
หลักสูตร

กฎหมายทีเ่ก่ียวของกับการบริหารงานสหกรณ

ฝายวิชาการ รวมกับ ฝายบริหารงานบุคคล
และสถาบันพัฒนาเครดิตยูเนี่ยน

ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย จำกัด
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คำนำ

หลักสูตร กฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารงานสหกรณ เปนหลักสูตรของชุมนุมสหกรณเครดิต

ยูเน่ียนแหงประเทศไทย จำกัด จัดทำข้ึนเพ่ือตอบสนองกับสถานการในปจจุบัน ท่ีมีการประกาศใชพระราชบัญญัติ

สหกรณ(ฉบับที่3) พ.ศ.2562 ตลอดจนกฎกระทรวงใหม ที่มีผลบังคับใชกับสหกรณ จึงมีความจำเปนตองใหการ

อบรม แกคณะกรรมการดำเนินการ ผูตรวจสอบกิจการ ฝายจัดการและผูมีสวนเก่ียวของ เพ่ือใหการดำเนินการของ

สหกรณประเภทเครดิตยูเนี่ยน เปนไปอยางถูกตองและเปนมาตรฐานเดียวกันในขบวนการสหกรณเครดิตยูเนี่ยน

ทั่วประเทศ

ฝายวิชาการ รวมกบั ฝายบริหารงานบุคคล และสถาบันพัฒนาเครดิตยูเน่ียน รวมกันพัฒนาหลักสตูร

นี้ข้ึนมา โดยมีวัตถุประสงควา เมื่อไดมีการนำหลักสูตรไปใช จะทำใหผูไดรับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจ

กฎหมายที่เกี่ยวของกับสหกรณ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติกฎหมายที่เกี่ยวของกับติดตามหนี้และการดำเนินคดี

รวมถึงเสรมิสรางทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานใหแกผูปฏิบัติงานดานกฎหมายใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

หลักสูตร กฎหมายที่เก่ียวของกับการบริหารงานสหกรณ ไดผานการวิพากษหลักสูตรโดย ดร.มานะ

สุดสงวน คณะกรรมการดำเนินการ ช.ส.ค. ,นายฉัตรชัย ศิริรัตน ผูอำนวยการกลุมกฎหมาย และนายศรายุธ

ยอดอุทา นิติกรชำนาญการ กลุมกฎหมาย กรมสงเสริมสหกรณ และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ดำเนินการ ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย จำกัด ชุดท่ี 43 จึงประกาศถือใชเปนหลักสูตรสำหรับการ

อบรม

คณะผูจัดทำ

วันที.่..
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บทนำ

คุณคาของสหกรณ (Cooperative Values)
สหกรณอยูบนพ้ืนฐานแหงคุณคาของการชวยเหลือตนเอง ความรับผิดชอบตอตนเอง ความเปน

ประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรม ความเปนเอกภาพ สมาชิกสหกรณเชื่อมั่นในคุณคาทางจริยธรรม
แหงความสุจริต ความเปดเผย ความรับผดิชอบตอสังคมและความเอื้ออาทรตอผูอื่น โดยสบืทอดประเพณีปฏิบัติ
ของผูริเริ่มการสหกรณ

อุดมการณสหกรณ (Cooperative Ideology)
คือ ความเช่ือรวมกันที่วาการชวยเหลือตนเองและการชวยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณจะ

นำไปสูการกินดี อยูดี มีความเปนธรรมและสนัติสุขในสังคม

หลักการสหกรณ (Cooperative Principles)
คือ แนวทางท่ีสหกรณยึดถือปฏิบัติเพ่ือใหคุณคาของสหกรณเกิดผลเปนรูปธรรม

สหกรณเครดิตยูเนี่ยน
สหกรณเครดิตยูเนี่ยนเปนสหกรณที่เกิดขึ้นภายใตหลักคุณคาของสหกรณ อุดมการณ หลักการสหกรณ

ที่กลาวไวขางตน เพื่อรวมคน รวมทุน เพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกัน และนำไปสูการกินดี อยูดี มีสันติสุขในสังคมซึ่ง
อยูในวงสัมพันธเดียวกัน

ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนีย่นแหงประเทศไทย จำกัด
ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จำกัด ตั้งข้ึน เพื่อสนับสนนุ สงเสริมขบวนการสหกรณ

เครดิตยูเนี่ยนในประเทศไทย โดยอาศัย ‘จิตตารมณ’ อันประกอบดวย สนใจ หวงใย แบงปน และรับใช  และ
คุณธรรม 5 ประการอันไดแก ความซ่ือสตัย เสียสละ รับผิดชอบ เห็นใจกัน และวางใจกัน เพ่ือพัฒนา ‘คน’ ใหรูจัก
ชวยเหลือซึง่กันและกันใหบรรลคุวามสมดุลทัง้ 3 ดานคือ

ดานจิตใจ ใหเปนคนดี มีคุณธรรม
ดานเศรษฐกิจ ใหอยูดี กินดี
ดานสังคม ใหอยูรวมกันอยางสนัติ

วิสัยทัศนชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จำกัด

“สถาบันแหงศูนยกลางและผูนำทางขบวนการสหกรณเครดิตยูเน่ียนของประเทศไทย”
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พันธกิจชุมนุมสหกรณสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย จำกัด
๑. พัฒนาความเขมแข็งองคกรเชิงรุก
๒. ขับเคลือ่นธรรมาภิบาลในขบวนการเครดิตยูเน่ียน
๓. สรางบริการเพื่อยกระดับสหกรณสมาชิก

สมรรถนะสำคัญของผูรับการอบรม
1. ความสามารถในการส่ือสารคือ มีความสามารถในการรับ – สงสารขอมูลได
2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห
3. ความสามารถในการแกปญหาอุปสรรคตาง ๆได
4. ความสามารถในการเรยีนรูดวยตนเองไดเหมาะสมตามวัย
5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี

โครงสรางหลักสูตร

  หัวขอวิชาที ่1. กฎหมายสหกรณและกฎหมายที่เกี่ยวของกบัการบรหิารสหกรณ  6.00  ชม.
 หัวขอวิชาที ่2. กฎหมายทีเ่กี่ยวของกับการบริหารจัดการหนี ้     6.00  ชม.

หัวขอวิชาที ่3. ทดสอบความรูกอนการอบรมและการประเมินผลการอบรม   1.30  ชม.

รวมท้ังส้ิน           13.30  ชม.
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หลักสูตร "กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานสหกรณ"

หลักการและเหตผุล

สหกรณเครดิตยูเนี่ยนเปนองคกรที่จดทะเบียนข้ึนตามกฎหมายสหกรณ ซึ่งในปจจุบันมีการประกาศใช

พระราชบัญญัติสหกรณ(ฉบับที่3) พ.ศ.2562 ตลอดจนกฎกระทรวงใหม ที่มีผลบังคับใชกับสหกรณ จึงมีความ

จำเปนตองใหการอบรม แกคณะกรรมการ ผูตรวจสอบกิจการ ฝายจัดการ ผูมีสวนเก่ียวของ เพ่ือใหการดำเนินการ

ของสหกรณประเภทเครดิตยูเนี่ยน เปนไปอยางถูกตองและเปนมาตรฐานเดียวกันในขบวนการสหกรณเครดิต

ยูเนี่ยนทั่วประเทศ

ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย จำกัด จึงจัดทำหลักสูตร “กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการ

บริหารงานสหกรณ” ข้ึน เพ่ือใหการดำเนินงานสหกรณมีประสิทธิภาพทางดานกฎหมายมากข้ึน   จึงมีความ

จำเปนตองมีการฝกอบรมทางดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบรหิารงานสหกรณ เชน การปฏิบัติตามนิติกรรม

สัญญา การติดตามทวงหน้ี เพ่ือใหบุคลากรในสหกรณมีความรูความเขาใจ สามารถรูเทาทัน ตลอดจนเตรียมความ

พรอมในเบ้ืองตนเม่ือมเีหตุการณท่ีตองใชกฎหมายในการหาขอยุติทางสงัคม

วัตถุประสงคของหลักสูตร

 1.เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจกฎหมายทีเ่กี่ยวของกับการบริหารงานสหกรณ

 2.เพ่ือใหผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจแนวทางการปฏิบัติกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการติดตามหน้ี

และการดำเนินคดีรวมถึงเสริมสรางทักษะ ความสามารถในการปฏิบัติงานใหแกผูปฏิบัติงานดานกฎหมายใหมี

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม

ผูมีสวนเก่ียวของ กรรมการดำเนินการ ผูตรวจสอบกิจการ ฝายจัดการสหกรณเครดิตยูเน่ียน

ระยะเวลาอบรม 2 วัน

โครงสรางหลักสูตร

  หัวขอวิชาที ่1. กฎหมายสหกรณและกฎหมายที่เกี่ยวของกบัการบรหิารสหกรณ  6.00  ชม.
 หัวขอวิชาที ่2. กฎหมายทีเ่กี่ยวของกับการบริหารจัดการหนี ้     6.00  ชม.

หัวขอวิชาที ่3. ทดสอบความรูกอนการอบรมและการประเมินผลการอบรม   1.30 ชม.

รวมท้ังส้ิน           13.30  ชม.
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หัวขอวิชาท่ี 1 กฎหมายสหกรณและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการบริหารสหกรณ   (6.00  ชม.)

1.1 วัตถุประสงค

1.1.1  เพื่อใหมีความรู ความเขาใจในกฎหมายสหกรณ กฎกระทรวง ประกาศ คณะกรรมการ

พัฒนาการสหกรณแหงชาติ (คพช.) ระเบียบ คำส่ัง และคำแนะนำของนายทะเบียน

สหกรณ

1.1.2 เพื่อใหมีความรูพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่น

 ที่เกี่ยวของกบัสหกรณ

1.1.3 เพื่อประยกุตกรณีศึกษาการใชกฎหมายเพื่อบริหารจัดการสหกรณ เพื่อใหผูเขารับการ

อบรมสามารถนำความรูท่ีไดรับมาประยุกตใชในการบริหารงานสหกรณ

1.2 คำอธิบายหัวขอวิชา

  สหกรณเปนนิติบุคคลตามกฎหมายสหกรณ จะตองดำเนินกิจการซึ่งเก่ียวของกับพระราชบัญญัติสหกรณ

หรือกฎหมายอื่นๆ ตลอดจนขอบังคับ ระเบียบตางๆ ที่สหกรณกำหนดขึ้น คณะกรรมการจึงตองมีความรูความ

เขาใจในเรือ่งดังกลาว โดยมีเน้ือหาวิชาดังน้ี

      1.2.1. พระราชบญัญัติสหกรณ

                              - พระราชบญัญัติสหกรณ(ฉบบัที่3) พ.ศ.2562

1.2.2. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาต ิ(คพช.)

   - ขอกำหนดการฝากหรือลงทนุอยางอ่ืนของสหกรณตามมาตรา 62(7)

1.2.3. กฎกระทรวง

   - การบริหารสินทรัพยและการดำรงสินทรัพยสภาพคลอง

   - การกำหนดอัตราจายเงินปนผลตามหุนท่ีชำระแลว

1.2.4. ระเบียบ คำส่ัง และคำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ

    - ความสำคัญของระเบียบ คำสัง่ และคำแนะนำของนายทะเบยีนสหกรณ

   - ความรบัผดิชอบตอระเบยีบ คำสัง่ และคำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ

 1.2.5. พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน สาระสำคัญของกฎหมาย

          คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ทีเ่กี่ยวกับสหกรณ

  - การฟอกเงนิ

  - ความผิดฐานฟอกเงนิ

  - การรายงานธุรกรรมการเงิน
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 1.2.6. กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ

  - กฎหมายเกีย่วกบัแรงงาน

  - กฎหมายเกี่ยวกับการประกันชีวิต

  - กฎหมายเกีย่วกับบริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด (เครดิตบูโร)

1.2.7. กฎหมายอาญา

หัวขอวิชาท่ี 2 กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการหน้ี  (6.00 ชม.)

2.1 วัตถุประสงค

 2.1. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมไดทราบวามีกฎหมายใดบางทีเ่ก่ียวของกับการติดตามหน้ี

 2.2. เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดความรูเกี่ยวกบักฎหมายแพงและพาณิชยเกี่ยวกับการทำ

นิติกรรมสญัญาและหน้ี

  2.3. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมไดความรู ความเขาใจเก่ียวกับกฎหมายการติดตามหน้ี

  2.4. เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดรับความรูจากกรณีศกึษาและตัวอยางเอกสารทีเ่กี่ยวของกบัการทำ

นิติกรรมสัญญาเพ่ือเปนตัวอยางในการปฏิบัติไดอยางถูกตอง

2.2  คำอธิบายหัวขอวิชา

     คณะกรรมดำเนินการ และฝายจัดการตองรับทราบกฎหมายที่ตองรูเกี่ยวกับขอกฎหมายเกี่ยวกับ

การติดตามหน้ี อัตราดอกเบีย้ และกฎหมายตางๆท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการดำเนินงานเก่ียวกับสินเช่ือและการติดตาม

หน้ีท่ีไมขัดตอขอกฎหมาย โดยมีเน้ือหาวิชาดังน้ี

  2.2.1. กฎหมายแพงและพาณิชยในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย

 วาดวยนิติกรรมสัญญาและหน้ี

 - เจตนา ระยะเวลาและอายุความ

       - การกูยมืเงิน

     - การทำสัญญาและขอความในสญัญากูยืมเงิน

             - การรับสภาพหน้ี การรับสภาพการรับผิดและการบังคับชำระหน้ี

   2.2.2. พระราชบัญญัติการทวงถามหนี ้ พ.ศ. 2558

   2.2.3. พระราชบัญญัติหามเรียกดอกเบ้ียเกินอัตรา

      - ดอกเบ้ียและเบ้ียปรับ(ตามประกาศกระทรวงการคลังเร่ืองการกำหนดสถาบันการเงิน

              และอัตราดอกเบ้ียสูงสุดของดอกเบ้ียท่ีสถาบันการเงินอาจคิดไดจากผูกูยืม (ฉบับท่ี 12)

          พ.ศ. 2550)



หลกัสูตร ปี 2563 หนา้ ๙

    2.2.4. กฎหมายคุมครองผูบรโิภค

    2.2.5. พระราชบัญญตัลิมละลาย

    2.2.6. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความแพง

หัวขอวิชาท่ี 3 ทดสอบความรูกอนการอบรมและการประเมินผลการอบรม (1.30 ชม.)

3.1. วัตถุประสงค เพือ่ประเมินผลการอบรมเปนรายวชิา และประเมินผลการจัดอบรม รวมถงึรับทราบ

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะทีเ่ปนประโยชน

 3.1.1. การทดสอบความรูกอนการฝกอบรม       (0.30 ชม.)

 3.1.2. การทดสอบความรูหลังการฝกอบรม        (0.30 ชม.)

 3.1.3. การประเมินผลการฝกอบรม (0.30 ชม.)

         รวมท้ังสิน้    13.30  ชม.

วิทยากร  จากกรมสงเสริมสหกรณ

เง่ือนไขการสำเร็จหลักสูตร

ผานเกณฑรอยละ 60 ของคะแนนประเมิน

1. ตองมีเวลาเขารบัการฝกอบรมไมต่ำกวา 80%   = 20 คะแนน

2. ความมีสวนรวมของผูเขารับการอบรม   = 20 คะแนน

3.  สอบวัดผลการอบรม ผานเกณฑไมต่ำกวา 60%  = 60 คะแนน

วุฒิบัตรโดย  ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จำกัด


