวา่เดือนละ 50 บาท 
ต่อคน 

(2) ชุมชนท่ีตั้งอยูใ่นจงัหวดัเป้าหมายหลกัของ ช.ส.ค.ใหพ้ิจารณาเป็น 

กำรจัดตั้งกลุ่มและสหกรณ์เครดิตยเูนีย่น

1. ส ำรวจชุมชน/ประสำนงำน / ผู้น ำ 

2.    รวบรวมสมำชิก/ให้กำรศึกษำ/จัดตั้งและด ำเนินกิจกรรมกลุ่ม    
3. ส่งเสริมและพฒันำกลุ่มเครดิตยูเนี่ยน

4. สมัครเข้ำเป็นสมำชิกสมทบ ช.ส.ค.
5. ช.ส.ค.รับรองกลุ่มเพื่อจัดตั้งสหกรณ์

6. ด ำเนินกำรจัดตั้งสหกรณ์                   

7. เป็นสหกรณ์
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       อนัดบัแรก 
ผู้มีรายได้ประจ า (1) มีพนกังานตั้งแต่ 200 คนข้ึนไป  

(2) อตัราการสะสมไม่นอ้ยกวา่เดือนละ 100 บาทต่อคน  
(3)ไดรั้บความร่วมมือจากนายจา้ง ฝ่ายจดัการ หรือสหภาพแรงงานของ   
      พนกังาน 

2.  ภูมิประเทศ  
มีความสะดวกในดา้นการติดต่อส่ือสาร  คมนาคมสะดวกและปลอดภยั 

พอสมควร เป็นทอ้งท่ีท่ีอยูใ่กลเ้คียงกบัสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนอยูก่่อนแลว้หรือเป็นทอ้งท่ีท่ีมีแนวโนม้
วา่จะมีการจดัตั้งกลุ่มใหม่ไดห้ลายแห่งและมีแผนการขยายงานท่ีแน่ชดั     

3.  ลกัษณะของชุมชน ใหพ้ิจารณาดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี  
(1)  ความสัมพนัธ์ การรวมตวัของชาวบา้นดีหรือไม่ อยา่งไร  
(2)  อุปนิสัยและพฤติกรรมของชุมชนในดา้นเศรษฐกิจ การเป็นหน้ี การออมเป็นอยา่งไร
(3)  ชุมชนมีประสบการณ์เก่าอนัจะส่งผลในดา้นลบต่อการรวมตวัในรูปสหกรณ์เครดิต 
ยเูน่ียนหรือไม่  
(4)  มีกิจกรรมท่ีมีลกัษณะเดียวกนักบัสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอยูก่่อนแลว้หรือไม่ เช่น 
กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสัจจะออมทรัพย ์ กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต หากมีกลุ่มต่าง ๆ 
เหล่าน้ีอยูแ่ลว้มีแนวโนม้วา่จะเปล่ียนระบบการด าเนินการมาเป็นรูปสหกรณ์เครดิตยู
เน่ียนไดห้รือไม่  หากไม่ได ้ไม่ควรส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน เพราะจะเป็น
การสร้างความขดัแยง้ในชุมชนและสหกรณ์ฯ จะไม่เจริญเติบโตเท่าท่ีควร  

4.  ผู้น ำชุมชน  
(1)   ผูน้  ามีความสนใจ เอาใจใส่ในการพฒันาชุมชน หรือมีแนวโนม้ท่ีจะใหก้ารศึกษา
อบรม เพื่อเปล่ียนแปลงพฤติกรรมได ้

  (2)  ผูน้  าในหมู่บา้นไดรั้บการยอมรับจากชุมชนโดยแทจ้ริงหรือไม่  
(3)  พฤติกรรมของผูน้ าชุมชนมีผลในทางลบต่อสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน หรือการรวมตวั
ของชาวบา้นหรือไม่  
(4)  ผูน้  าชุมชนโดยทัว่ไป ไดแ้ก่ เจา้อาวาส หรือผูช่้วยเจา้อาวาส ทั้งของพุทธศาสนา และ
คริสตศ์าสนา ผูน้ าศาสนาอิสลาม  ก านนั ผูใ้หญ่บา้น ครูโรงเรียนในชุมชน ผูน้ ากลุ่ม
กิจกรรมต่างๆ ของชาวบา้น  
หมายเหตุ  การเขา้ชุมชนควรพิจารณาและอาศยัหน่วยงานราชการ หรือองคก์ร
พฒันาเอกชน ท่ีมีอยูเ่ป็นหลกัเพื่อช่วยส่ือความหมายและหลกัการ แนวความคิดเก่ียวกบั
สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนไปยงัชาวบา้น  
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(5)  ชุมชนท่ียงัอยูใ่นสภาพท่ีตอ้งการการสงเคราะห์ และยงัไม่สามารถช่วยตนเองไดเ้ลย 
โดยส่วนใหญ่จะไม่พร้อมรับกิจกรรมแบบกลุ่มเครดิตยเูน่ียนการเขา้ชุมชนในลกัษณะน้ี
ตอ้งพิจารณาเป็นพิเศษ  
(6)  การเขา้ชุมชน ควรศึกษาความเป็นไปไดแ้ละการประสานงานในสอดคลอ้งกบั
แผนพฒันาจงัหวดัควบคู่ไปดว้ยความเหมาะสมของแต่ละทอ้งท่ี  
 

ขั้นที ่ 2  รวบรวมสมำชิกให้กำรศึกษำ จัดตั้งกลุ่ม ฯ และด ำเนินกจิกรรมกลุ่มเครดิตยูเน่ียน  
หลงัจากท่ีไดพ้ิจารณาลกัษณะของชุมชนวา่มีความน่าจะเป็นไปไดแ้ลว้ใหร้วบรวม 

สมาชิกเพื่อใหค้วามรู้ ใหก้ารศึกษา ใหท้ราบขบวนการจดัตั้งกลุ่มเครดิตยเูน่ียน แบ่งออกไดเ้ป็น 2 
ระยะเวลาดว้ยกนั คือ 

1.  ให้กำรศึกษำระยะเร่ิมต้น   
(1) ใหค้วามรู้กบัผูน้ าชุมชนโดยการเขา้ไปในชุมชน หรือเชิญผูน้ าชุมชนมาท่ีท่ี จดัไว ้
เนน้ลกัษณะพดูคุยในวงกวา้งทัว่ๆ ไป 5 - 10 คน  
(2)  ใหค้วามรู้กบัผูน้ าชุมชนโดยส่งเอกสารเผยแพร่ใหศึ้กษาดว้ยตวัเอง  

2.  ให้กำรศึกษำระยะก่อนจัดตั้งกลุ่มเครดิตยเูน่ียน  
(1)  ให้ความรู้การศึกษาอบรมแก่ผู้น าชุมชนกบัผู้สนใจในชุมชน โดยการเข้าไปในชุมชน
เป้าหมาย หรือชุมชนทีม่ีความพร้อม 

หลกัสูตรกำรให้กำรศึกษำ อบรม ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี ้

หัวข้อที ่1  หลกัการ  อุดมการณ์  และวธีิการสหกรณ์ 

หัวข้อที ่2  กลุ่มและสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคืออะไร 

หัวข้อที ่3  จิตตารมณ์สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน  

หัวข้อที ่4  การสมคัรเป็นสมาชิก ขอ้ปฏิบติั และหนา้ท่ีของสมาชิก 

หัวข้อที ่5  บทบาทของกลุ่มและสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่ีมีต่อสมาชิกและชุมชน 

หัวข้อที ่6  การประหยดัสะสม  

หัวข้อที ่7  การกูย้มื 
หัวข้อที ่8  คณะกรรมการและการด าเนินงาน 
(2)  ทศันศึกษาดูงานสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่ีประสบความส าเร็จเป็นกรณีตวัอยา่ง
ประกอบการตดัสินใจ ของผูน้ าชุมชนและผูส้นใจ  
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กำรจัดตั้งกลุ่มเครดิตยูเน่ียน และกำรจัดท ำใบรำยงำนจัดตั้งกลุ่มเครดิตยูเน่ียน 
  เม่ือได้พิจารณาความเป็นไปได้ของชุมชนว่า มีความเหมาะสม ความพร้อมตาม
คุณสมบติัเบ้ืองตน้ของ ช.ส.ค.ท่ีระบุไวใ้นขั้นท่ี 3 และไดใ้หค้วามรู้ การศึกษาอบรมแลว้ ให้ด าเนินการต่อ
ดงัน้ี 

1.  ใหผู้น้ าหรือผูติ้ดต่อประสานงานเชิญผูน้ าและสมาชิกชุมชนประชุมเพื่อลงมติในการจดัตั้ง 
กลุ่มเครดิตยเูน่ียนในชุมชนและพิจารณาเร่ืองส าคญัต่าง ๆ ดงัน้ี 
  (1)  พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการชัว่คราวมาบริหารกลุ่มฯ จ านวน 7 – 10 คน โดยมี
ประธานคนหน่ึง รองประธานคนหน่ึง เหรัญญิกคนหน่ึงและเลขานุการคนหน่ึง นอกนั้นเป็นกรรมการ 
  (2)  พิจารณาก าหนดค่าธรรมเนียมแรกเขา้ในการสมคัรเป็นสมาชิกของกลุ่มฯ 
  (3)  พิจารณาก าหนดวนัสะสมเงินวนัแรกตั้งกลุ่มฯ 
 2.  ก่อนถึงก าหนดวนัสะสมเงินวนัแรกตั้ง ให้คณะกรรมการชัว่คราวดงักล่าว ประชุมเพื่อเตรียม
ความพร้อมโดยทางชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแห่งประเทศไทย จ ากดั จะให้ความรู้เก่ียวกบัการเปิดรับ
สมคัรสมาชิก การบนัทึกรายการทางดา้นการเงินและการบญัชี ตลอดจนการปฎิบติัเก่ียวกบัเอกสารใบ
สมคัรและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ ซ่ึงเอกสารดงักล่าวมีจ าหน่ายท่ีชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนแห่ง
ประเทศไทย จ ากดั เพื่อความเป็นมาตรฐานและแบบเดียวกนัทุกกลุ่มเครดิตยเูน่ียน 

3.  ด าเนินการรับเงินสะสมค่าหุ้นจากสมาชิกตามวนัเวลาท่ีก าหนด โดยใชเ้อกสารทางการเงิน
และบญัชีท่ีไดซ้ื้อจากชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแห่งประเทศไทย จ ากดั ซ่ึงคอยให้การส่งเสริม ดูแลการ
จดัตั้งกลุ่มเครดิตยเูน่ียน 

ผูด้  าเนินการจดัตั้งกลุ่มเครดิตยเูน่ียนตอ้งส่งใบรายงานการจดัตั้งกลุ่มสะสมใหชุ้มนุม 
สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนแห่งประเทศไทย จ ากดั โดย ผ่านชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนแห่งประเทศไทย 
จ ากดั สาขาหรือชมรมเครดิตยูเน่ียนในแต่ละสาขาตามแบบฟอร์มท่ีชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนแห่ง
ประเทศไทย จ ากดั ก าหนด (ตามเอกสารหมายเลข 1) จ านวน 2 ชุด ส่งให้ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเน่ีย
นแห่งประเทศไทย จ ากดั ส านกังานใหญ่ 1 ชุด  เก็บไวท่ี้ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนแห่งประเทศไทย 
จ ากดั สาขา 1 ชุด เพื่อท่ีทางชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนแห่งประเทศไทย จ ากดั จะไดข้ึ้นช่ือในทะเบียน
ประเภท กลุ่มสะสม (กลุ่มเครดิตยูเน่ียนแรกตั้ง) 
หมำยเหตุ    ส่ิงท่ีควรใหส้มาชิกทราบในวนัแรกตั้ง 
  1. ตอ้งเตรียมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาทะเบียนบา้นอยา่งละ 1 ชุด 
  2. เงินค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 
  3. เงินสะสมตามก าลงัความสามารถของแต่ละบุคคล  
  หลงัจากท่ีไดมี้การสะสมเงินวนัแรกแลว้ ทางชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแห่งประเทศ
ไทย จ ากดั จะด าเนินการช่วยเหลือทางดา้นการเงินและบญัชีของกลุ่มฯ เพื่อใหก้ารปฎิบติับญัชีถูกตอ้งตาม
หลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และกลุ่มฯ จะไดด้ าเนินการกิจกรรมต่อเน่ืองไดทุ้กวนัท าการ 
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  ในกรณีกลุ่ม / องคก์รอ่ืนท่ีมีความประสงคส์นใจจะพฒันากลุ่ม / องคก์รของตนเองเป็น
กลุ่มเครดิตยเูน่ียนให้ติดต่อประสานงานกบัชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแห่งประเทศไทย จ ากดั เพื่อเร่ิม
ส่งเสริมและพฒันาจากขั้นตอนท่ี 2 น้ีเป็นตน้ไป 
 

ขั้นที ่ 3   กำรส่งเสริมและพฒันำกลุ่มเครดิตยูเน่ียนของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน 

แห่งประเทศไทย จ ำกดั (ช.ส.ค.) 
  การเผยแพร่ จดัตั้ง ส่งเสริมและพฒันาขบวนการเครดิตยูเน่ียนเพื่อให้เป็นกลุ่มเครดิตยู
เน่ียนท่ีมีการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อ านวยประโยชน์สูงสุดให้แก่มวลสมาชิก ถือเป็น
ภารกิจหลกัของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแห่งประเทศไทย จ ากดั ดงันั้น การส่งเสริมและพฒันากลุ่ม
เครดิตยูเน่ียนจ าเป็นตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานของการส่งเสริมและพฒันากลุ่มเครดิตยูเน่ียน (เอกสาร
หมายเลข 22) 

ขั้นที ่  4   กำรสมคัรเข้ำเป็นสมำชิกสมทบของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน 
แห่งประเทศไทย จ ำกดั (ช.ส.ค.) 
  เม่ือกลุ่มสะสม (กลุ่มเครดิตยูเน่ียนแรกตั้ง) ท่ีได้จดัตั้งข้ึนมีการส่งเสริมและพฒันาได้
ระยะหน่ึงเป็นไปตามมาตรฐานของ ช.ส.ค. และคณะกรรมการมีมติท่ีจะสมคัรเขา้เป็นสมาชิกประเภท 
สมาชิกสมทบกบั ช.ส.ค. ก็สามารถท่ีจะด าเนินการได ้มีรายละเอียดดงัน้ี 
คุณสมบัติของกลุ่มสะสมทีจ่ะสมัครเป็นสมำชิกสมทบ  ช.ส.ค.  

1.  มีสมาชิกไม่นอ้ยกวา่ 50 คน และมีความสามารถขยายจ านวนสมาชิกไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 300 คน 
2.  ด าเนินงานมาแลว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกวา่ 6 เดือน หากเป็นเครดิตยเูน่ียนในหมู่ผูมี้รายได้

ประจ าตอ้งด าเนินงานมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือน  
3. มีการก าหนดใชข้อ้บงัคบัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ตามท่ี ช.ส.ค. ใหก้ารรับรอง  
4.  มีการก าหนดใช้ระเบียบว่าดว้ยสมาชิกภาพ ระเบียบว่าดว้ยการให้เงินกู ้และระเบียบว่าดว้ย

การรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร  
5.  มีคณะกรรมการครบทุกคณะตามขอ้บงัคบั และสามารถบริหารงานไดต้ามขอ้บงัคบั 
6.  มีคณะกรรมการและสมาชิกท่ีผ่านการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ และวิธี

ด าเนินงานของกลุ่มเครดิตยเูน่ียน  
7.  มีการจดัท าทะเบียนสมาชิก บญัชีและเอกสารตามแบบและวิธีการท่ี ช.ส.ค.ก าหนดไดอ้ย่าง

ถูกตอ้งครบถว้น  
8.  มีการรับเงินสะสม และเปิดบริการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกแลว้  
9.  ส่งรายงานฐานะการเงินให ้ช.ส.ค.เป็นประจ าทุกเดือน  
10. มีความสามารถ และพร้อมใหค้วามร่วมมือในการช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้และค่าบ ารุง ให้ 
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 ช.ส.ค. 
 11. รายละเอียดอ่ืนใหเ้ป็นไปตามระเบียบ ช.ส.ค.วา่ดว้ย สมาชิกสมทบประเภท    กลุ่มเครดิตยู
เน่ียนเตรียมการจดทะเบียน  
วธีิกำรสมัครเป็นสมำชิกสมทบ ช.ส.ค.    
  ใหก้ลุ่มสะสมท่ีประสงคจ์ะสมคัรเป็นสมาชิกสมทบ ช.ส.ค. ใหค้ณะกรรมการกลุ่ม
สะสมประชุมเพื่อมีมติสมคัรเป็นสมาชิกฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่ม เพื่อเป็นผูแ้ทนของกลุ่มฯ ยืน่ใบ
สมคัรตามแบบเอกสารท่ี ช.ส.ค. ก าหนด (ตามเอกสารหมายเลข 2) พร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้
ตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบของ ช.ส.ค. ผา่น ช.ส.ค.สาขาโดย ช.ส.ค.สาขาจะพิจารณาคุณสมบติัเบ้ืองตน้
พร้อมทั้งส่งบทวเิคราะห์การพิจารณา (ตามเอกสารหมายเลข 3)      ยืน่ต่อคณะกรรมการอ านวยการของ 
ช.ส.ค. เพื่อพิจารณารับเขา้เป็นสมาชิกสมทบและข้ึนทะเบียนสมาชิกประเภท สมำชิกสมทบ ช.ส.ค. (กลุ่ม
เครดิตยูเน่ียนเตรียมกำรจดทะเบียน)  ถา้คณะกรรมการอ านวยการมีมติไม่รับจะแจง้เหตุผลพร้อมคืน
ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ใหก้ลุ่มสะสมโดยมิชกัชา้ 
สิทธิและประโยชน์ทีส่มาชิกสมทบจะได้รับจาก ช.ส.ค.  

1. ไดรั้บบริการตรวจเยีย่มจากเจา้หนา้ท่ีของ ช.ส.ค.  
2. ไดรั้บข่าวสารประชาสัมพนัธ์ จุลสาร เป็นประจ าทุกเดือน 
3. มีสิทธิสมคัรเขา้เป็นสมาชิกสวสัดิการต่าง ๆ ท่ี ช.ส.ค.จดัข้ึนบริการแก่สมาชิก 
4. ใชบ้ริการต่าง ๆ ของสินเช่ือและงานระดมทุน 
5. มีสิทธิส่งกรรมการเขา้รับการอบรมตามหลกัสูตรต่าง ๆ ท่ี ช.ส.ค.จดัข้ึน  
6. มีสิทธิเข้ำร่วมประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปีของ ช.ส.ค. ตลอดจนสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น

ในทีป่ระชุมใหญ่ ฯ ของ ช.ส.ค. ได้ 
7. มีสิทธิได้รับบริกำรอืน่ ที ่ช.ส.ค. จะจัดขึน้เพือ่บริกำรสมำชิก 

พนัธะผกูพนัในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบของ ช.ส.ค.  ตามข้อบังคับและระเบียบ ช.ส.ค. 
1.    ตอ้งช าระค่าบ ารุง ช.ส.ค. ตามอตัราและหลกัเกณฑด์งัน้ี 

(1) ค่าบ ารุงประจ าปีใดใหช้ าระภายในเดือนมีนาคมของปีนั้น  
(2) การค านวณค่าบ ารุง ใหถื้อยอดจ านวนสมาชิกสามญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปีท่ี
ผา่นมาค านวณในอตัราคนละ 15 บาท  ต่อปี แต่สูงสุดไม่เกิน  20,000  บาท 
(3) กลุ่มเครดิตยเูน่ียนใดท่ีเป็นสมาชิกสมทบของ ช.ส.ค. ยงัไม่ครบปี ในปีแรกท่ีสมคัร
เป็นสมาชิกสมทบใหค้ านวณค่าบ ารุงตามอตัราส่วนของระยะเวลา    (เป็นรายเดือน)   ท่ี
เป็นสมาชิกสมทบในปีนั้น 

2.    ตอ้งช าระค่าบริการตามพนัธะผกูพนั ท่ีมีต่อ ช.ส.ค. 
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 หากในกรณีท่ีมีองคก์รหรือสถาบนัหรือหน่วยงานหรือกลุ่มบุคคลทั้งภาครัฐและเอกชน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศหรือชุมนุมสหกรณ์อ่ืนหรือสหกรณ์อ่ืนมีความสนใจประสงคจ์ะสมคัรเขา้
เป็นสมาชิกสมทบของ ช.ส.ค.เพื่อขอใชบ้ริการสินเช่ือและสวสัดิการต่าง ๆ ท่ีทาง ช.ส.ค.จดัใหก้็สามารถ
ยอ่มท่ีจะสมคัรไดโ้ดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
คุณสมบัตเิบือ้งต้น 

1.  มีการด าเนินงานมาแลว้เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่  12  เดือน 
2.  ไม่เป็นองคก์รท่ีด าเนินงานผดิกฎหมายหรือขดัต่อศีลธรรมอนัดี 
3.  มีความสมคัรใจท่ีจะเขา้มาเป็นสมาชิกเพื่อใชบ้ริการสินเช่ือและสวสัดิการต่าง ๆ ของ ช.ส.ค. 

และพร้อมท่ีจะใหก้ารสนบัสนุนและใหค้วามร่วมมือในการพฒันากิจการของ ช.ส.ค. 
4.  รายละเอียดอ่ืนใหเ้ป็นไปตามระเบียบของ ช.ส.ค.วา่ดว้ยสมาชิกสมทบประเภทองคก์รอ่ืน 

วธีิกำรสมัคร 
  ผูป้ระสงคจ์ะสมคัรตอ้งมีการประชุมองคก์รของตนเองและมีมติท่ีสมคัรพร้อมทั้งแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อเป็นผูแ้ทนยื่นใบสมคัรตามแบบท่ี ช.ส.ค. ก าหนด (ตามเอกสารหมายเลข 4) พร้อมทั้ง
ช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบ ช.ส.ค. ผา่น ช.ส.ค.สาขาเพื่อให้ทาง ช.ส.ค.สาขา
ได้พิจารณาคุณสมบัติเบ้ืองพร้อมส่งบทวิเคราะห์การพิจารณา (ตามเอกสารหมายเลข 5) ยื่นต่อ
คณะกรรมการอ านวยการของ ช.ส.ค. เพื่อพิจารณารับเข้าเป็นสมาชิกสมทบและข้ึนทะเบียนสมาชิก
ประเภท สมำชิกสมทบ ช.ส.ค.ประเภทองค์กรอื่น   ถา้คณะกรรมการอ านวยการมีมติไม่รับจะแจง้เหตุผล
พร้อมคืนค่าธรรมเนียมแรกเขา้ใหผู้ป้ระสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นสมาชิกโดยมิชกัชา้ 
สิทธิและประโยชน์ทีส่มาชิกสมทบจะได้รับจาก ช.ส.ค.  

1.  มีสิทธิสมคัรเขา้เป็นสมาชิกสวสัดิการต่าง ๆ ท่ี ช.ส.ค.จดัข้ึนบริการแก่สมาชิก 
2. ใชบ้ริการต่าง ๆ ของสินเช่ือและงานระดมทุน 
3.  มีสิทธิส่งกรรมการเขา้รับการอบรมตามหลกัสูตรต่าง ๆ ท่ี ช.ส.ค.จดัข้ึน  
4.  มีสิทธิเข้ำร่วมประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปีของ ช.ส.ค. ตลอดจนสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นใน    
     ทีป่ระชุมใหญ่ ฯ ของ ช.ส.ค. ได้ 
5.  มีสิทธิได้รับบริกำรอืน่ ที ่ช.ส.ค. จะจัดขึน้เพือ่บริกำรสมำชิก 

พนัธะผกูพนัในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบของ ช.ส.ค.  ตามข้อบังคับและระเบียบ ช.ส.ค. 
 ตอ้งช าระค่าบริการของการสมคัรเป็นสมาชิกสวสัดิการต่าง ๆ ตามพนัธะผกูพนั ท่ีมีต่อ ช.ส.ค.

ยกเวน้ค่าบ ารุง ช.ส.ค. 
  หลงัจากนั้น ทางชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแห่งประเทศไทย จ ากดั (ช.ส.ค.) จะจดัส่ง
เจา้หนา้ท่ีเพื่อส่งเสริมและพฒันาทั้งสมาชิกสมทบประเภทกลุ่มเครดิตยเูน่ียนเตรียมการจดทะเบียนและ
ประเภทองคก์รอ่ืนใหมี้ความเจริญเติบโตตามมาตรฐานของเครดิตยเูน่ียน (ตามเอกสารหมายเลข 22) เพื่อ
พฒันาจนสามารถจดทะเบียนเป็นสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน (นิติบุคคล) ซ่ึงจะไดก้ล่าวในส่วนท่ี 3 ต่อไป 
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ส่วนที่ 3 
กำรจัดตั้งสหกรณ์เครดติยูเน่ียน 

 

 
 1. ปัจจัยทีเ่อือ้ต่อกำรจัดตั้งสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนนั้นประกอบไปดว้ยปัจจยัต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี    
  1.1 ด้ำนสังคม พิจารณาจากความสัมพนัธ์การรวมตวัของคนในชุมชนหรือหมู่บา้น 
นั้น ๆ วา่มีวฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นอยา่งไร ชุมชนมีประสบการณ์เก่าอนัจะส่งผล  
ในดา้นลบต่อการรวมตวัในรูปสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหรือไม่ในอนาคต    
  1.2 ด้ำนเศรษฐกจิ ถือวา่เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีเอ้ือต่อการจดัตั้งสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน  
จะเห็นวา่ ถา้ชุมชนไหนหรือหมู่บา้นใดสภาพภาวะเศรษฐกิจดี ในการท่ีจะใหค้นในชุมชนไดมี้ การ
ช่วยเหลือกนัทางดา้นการเงินก็จะมีมากกวา่ชุมชนหรือหมู่บา้นท่ีสภาพภาวะทางดา้นเศรษฐกิจ  
ไม่ค่อยดีหรือเป็นชุมชนท่ียงัเป็นแบบท่ีคอยสงเคราะห์อยู ่
  1.3 ด้ำนกำรเมือง เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีเอ้ือต่อการจดัตั้งสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน จะเห็นวา่ ถา้
ชุมชนไหน    ผูน้  าในชุมชนมีความสนใจ    เอาใจใส่ต่อการพฒันาชุมชน    และใหค้วามสนใจต่อกิจกรรม
ต่าง ๆ ท่ีชุมชนจดัข้ึน การจดัตั้งสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนก็เหมือนกนั ถา้ผูน้ าในชุมชนให้การสนบัสนุน อยา่ง
จริงจงัจะท าใหส้หกรณ์เครดิตยเูน่ียนนั้น มีการเจริญเติบโตไดอ้ยา่งรวดเร็ว และเป็นปึกแผน่มัน่คงไดใ้น
อนาคต    

1.4 ลกัษณะชุมชน พิจารณาวา่ในชุมชนนั้นมีประชากรอยูอ่าศยัมากนอ้ยแค่ไหน 
เม่ือจดัตั้งสหกรณ์ไปแลว้ในอนาคตสามารถท่ีจะขยายสมาชิกไดห้รือไม่ 
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กำรจัดตั้งกลุ่มและสหกรณ์เครดิตยเูนีย่น

1. ส ำรวจชุมชน/ประสำนงำน / ผู้น ำ 

2.    รวบรวมสมำชิก/ให้กำรศึกษำ/จัดตั้งและด ำเนินกิจกรรมกลุ่ม    
3. ส่งเสริมและพฒันำกลุ่มเครดิตยูเนี่ยน

4. สมัครเข้ำเป็นสมำชิกสมทบ ช.ส.ค.
5. ช.ส.ค.รับรองกลุ่มเพื่อจัดตั้งสหกรณ์

6. ด ำเนินกำรจัดตั้งสหกรณ์                   

7. เป็นสหกรณ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นที ่5 -6-7  กำรด ำเนินกำรจัดตั้งสหกรณ์ ประเภทสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน  
คุณสมบัติสมำชิกสมทบของ ช.ส.ค.ทีจ่ะขอจดทะเบียนเป็นสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนมี ดังต่อไปนี ้
 1. ด าเนินงานมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี หากเป็นสมาชิกสมทบในหมู่ผูมี้รายไดป้ระจ า จะตอ้ง    
 ด าเนินงานมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 เดือน  

2. มีสมาชิกไม่นอ้ยกวา่ 100 คน และมีความสามารถขยายจ านวนสมาชิกไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 500 คน   
3. มีแผนการเพิ่มสมาชิกเป็นรายปี  
4. มีอาสาสมคัร หรือสถาบนัท่ีจะใหก้ารสนบัสนุนในดา้นส านกังานและพนกังานประจ า

สหกรณ์ โดยเฉพาะในระยะแรกท่ีสหกรณ์ยงัไม่มีรายไดพ้อท่ีจะจดัจา้งพนกังานได ้ 
5. มีคุณสมบติัของการเป็นสมาชิกสมทบครบถว้นตามขั้นตอนการจดัตั้งสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน

ขั้นท่ี 4 
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กลุ่มเครดิตยเูน่ียนท่ีจะขอจดทะเบียนสหกรณ์แจง้ความจ านงขอจดัตั้งสหกรณ์ประเภท สหกรณ์
เครดิตยเูน่ียนไปยงั ช.ส.ค.  

วธีิด ำเนินกำรจัดตั้งสหกรณ์ประเภทสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน 
มีขั้นตอนการด าเนินการดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 รวบรวมกลุ่มบุคคล บุคคลท่ีจะรวมกลุ่มกนัตั้งสหกรณ์ตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี 

1. เป็นบุคคลธรรมดาบรรลุนิติภาวะ 
2. มีจ  านวนบุคคลไม่นอ้ยกวา่หน่ึงร้อยคน 
3. บุคคลท่ีมาร่วมกนั ควรมีอาชีพอยา่งเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนั มีปัญหา

ความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจหรือสังคม และตอ้งการร่วมมือกนัแกไ้ข
ปัญหานั้น โดยท ากิจกรรมเพื่อมุ่งใหไ้ดป้ระโยชน์ร่วมกนัตามประเภทของ
สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 

4. ทุกคนตอ้งสมคัรใจร่วมกนัลงทุนดว้ยวธีิการถือหุ้นอยา่งนอ้ยหน่ึงหุน้ 
5. ยนิยอมปฎิบติัตามกฎเกณฑข์องกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีพวกตนก าหนดข้ึน

อยา่งเคร่งครัดดว้ยความเสียสละ มีวนิยั และซ่ือสัตยสุ์จริต 
ขั้นตอนท่ี 2 เตรียมการขอจดทะเบียนจดัตั้งสหกรณ์  เม่ือเกิดกลุ่มบุคคลแลว้ใหก้ลุ่มบุคคลประชุมกนั 
เรียกวา่ “การประชุมผูซ่ึ้งประสงคจ์ะเป็นสมาชิกสหกรณ์” เพื่อด าเนินการ ดงัน้ี 

1. คดัเลือกบุคคลจากท่ีประชุมนั้น จ  านวนไม่นอ้ยกวา่ 10 คน เป็นผูแ้ทนกลุ่มเพื่อด าเนินการจด
ทะเบียนจดัตั้งสหกรณ์ เรียกวา่ “คณะผูจ้ดัตั้งสหกรณ์” 

2. ก าหนดช่ือสหกรณ์อยา่งนอ้ย 3 ช่ือ เรียงล าดบัตามความตอ้งการ เพื่อนายทะเบียนสหกรณ์
ตรวจสอบความซ ้ าซอ้นกบัช่ือสหกรณ์ท่ีไดรั้บการจดทะเบียนไวแ้ลว้ 

ขั้นตอนท่ี 3 คณะผูจ้ดัตั้งสหกรณ์ตอ้งไปด าเนินการ ดงัน้ี 
1. จองช่ือสหกรณ์เพื่อป้องกนัการซ ้ าซอ้นสามารถด าเนินการได ้2 วธีิคือ 

1.1 คณะผูจ้ดัตั้งสหกรณ์ด าเนินการจองช่ือผา่น Web Site (เมนูระบบจองช่ือสหกรณ์ 
Online) กรมส่งเสริมสหกรณ์ (WWW.Cpd.go.th)  

1.2 จองช่ือสหกรณ์ใหส้ านกังานสหกรณ์จงัหวดัด าเนินการตรวจสอบ 
2. จดัประชุมคณะผูจ้ดัตั้งสหกรณ์เพื่อด าเนินการ 

2.1 พิจารณาเลือกประเภทท่ีจะจดัตั้งเป็นประเภทสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน และก าหนด
วตัถุประสงคข์องสหกรณ์ท่ีจะจดัตั้งข้ึน เพื่อด าเนินการอ านวยประโยชน์ต่อสมาชิกและ
สอดคลอ้งกบัประเภทของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 

2.2 จดัท าแผนด าเนินการเก่ียวกบัธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์ท่ีจะจดัตั้ง โดยก าหนด
กิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัประเภทสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนและเป็นไปตามวตัถุประสงค์
ของสหกรณ์ อยา่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ย 

http://www.cpd.go.th/
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(1) ก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานตามแผนงาน ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 1 ปีทางบญัชี 
(2) การรับสมคัรสมาชิกเพิ่ม 
(3) การด าเนินธุรกิจโดยสมาชิกมีส่วนร่วม 
(4) การจดัหาทุนด าเนินการ 
(5) การฝึกอบรมเพื่อใหค้วามรู้แก่สมาชิก 
(6) การจดัใหมี้ผูจ้ดัท าบญัชีสหกรณ์ 

2.3 จดัท าบญัชีรายช่ือบุคคลท่ีประสงคจ์ะเป็นสมาชิกสหกรณ์ ซ่ึงตอ้งประกอบดว้ย ล าดบัท่ี 
ช่ือ สกุล อาย ุเลขหมายบตัรประจ าตวัประชาชน ท่ีอยู ่อาชีพ จ านวนหุ้นท่ีจะถือแรกตั้ง 
จ  านวนเงินค่าหุ้น และลายมือช่ือผูซ่ึ้งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์ 

2.4 ร่างขอ้บงัคบัสหกรณ์ ซ่ึงตอ้งอยุใ่นขอ้จ ากดั 2 ประการคือ 
(1) ขอ้บงัคบัสหกรณ์จะตอ้งมีขอ้ความท่ีไม่ขดัต่อกฎหมายใด ๆ และตอ้งไม่ขดัต่อความ

สงบเรียบร้อย และศีลธรรมอนัดีของประชาชน 
(2) ขอ้บงัคบัสหกรณ์อยา่งนอ้ยตอ้งมีรายการดงัต่อไปน้ี 

ก. ช่ือสหกรณ์ ซ่ึงตอ้งมีค าวา่ “จ ากดั” อยูท่า้ยช่ือ ทั้งน้ี 

(5) ช่ือสหกรณ์ตอ้งเป็นภาษาไทยเท่านั้น แต่ละช่ือไม่เกิน 100 ตวัอกัษร 
(6) หากสหกรณ์ประสงคจ์ะใชช่ื้อหน่วยงานซ่ึงเป็นภาษาอ่ืน เป็นส่วนหน่ึงของช่ือ

สหกรณ์ ตอ้งทบัศพัทเ์ป็นภาษาไทย 
(7) ในกรณีท่ีสหกรณ์ตอ้งการก าหนดช่ือสหกรณ์เป็นภาษาอ่ืน เช่น ภาษาองักฤษดว้ย 

ใหใ้ชช่ื้อภาษาไทยเป็นช่ือในการขอจดทะเบียนสหกรณ์และก าหนดช่ือภาษาอ่ืนใน
ขอ้บงัคบัต่อจากช่ือท่ีเป็นภาษาไทย 

ข. ประเภทของสหกรณ์ 
ค. วตัถุประสงค ์ตอ้งก าหนดให้สอดคลอ้งกบักิจกรรมท่ีท าร่วมกนัและอยูใ่น

ขอบเขตประเภทสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
ง. ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ และส านกังานสาขา 
จ. ทุน ซ่ึงแบ่งเป็นหุ้น มูลค่าหุน้ การช าระค่าหุน้ดว้ยเงิน หรือทรัพยสิ์นอ่ืน 

การขายและการโอนหุน้ตลอดจนการจ่ายคืนค่าหุ้น 
ฉ. ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการด าเนินงาน การบญัชี และการเงินของสหกรณ์ 
ช. คุณสมบติัของสมาชิก วธีิรับสมาชิก การขาดจากสมาชิกภาพ ตลอดจนสิทธิ

และหนา้ท่ีของสมาชิก 
ซ. ถา้ตอ้งการรับสมาชิกสมทบตอ้งก าหนดคุณสมบติัของสมาชิก วธีิการรับ

สมคัรและการขาดสมาชิกภาพ ตลอดจนสิทธิและหนา้ท่ีของสมาชิกสมทบ
ใหช้ดัเจนไวใ้นขอ้บงัคบั 
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ฌ. ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการประชุมใหญ่ 
ญ. การเลือกตั้ง การด ารงต าแหน่ง การพน้จากต าแหน่ง และการประชุมของ

คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ 
ฎ. การแต่งตั้ง การด ารงต าแหน่ง การพน้จากต าแหน่ง การก าหนดอ านาจ

หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของผูจ้ดัการ 
(3) จดัประชุมสมาชิกสหกรณ์ท่ีมีช่ือในบญัชีรายช่ือ เรียกวา่ “ การประชุมผูซ่ึ้งจะเป็น

สมาชิกสหกรณ์” เพื่อให้รับทราบช่ือสหกรณ์ ซ่ึงผา่นการตรวจสอบแลว้จากนาย
ทะเบียนสหกรณ์ การก าหนดประเภทสหกรณ์ วตัถุประสงค ์แผนด าเนินการ
เก่ียวกบัธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์ และร่วมกนัพิจารณาขอ้บงัคบัของสหกรณ์
เพื่อตกลงกนัก าหนดใหเ้ป็นขอ้บงัคบัสหกรณ์ 

ขั้นตอนท่ี 4 การขอจดทะเบียนสหกรณ์ 
 คณะผูจ้ดัตั้งสหกรณ์ด าเนินการจดัท าเอกสารเพื่อจดทะเบียนสหกรณ์ โดยยืน่เอกสารท่ีส านกังาน
สหกรณ์จงัหวดัแห่งทอ้งท่ีท่ีตั้งส านกังานสหกรณ์ เพื่อกลุ่มจดัตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ตรวจเอกสาร 
หลกัฐาน วเิคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ และรายงานสหกรณ์จงัหวดัในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อรับจด
ทะเบียนสหกรณ์ เอกสารประกอบการขอจดทะเบียน มีดงัน้ี 

1. ในกรณีรับจดทะเบียนสหกรณ์ 
(1) ค าขอจดทะเบียนสหกรณ์ จ านวน 2 ชุด 
(8) มีรายละเอียดครบถว้นตามแบบท่ีก าหนด 
(9) จ านวนคณะผูจ้ดัตั้งสหกรณ์พร้อมลงลายมือช่ือครบทุกคน 
(2) ส าเนารายงานการประชุมผูซ่ึ้งประสงคจ์ะเป็นสมาชิกสหกรณ์ จ านวน 2 ชุด 
(10) อยา่งนอ้ยตอ้งมีรายละเอียดวาระการประชุมตามท่ีก าหนด 
(11) ประธานหรือรองประธานหรือเลขานุการคณะผูจ้ดัตั้ง เป็นผูล้งลายมือช่ือรับรอง

ส าเนาถูกตอ้ง 
(3) ส าเนารายงานการประชุมผูซ่ึ้งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์ จ านวน 2 ชุด 
(12) อยา่งนอ้ยตอ้งมีรายละเอียดวาระการประชุมตามท่ีก าหนด 
(13) ประธานหรือรองประธานหรือเลขานุการคณะผูจ้ดัตั้ง เป็นผูล้งลายมือช่ือรับรอง

ส าเนาถูกตอ้ง 
(4) บญัชีรายช่ือผูซ่ึ้งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์ จ านวน 2 ชุด 
(14) มีรายละเอียดครบถว้นตามแบบท่ีก าหนด 
(15) ประธานหรือรองประธานและเลขานุการคณะผูจ้ดัตั้งเป็นผูล้งลายมือช่ือรับรอง

ทา้ยบญัชีรายช่ือภายใตข้อ้ความ “ขอรับรองวา่เป็นรายช่ือและขอ้มูลของผูซ่ึ้งจะเป็น
สมาชิกสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน............................................ จ  ากดั จริง” 
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(5) แผนด าเนินการเก่ียวกบัธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์ จ านวน 2 ชุด 
(16) ก าหนดกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัประเภทสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนและ

วตัถุประสงคท่ี์สหกรณ์ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบั 
(17) กิจกรรมท่ีก าหนดตอ้งเป็นไปตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
(6) ขอ้บงัคบัสหกรณ์ จ านวน 4 เล่ม ประกอบดว้ย 
(18) ตน้ฉบบั 1 เล่ม และคู่ฉบบั 3 เล่ม (ใหถ่้ายขอ้บงัคบัคู่ฉบบัจากตน้ฉบบั) 
(19) การจดัท าขอ้บงัคบัสหกรณ์ตอ้งเป็นไปตามท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
(7) ใบส าคญัรับจดทะเบียนสหกรณ์ 

2. ในกรณีท่ีไม่รับจดทะเบียนสหกรณ์ ใหแ้จง้คณะผูจ้ดัตั้งทราบพร้อมดว้ยเหตุผลเป็นหนงัสือ 
คณะผูจ้ดัตั้งสหกรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ โดยยืน่ค  า
อุทธรณ์ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ ภายในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ 

ขั้นตอบท่ี 5 การด าเนินการของสหกรณ์หลงัจากไดรั้บจดทะเบียนสหกรณ์ 
1. สหกรณ์ท่ีจดทะเบียนแลว้มีสถานภาพเป็นนิติบุคคล 
2. บุคคลตามบญัชีรายช่ือผูซ่ึ้งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์ มีสถานภาพเป็นสมาชิก ตั้งแต่วนัท่ีนาย

ทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนสหกรณ์ และไดช้ าระค่าหุ้น ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ตาม
จ านวนท่ีก าหนดครบถว้นแลว้ 

3. คณะผูจ้ดัตั้งสหกรณ์ มีอ านาจหนา้ท่ีและสิทธิเช่นเดียวกบัคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
จนกวา่จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการตามมาตรา 40 แห่งพระราชบญัญติัสหกรณื 
พ.ศ. 2542 

4. คณะผูจ้ดัตั้งสหกรณ์ ด าเนินกิจการสหกรณืไดต้ามท่ีก าหนดในขอ้บงัคบั 
5. คณะผูจ้ดัตั้งสหกรณ์ตอ้งจดัประชุมสมาชิกสหกรณ์ เป็นการประชุมใหญ่สามญัคร้ังแรก

ภายใน 90 วนั นบัแต่วนัท่ีจดทะเบียนสหกรณ์ เพื่อ 
(1) เลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
(2) เลือกตั้งคณะผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ 
(3) อนุมติัแผนด าเนินการเก่ียวกบัธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์และ 
(4) มอบหมายงานทั้งปวงใหก้บัคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 

6. สหกรณ์ท่ีไดรั้บจดทะเบียนแลว้ไม่เร่ิมด าเนินกิจการตามแผนด าเนินการเก่ียวกบัธุรกิจหรือ
กิจกรรมของสหกรณ์ภายใน 1 ปี นบัแต่วนัท่ีจดทะเบียน นายทะเบียนสหกรณ์มีอ านาจสั่ง
เลิกสหกรณ์ได ้

ขั้นตอนท่ี 6 ในกรณีรับจดทะเบียนสหกรณ์ สหกรณ์จงัหวดัด าเนินการจดัส่งเอกสารดงัน้ี 
1. แจง้ใหส้หกรณ์ท่ีไดรั้บการจดทะเบียนรับทราบพร้อมกบั 

(1) ขอ้บงัคบัสหกรณ์ 1 เล่ม (เล่มตน้ฉบบั) 
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(2) ใบส าคญัรับจดทะเบียนสหกรณ์ (ฉบบัจริง) 
2. แจง้ส านกัจดัตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
3. แจง้ส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


