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ส่วนที 
ความรู้เบืองต้นเกียวกับสหกรณ์เครดิตยูเนียน

การสหกรณ์ในประเทศไทย   ได้กาํเนิดมาจากปัญหาความยากจน   การขาดแคลน

เงินทุน การถูกเอารัดเอาเปรียบ ความเสียงภยัในการผลิตทางการเกษตรซึงไดผ้ลผลิตไม่แน่นอน

ระบบวิธีการสหกรณ์จะช่วยให้ผูด้อ้ยโอกาสในทางสังคมไดมี้การรวมตวักันช่วยเหลือตนเอง และ

ช่วยเหลือซึงกนัและกัน รวมทังอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างกลมกลืน  กิจกรรมทางสหกรณ์นับว่ามี

บทบาทสําคญัต่อการเจริญเตบิโตทางระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพราะระบบสหกรณ์ที

ตงัขนึต่างมีวตัถุประสงค์เพือส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของผูเ้ป็นสมาชิกสหกรณ์

ปัจจุบันภายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์  (ฉบับที ) พ.ศ .  มาตรา /

สหกรณ์ทจีะรับจดทะเบียนตามมาตรา  แบ่งประเภทได ้ดงัต่อไปนี

( ) สหกรณ์การเกษตร

( ) สหกรณ์การประมง

( ) สหกรณ์นิคม

( ) สหกรณ์ร้านคา้

( ) สหกรณ์บริการ

( ) สหกรณ์ออมทรัพย์

( ) สหกรณ์เครดิตยูเนียน

( ) สหกรณ์อืนตามทีกาํหนดในกฎกระทรวง

ความหมายและประวัติความเป็นมาของสหกรณ์เครดิตยูเนียน

ความหมายของเครดิตยูเนียน

คําว ่า “เครด ิตย ูเนี ยน ” เป็ น คําที  ฟรีดริช วิลเฮล์ม ไรฟ์ไฟเซน  (Friedrich Wilhelem

Raiffeisen) ผูริ้เริมก่อตงัเครดิตยูเนียนไดค้ิดคน้ และริเริมจดัตงัในรูปของสมาคมครังแรกในประเทศ

เยอรมนี ประกอบด้วย คาํทีแสดงปรัชญาของสมาคมนีไว้ชัดแจ้ง 2 คาํ คือ คาํว่า “เครดิต (Credit)”

หมายความว่า “ความเชือถือได้ ความไว้วางใจได้” และ คาํว่า “ยูเนียน (Union)” หมายความว่า “การ

รวมเป็นหนึงเดียวกัน” เมือรวมความทังสองคําเข้าด้วยกัน แปลความตามรูปศัพท์ ทีปรากฏจะ

หมายความว่า การรวมเอาความไว้วางใจซึงกันและกัน เขา้เป็นหนึงเดยีวกัน แต่เนืองจากสมาคมนีมี
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ลกัษณะของสหกรณ์เต็มตวัจึง  เรียกกันว่า “สหกรณ์เครดิตยูเนียน” ซึงก็แปลความตามรูปศัพท์ที

ปรากฏได้วา่ การรวมเอาคนทีไว้เนือเชือใจกันไว้วางใจกันได้เข้าเป็นหนึงเดียวกันเพือดําเนินงาน

ร่วมกันให้บรรลุจุดหมาย

สหกรณ์เครดิตยูเนียน เป็นสมาคมทีรวมคนเขา้ดว้ยกันตามลกัษณะสหกรณ์ ดําเนิน

กิจการตามหลักและวิธีการสหกรณ์สากลเช่นเดียวกับสหกรณ์อืน ๆ กิจการของสหกรณ์ประเภทนี

จะระดมเงินออมทีสมาชิกรายบุคคลสามารถกระทาํไดน้าํมาเป็นทุน    เพือจดับริการสินเชือให้สมาชิก

นําไปใช้ในทางทีเป็นประโยชน์โดยคิดดอกเบียในอัตราทีเหมาะสม บริหารกิจการของสมาชิก

โดยสมาชิกและเพือสมาชิก ซึงประกอบดว้ยบุคคลทีอาศยัอยู่ในชุมชนเดียวกนัประกอบอาชีพการงาน

ในถนิเดียวกนัหรือในองคก์รเดียวกนั เป็นสมาชิกในสมาคมเดียวกนั ด้วยเหตุที สหกรณ์เครดิตยูเนียน

จดัตงัขนึตามขอ้กาํหนดในกฎหมายของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล จึงมีสิทธิเช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา

ตามกฎหมาย คือ สามารถจดัทาํนิติกรรมใด ๆ ตามทีกฎหมายกาํหนดและให้สิทธิไวทุ้กกรณี สมาชิก

มีความรับผิดชอบเท่าจาํนวนหุ้นทีตนครอบครองไวใ้นสหกรณ์

จากเอกสารวิชาการของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จาํกดั ไดใ้ห้

นิยามสหกรณ์เครดิตยูเนียนไวว้่า “เป็นสมาคมทีรวมเอาคนทีไวว้างใจกันและกันเขา้เป็นหนึงเดียวกัน

เพือร่วมกันดาํเนินกิจการอนัจะเป็นประโยชน์แก่การแกไ้ขปัญหา ความทุกข์ ความเดือดร้อนของกัน

และกนั และช่วยส่งเสริมความเป็นอยู่ทีดีแก่สมาชิกและครอบครัว หรือกล่าวอีกนยัหนึง “สหกรณ์

เครดิตยูเนียนเป็นองค์การทีรวมเอาคนทีรู้จกัมกัคุน้กัน มีความไวเ้นือเชือใจกันเขา้เป็นหนึงเดียวกัน

เพือร่วมมือช่วยเหลือซึงกนัและกนัให้ประสบความสุข ความเจริญ ความครบครันในชีวิตไปดว้ยกนั”

ประวัติความเป็นมาของสหกรณ์เครดิตยูเนียน

ในช่วงเวลาทีผ่านมา สหกรณ์ประเภท “เครดิตยูเนียน” ไดเ้กิดขึนในสังคมไทย จึงขอ

แบ่งประวตัิความเป็นมาหรือวิวฒันาการของสหกรณ์เครดิตยูเนียนออกเป็น  ส่วน

. ประวตัิความเป็นมาของสหกรณ์เครดิตยูเนียนในต่างประเทศ

. ประวติัความเป็นมาของสหกรณ์เครดิตยูเนียนในประเทศไทย

ประวัติความเป็นมาของสหกรณ์เครดิตย ูเนียนในต่างประเทศ

สหกรณ์เครดิตยูเนียน กาํเนิดขึนในสถานการณ์ขา้วยากหมากแพง ในสังคมของชาว

เยอรมนั ในมณฑลเวสเตอร์วาลด์(Westerwald) แควน้ไรน์ (Rhine) ประเทศเยอรมนีในปี ค.ศ.1847

(พ.ศ.2390) อันเป็นยุคเดียวกับการปฏิวตัิอุตสาหกรรมในยุโรป ภาวะเศรษฐกิจโดยทัวไปตกตํา

ประชาชนในมณฑลเวสเตอร์วาลด์ขาดแคลนสิงอุปโภคและบริโภคขันพืนฐาน อาหารทีหา

รับประทานได้มีเพียงขนมปังกับมนัฝรังเท่านัน แต่ราคาซือขายกนัในทอ้งตลาดสูงมากจนคนใน

ชนบทไม่อาจซือหาไดอ้ย่างเพียงพอ ก่อให้เกิดหนีสินพอกพูนในหมู่คนจนมากขึน ฟรีดริช วิลเฮลม์
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ไรฟ์ไฟเซน  (Friedrich Wilhelem Raiffeisen) นายกเทศมนตรีแห่งเมืองเวเยอร์บุสช์ (Weyerbusch)

ในขณะนัน ได้ขอความร่วมมือจากคหบดีในเมืองนันให้นําเงินมาลงทุนในสมาคมผูบ้ริโภคแห่ง

เมืองเวเยอร์บุสช์ (Weyerbusch Consumers’ Society) หรือสมาคมขนมปัง (Bread Society) ซึงเขาได้

ริเริมขึน เพือช่วยเหลือคนยากจนให้มีอาหารเพียงพอทีจะบริโภค สมาคมนีได้สร้างโรงงานทาํขนมปัง

ขึน จดัการซือข้าวสาลีมาจากแคว้นอืน นํามาผลิตขนมปังจาํหน่ายแก่ประชาชนในราคาทีตาํกว่า

ทอ้งตลาดถึงครึงหนึง สามารถบรรเทาภาวะวิกฤตเรืองขาดแคลนอาหารลงไปไดม้าก

สมาคมผูบ้ริโภคนีก่อตงัขึนบนพืนฐานปรัชญาการเสียสละ เพือผู้ทีได้รับความทุกข์

กองทุนได้รับมาถูกใช้ไปตามวตัถุประสงคบ์นหลักการดาํรงกองทุนเอาไว ้ในระยะต่อมา  จึงกลายเป็น

กฎแห่งการช่วยเหลือซึงกันและกันฉันท์พีน้องและบนัดาลให้เกดิความสงบสุขในสังคม

แมว้่า สมาคมขนมปังจะสามารถบรรเทาภาวะวิกฤตลงได้มาก แต่ปัญหาพืนฐาน

ของประชาชนยงัไม่หมดไป ชาวชนบทยงัมีหนีสินลน้พน้ตวั ขาดแคลนเงินทุนเพือการจดัซือปัจจยั

การผลิตทางการเกษตร ตอ้งการเงนิเพือการซ่อมแซมบา้นเรือนหรือซือบ้านใหม่ ไม่มีสถาบนัการเงิน

ทีจะให้บริการในเรืองดงักล่าว มีการซือขายปศุสตัว์เพือการใช้งานในไร่นาอย่างไร้ความเป็นธรรม

ไรฟ์ไฟเซ่น ได้อาศยัประสบการณ์เดิมจากการดาํเนินงานของสมาคมขนมปังมาสร้างสมาคมใหม่

เมือยา้ยไปดาํรงตาํแหน่งนายกเทศมนตรี เมืองแฟรมเมอร์สเฟลด ์(Flammersfeld) ให้ชือสมาคมใหม่นี

ว่า สมาคมเพือสงเคราะห์ชาวนาผู้ยากไร้แห่งแฟรมเมอร์สเฟลด์ (Flammersfeld Relief Society for the

Needy Farmers) กอ่ตงัขนึเมือเดือนธันวาคม ค.ศ. 1849 (พ.ศ. 2392) โดยอาศยัความร่วมมือจากคหบดี

ในเมืองนัน เป้าหมายสําคัญของสมาคมเพือจัดระบบการคา้และปศุสัตว์มาขายให้ชาวนา แบบให้

ผ่อนส่งในระยะเวลา 5 ปี สมาคมนีจึงมีชือเรียกกนัว่า สหพันธ์ปศุสัตว์ (Cattles Union) อีกชือหนึง

การดําเนินงานของสมาคมเป็นไปอย่างช้า ๆ เพราะใช้เวลานานในการหมุนเวียนเงินทุนและ

ไม่สามารถสนองความตอ้งการของชาวนาได้อย่างทวัถึงและทนัท่วงที แต่ก็สามารถช่วยแกปั้ญหาได้

เฉพาะด้านสตัว์ใชง้านเท่านนั ส่วนปัญหาความตอ้งการเงินทุนยงัคงมีอยู่ สมาคมจึงริเริมจดับริการ

สินเชือเพิมขึนจากกิจการหนึง โดยสมาคมกูยื้มเงินจากแหล่งต่าง ๆ และรับบริจาคมาเป็นกองทุน

การบริการสินเชือนีเป็นสิงใหม่ สําหรับชาวนา ชาวนาเองไร้วินยัในการใชบ้ริการสินเชือ ทาํให้คหบดี

ทังหลายถอนความร่วมมือจากสมาคม งานข องสมาคมจึงเริมมี ปัญ หาและดํา เนิ นไปด้วย

ความยากลาํบากมากขึน

ในปี ค.ศ. 1852 (พ.ศ. 2395) ไรฟ์ไฟเซ่น ไดย้า้ยไปดาํรงตาํแหน่งนายกเทศมนตรี

เมืองเฮดเดสดอร์ฟ (Headdesdorf) ท่านได้ก่อตังมูลนิธิคนยากจนและเจ็บป่วยแห่งเมอืงเฮดเดสดอร์ฟ

(Foundation For The Poor and Sick in Headdesdorf) ภารกิจของมูลนิธิมีหลากหลายขึน  ได้แ ก่

การจดับริการสินเชือแก่คนยากจน ให้การศึกษาและห้องสมุดสาธารณะ เลียงดูเด็กกาํพร้าและเด็ก

ทีถูกทอดทิง และจดับริการหางานแก่ประชาชน โดยเฉพาะอดีตนักโทษ ปรัชญาการดาํเนินงานของ
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สมาคม เนน้ความเป็นอยู่ทีดีและพฒันาคุณธรรมความดีของประชาชนมากขึน หลงัจากดาํเนินงานไป

ได้ระยะหนึงกิจการอืน ๆ ก็ซบเซาลงเหลือเพียงการให้บริการสินเชือมากขึนจนถึงขนัแยกบริการ

สินเชือออกไปจดัเป็นสมาคมใหม่ในปี ค.ศ. 1864 (พ.ศ. 2407) ชือว่า “เฮดเดสดอร์ฟเครดิตยูเนียน”

(Headdesdorf Credit Union) นบัเป็นสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งแรกของโลก

การให้บริการสินเชือของสมาคมเครดิตยูเนียนตังอยู่บนพืนฐานการรวมประชาชน

เขา้ด้วยกัน เพือให้ช่วยเหลือซึงกันและกัน และพึงตนเองตามคาํสอนของศาสนาทีว่าพระเจ้าช่วย

ผู ้ทีช่ว ยตนเอง  (God help those Who help themselves) การดําเนิน งานของสมาคมเน้นห นัก ที

การบริหารขององคก์าร สรา้งสรรค์ความเป็นอยู่ทีดแีก่ประชาชน โดยสนองความตอ้งการทางวตัถุ

ควบคู่กนัไปกบัการพฒันาคุณธรรมในมโนสํานึกของประชาชน จากนันมาอีก 8 ปี กิจการเครดิต

ยูเนียนได้พิสูจน์ให้เห็นบทบาทในการช่วยพัฒนาสังคมและสร้างคุณประโยชน์ให้เป็นทีประจกัษ์

กิจการเครดิตยูเนียน จึงได้รับความนิยมและแพร่หลายไปทัวประเทศเยอรมนีอย่างรวดเร็ว

ไรฟ์ไฟเซ่น ได้อุทิศตนทํางาน ขยายเครดิตยูเนียนและสร้างความยอมรับจากรัฐบาล จนสามารถ

ออกกฎหมายโดยการผนวกเอาปรัชญา หลกัการ และวิธีการของกิจการเครดิตยูเนียนเป็นพืนฐาน

ของกฎหมาย เมือสินบุญของไรฟ์ไฟเซ่นในปี ค.ศ . 1888 (พ.ศ. 2431) สหกรณ์เครดิตยูเนียน

ไดจ้ดัตงัขึนในประเทศเยอรมนีถึง 425 สหกรณ์

จากการทีสหกรณ์เครดิตยูเนียนได้แสดงอานุภาพในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและ

สังคมของประชาชนชาวเยอรมนีไดป้ระจกัษท์วัไป ประเทศต่าง ๆ ในยุโรปไดใ้ห้ความสนใจเป็นอย่าง

ยิง อาทิ เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม สเปน ฝรังเศส เป็นต้น ประเทศเดนมาร์กและสวิตเซอร์แลนด์

ไดป้ระกาศให้รางวลัแก่เจา้หน้าทีของตนทีสามารถเผยแพร่และจดัตงัสหกรณ์เครดิตยูเนียนขนึได้ใน

ประเทศ ตงัแต่นันมา สหกรณ์เครดิตยูเนียนก็ได้รับการจดัตงัขึนในประเทศต่าง ๆ ทงัในยุโรปและ

ในทีอืน ๆ จนครอบคลุมไปทวัโลกดงัปรากฎในปัจจุบนั การเผยแพร่ขยายของสหกรณ์เครดิตยเูนียน

ทีสําคญัและมีผลทาํให้สหกรณ์ประเภทนีเป็นขบวนการระดับโลก เป็นการเผยแพร่ขยายใน 3 ประเทศ

ดงัตอ่ไปนี

1. ดร.เลอออง วอลเลมเบอร์ก (Dr. Loen Wallemborg) ไดริ้เริมนํากจิการสหกรณ์เครดิต

ยูเนียนไปก่อตังในประเทศอิตาลี  ในเมืองลอเร็กเจีย (Loreggia) แต่กิจการไม่พฒันามาก เป็นเพยีง

กลุ่มเล็ก ๆ มีสมาชิกไม่เกิน 100 คน ท่านลุยจิ  ลซัซัตติ (Luigi Luzzatti) ได้เริมก่อตังสหกรณ์เครดิต

ยูเนียนในรูปธนาคารประชาชน โดยปรับปรุงหลกัการของไรฟ์ไฟเซ่นในเมืองมิลาน ให้ชือว่า

“ธนาคารประชาชนแห่งเมืองมิลาน” (People’s Bank of Milan) ปรากฎว่าเป็นผลสําเร็จมาก จนมีการ

นาํเอารูปแบบธนาคารประชาชนไปจดัตงัทวัประเทศอิตาลีจาํนวนถึง 735 แห่ง ในเวลา 44 ปี

2. อลัฟอนซ์ เดสจาร์ดินส์ (Alphonse Desjardins) ชาวแคนาดาเชือสายฝรังเศส ไดน้ําเอากิจการ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนไปริเริมก่อตงัที เมืองเลวิส มณฑลควิเบก ประเทศแคนาดา ให้ชือสมาคมว่า



 6

ลาเชส ปอปปแูลร์ เดอ เลวีส (La Caisse Populaire De Lavis) นับเป็นสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งแรก

ในประเทศนี  จากนันมาสหกรณ์เครดิตยูเนียนเป็นทีนิยมในหมู่ชาวแคนาดาเชือสายฝรังเศสอย่าง

กวา้งขวางและแพร่ไปสู่กลุ่มเชือสายอืนจนทวัประเทศในทีสุด

3. เดสจาร์ดินส์ ไดน้าํเอากิจการสหกรณ์เครดิตยเูนียนไปเผยแพร่ในหมู่ชาวอเมริกนัเชือสาย

ฝรังเศส ทีแมนเชสเตอร์และนิวแฮมเชียร์ในสหรัฐอเมริกาจนเป็นทีนิยมทัวไป ในระยะต่อมา

เอ็ดเวิร์ด อลัเบิร์ต ฟิลีน (Edward Albert Filene) คหบดีผูม้ังคงัแห่งมลรัฐแมสซาชูเซตส์ได้เขา้มามี

บทบาทสนับสนุนส่งเสริมสหกรณ์เครดิตยูเนียนให้แพร่ขยายทัวไปทังสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วย

ทนายความคู่ใจของเขาพยายามผลกัดนัให้รัฐบาลของรัฐแมสซาชเูซตส์ยอมออกกฎหมายรองรับ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนจนเป็นผลสําเร็จ และกฎหมายของรัฐฉบบันไีดก้ลายเป็นตน้แบบของกฎหมาย

ทีใช้รองรับ สหกรณ์เครดิตยูเนียนในมลรัฐอืน ๆ

ไฟเลนและทนายความของเขายงัคงดําเนินการเผยแพร่และขยายขบวนการ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนต่อไปในสหรัฐอเมริกา โดยการก่อตงัสํานักงานขยายงานเครดิตยูเนียน (Credit

Union Extension Bureau) ขึ น ให้มีบ ท บ าท ใน ก าร พัฒ น าขบ วน การส ห กรณ์ เครดิ ตยู เนี ย น

ในสหรัฐอเมริกา โดยการสนับสนุนให้มีการจัดตังชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียน ในมลรัฐต่าง ๆ

แล้วรวบรวมความร่วมมือระหว่างชุมนุมระดับมลรัฐเหล่านัน ก่อตัง “สมาคมเครดิตยูเนียน

แห่งชาติ” (Credit Union National Association) ทีรู้จกัในนามย่อว่า คิวน่า (CUNA) เอ็ดเวิร์ด อลัเบิร์ต

ฟิลีน ได้สมญาว่าเป็นบิดาแห่งขบวนการเครดิตยูเนียนในสหรัฐอเมริกา ในขณะที  ฟรีดริช วิลเฮล์ม

ไรฟ์ไฟเซ่น ไดส้มญาว่า บิดาแห่งขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนียนของโลก

ประวัตคิวามเป็นมาของเครดติยูเนยีนในประเทศไทย

ประเทศไทยไดมี้ความสัมพนัธ์กับประเทศทางตะวนัตกมากขึน โดยเฉพาะในเขต

ยุโรป ในช่วงทีประเทศแถบนีทาํการล่าอาณานิคมในเอเชีย จึงมีผลให้คนไทยเปลียนแปลงแบบแผน

การผลิตข้าวจากการผลิต เพือบริโภคภายในประเทศเป็นการผลิตเพือการส่งออกหรือค้ากับ

ต่างประเทศ พ่อคา้คนกลางและนายทุนเริมเข้ามามีบทบาทในระบบเศรษฐกิจแบบใหม่นีมากขึน

สถานการณ์ดังกล่าวผลกัดันใหช้าวนาตกเป็นหนีนายทุนและพ่อคา้คนกลางตอ้งสูญเสียทีดินทาํกิน

และอพยพไปหาทีใหม่แต่ก็เขา้สู่วฏัจกัรเดิม ภาวะความยากจนเขา้ครอบงาํชาวนาไทยทวัไป รัฐบาลใน

สมยัปี พ.ศ. 2457 ได้พยายามหาทางหยุดยงัปัญหาดงักล่าว ในทีสุดก็ได้ริเริมนาํเอา ระบบสหกรณ์หา

ทุนแบ บของไรฟ์ไฟเซ่น เข้ามาริเริมจัดตังขึนตามคําแนะนําของ เซอร์ เบอร์น าร์ด ฮัน เตอร์

(Sir. Bernard Hunter) นายธนาคารกลาง ชาวองักฤษแห่งเมืองมัทราส ประเทศอินเดีย ทีต ําบล วดั

จนัทร์ อาํเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก เมือวนัที 26 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2459 ชือ “สหกรณ์วัดจันทร์ไม่

จํากัดสินใช้” ซึงก็คือสหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทยนนัเอง สหกรณ์นนัใชห้ลกัและวิธีการคลา้ยกับ
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สหกรณ์เครดิตยูเนียน และรู้จ ัก ในนามสหกรณ์หาทุน มีเฉพาะผูที้ได้รับการศึกษาสหกรณ์จาก

ต่างประเทศกับนักวิชาการ สหกรณ์ ในสมยันนัทีเขา้ใจว่า สหกรณ์วดัจนัทร์เป็นสหกรณ์เครดิตยูเนียน

ชือสหกรณ์เครดิตยูเนียนเพิงจะเริมเป็นทีรู้จกัในหมู่คนไทย เมือมีนักพฒันาในกลุ่มคริสต์ชนนิกาย

โรมนัคาทอลิก  ได้จดัการสัมมนา เรือง “การพฒันาเครดิตยเูนียน” ขึนในกรุงเทพมหานคร ทีบา้นเซ

เวยีร์ ใกลอ้นุสาวรียช์ัยสมรภูมิ เมือปี พ.ศ. 2505 และเสริมยาํด้วยการจดัสัมมนา เรือง “เครดิตยูเนียนข

องสมาคมเครดิตยูเนียน แห่งชาตขิองสหรัฐอเมริกา” ร่วมกับ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ด้วยความ

สนบัสนุนของรัฐบาลไทยในปี พ.ศ. 2506 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน จากนันมาอีก 2 ปี

กลุ่มนักพฒันาเอกชน ซึงประกอบด้วยนายแพทย ์อาจารย์มหาวิทยาลัยและนักศึกษา   ตลอดจน

เจา้หน้าทีพฒันาเอกชน ซึงร่วมกันดาํเนินงานในศูนย์พฒันา สลัมห้วยขวางชือศูนยก์ลางเทวา ไดริ้เริม

จดัตงักลุ่มเครดิตยูเนียนขึนในหมู่ชาวสลมัแห่งนนั เมอืวนัที 2  กรกฎาคม พ.ศ. 2508  (ค.ศ.1965) ให้

ชือว่า “กลุ่มเครดิตยเูนียนแห่งศูนย์กลางเทวา” มีสมาชิกเริมแรก 13 คน รวบรวมเงินสะสมงวดแรก

และค่าธรรมเนียมแรกเขา้จากสมาชิก ซึงส่วนใหญ่มีรายไดม้าจากการเก็บขยะและคา้ขายเล็ก ๆ นอ้ย ๆ

จาํนวนเงิน 360 บาท กลุ่มเครดิตยูเนียนแห่งแรกของประเทศไทยนี ไม่เป็นทียอมรับของทางราชการ

ในระยะเริมตน้ จึงไดร้ับความอุปถมัภจ์ากนักบวชในศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาธอลิก  คือ บาทหลวง

อลัเฟรด บอนแนงค์ กบั นายแพทยช์วลิต จิตรานุเคราะห์  แพทยน์กัพฒันา

การเผยแพร่กลุ่มเครดิตยูเนียนในระยะเริมต้น จึงอยู่ในแวดวงของคริสตชนนิกาย

โรมนัคาทอลิกเป็นส่วนมาก จนเป็นทีเขา้ใจกันว่าเป็นกิจกรรมเผยแพร่ศาสนาคริสต์นิกายโรมัน

คาธอลิก ทังทีจริงแล้วกิจการเครดิตยูเนียนเป็นคนละเรืองกับการเผยแพร่ศาสนา แต่เป็นเพราะ

นกัพฒันาในกลุ่มผูน้บัถือศาสนาคริสตเ์ป็นผูริ้เริมนาํมาเผยแพร่เท่านนั

การเผยแพร่และส่งเสริมกลุ่มเครดิตยูเนียนไดร้ับความสนับสนุน จากองค์การพฒันา

ในสภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพือการพัฒนาและองค์การเครดิตยูเนียนในต่างประเทศมากขึน

ตามลาํดับ เพือให้มีการเผยแพร่และส่งเสริม กลุ่มเครดิตยูเนียนมากขึน ได้มีการจดัตังคณะทํางาน

พฒันาเครดิตยูเนียนขึนโดยอาศยัสํานักงานสมาคมศูนยก์ลางเทวาเป็นทีทาํการ และกลุ่มเครดิตยูเนียน

ศูนยก์ลางเทวาเป็นเสมือนโรงเรียนสอนสหกรณ์เครดิตยูเนียนแก่นกัพฒันาและผูท้ีจะนาํเอาไปจดัตงั

ในสังคมของตน คณะทาํงานไดจ้ดัตงั “ศูนย์กลางเครดิตยเูนียนแห่งประเทศไทย” ขนึให้มีบทบาทหลกั

ในการดาํเนินงานเกียวกบัเครดิตยูเนียน 3 ประการดงันี

1. เป็นศูนยก์ลางในการรวบรวมสถิติขอ้มูลเกียวกับเครดิตยูเนียน ตลอดจนวางแผน

จดัการศึกษาเครดิตยูเนียน เช่น การจดัทาํหลกัสูตร การกาํหนดแนวทางเผยแพร่และส่งเสริม รวมทัง

การเตรียมเอกสารเพือการเผยแพร่ชนิดต่าง ๆ เกียวกบัเครดิตยูเนียน
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2. เป็นหน่วยปฏิบัติการศึกษาเครดิตยูเนียน เช่น จัดการประชุมสัมมนา จัดการ

ส่งวิทยากรไปบรรยายตามหน่วยงาน องค์การ และชุมชนทีสนใจ จดัการอบรมเพือก่อตงักลุ่มเครดิต

ยูเนียน เป็นตน้

3. เป็นศูนยก์ลางประสานงานเพือพฒันาเครดิตยูเนียนกับหน่วยงานราชการเกียวขอ้ง

เป็น ศูนยก์ลางของขบวนการเครดิตยูเนียนในประเทศ และเป็นหน่วยประสานงานติดต่อสัมพนัธ์

กบัองคก์ารเครดิตยูเนียนสากลและต่างประเทศ

การดาํเนินงานของศูนย์กลางเครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทยประสบความสําเร็จ

ด้วยดี ในด้านการเผยแพร่และขยายงานเครดิตยูเนี ยนไปสู่ท้องถินต่าง ๆ รว มทังเสริมสร้าง

สัมพนัธภาพอันดีกับขบวนการเครดิตยูเนียนสากล จนได้เข้าเป็นสมาชิกของสมาคมสมาพันธ์

สหกรณ์ออมทรัพยแ์ละเครดิตในเอเซีย (Association of Asian Confederation of Credit Unions) และ

เขา้เป็นสมาชิกของสภาเครดิตยูเนียนโลก (World Council of Credit Unions) ตามลาํดับ ในเวลาต่อมา

ในขณะเดียวกันได้พ ยายามพัฒนาองค์การเครดิต ยูเนียนระดับทีสูงขึนกว่าระดับท้องถิน

เพือสร้างขบวนการทีเขม้แข็งและเป็นทียอมรับจากทางราชการและทศันะของขา้ราชการชันผูใ้หญ่

หลงัจากผูแ้ทนของประเทศไทยกลบัจากการเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเกียวกับ

เครดิตยูเนียน ณ สถาบันศึกษาสหกรณ์เครดิตยูเนียน ณ ประเทศเกาหลีใต้ เมือปี พ .ศ. 2514 แล้ว

ไดริ้เริมดาํเนินการจดัองคก์ารเครดิตยูเนียนระดบัสูงขึนเมือวนัที 12 สิงหาคม พ.ศ. 2515 โดยถือเป็น

การให้กําเนิดขบวนการในวนัแม่แห่งชาติ ทีประชุมผูแ้ทนกลุ่มเครดิตยูเนียนทวัประเทศ ได้มีมติ

ให้จัดตัง “ชุมนุมกลุ่มออมทรัพย์พัฒนาแห่งประเทศไทย” ขึน ทําหน้าทีแทนศูนยก์ลางเครดิต

ยูเนียนแห่งประเทศไทย ยงัคงใช้ทีเดิมเป็นสํานักงาน มีคณะกรรมการบริหารมาจากการเลือกตัง

ในหมู่ผูแ้ทนกลุ่มเครดิตยูเนียนทวัประเทศในขณะนัน มีการจัดจา้งเจ้าหน้าทีปฏิบัติงานเต็มเวลา

ได้รับความช่วยเหลือเงินค่าใช้จ่ายจากองค์การพฒันาระหว่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ในปี พ.ศ. 2517

ทีประชุมใหญ่ผูแ้ทนกลุ่มเครดิตยูเนียนทัวประเทศไดม้ีมติให้เปลียนชือ “ชุมนุมกลุ่มออมทรัพย์

พัฒนาแห่งประเทศไทย” เป็น “สันนิบาตเครดิตยเูนียนแห่งประเทศไทย” เพือให้เป็นทีรู้จกั  และ

สัมพ นัธ์กบัขบว นการเครดิต ยูเนี ยนสากล เพราะชือเดิมไม่เป็นทีรู้จักและเขา้ใจในขบวนการ

พร้อมกันนันก็ได้ริเริมจดัระบบสวสัดิการเงินกู้ และสวสัดิการเงินสะสมบริการแก่กลุ่มเครดิต

ยูเนียนทีสนใจโดยไดรั้บการสนับสนุนจากสมาคมประกนัภยัของคิวน่า  (CUNA Mutual Insurance

Society) ซึงเป็นองคก์ารประกันภยัสําหรับขบวนการเครดิตยูเนียนทวัโลก

สันนิบาตเครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทยได้ด ําเนินงานในฐานะองค์การกลาง

ของขบวนการเครดิตยูเนียนของประเทศไทยมาอย่างต่อเนือง ทงัดา้นการพฒันาขบวนการ ดา้นการ

เผยแพร่ ส่งเสริมและจดับริการสวสัดิการต่าง ๆ อนัจะช่วยให้ขบวนการเครดิตยูเนียนเจริญกา้วหนา้

และพงึตนเองได้ สิงทีตอ้งพยายามอย่างยิงก็คือให้ทางราชการยอมรับและจดทะเบียนตามกฎหมาย
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หลังการจดทะเบียนกลุ่มเครดิตย ูเนียนเป็นสหกรณ์เครดิตยูเนียน

เมือก่อนทางการ (นายทะเบียนสหกรณ์) ไม่ยอมรับว่า “กลุ่มออมทรัพย์พัฒนา”

หรือกลุ่มเครดิตยูเนียนเป็นสหกรณ์ ดังนันจึงไม่ยอมจดทะเบียนให้กลุ่มดังกล่าวเป็นสหกรณ์ที

ถูกตอ้ง แต่นายประดิษฐ์ มชัฌิมา ผูอ้าํนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) เห็นว่า

กลุ่มดังกล่าวดําเนินการสมบูรณ์ ถูกต้องตามลักษณะของสหกรณ์ทุกประการจึงควรจะได้รับ

การรับรองจากทางการว่าเป็นสหกรณ์โดยสมบูรณ์ด้วยการจดทะเบียนให้เป็นสหกรณ์ดังนัน

จึงไ ด้ห าท างช่ ว ย เห ลื อโด ยทําห นั ง สื อ ติ ด ต่ อไป ยัง  ชุ ม นุ ม ส ห ก รณ์ แ ห่ งส ห รัฐ อเม ริก า

CO - OPERATIVE LEAGUE OF USA. (CLUSA) ให้ส่งผูเ้ชียวชาญมาศึกษาวิเคราะห์การดาํเนินงาน

ของกลุ่มออมทรัพยฯ์ ดังกล่าว ซึงต่อมา CLUSA ได้ส่ง Prof. Memilland มาศึกษาร่วมกับ ส.ส.ท .

เป็นเวลา 3 เดือน ในปี พ.ศ. 2519 แลว้ทาํรายงานเสนอ ส.ส.ท. ว่ากลุ่มต่างๆ ดังกล่าวเป็นสหกรณ์

โดยสมบูรณ์ ทางการจึงควรจะจดทะเบียนให้เป็นสหกรณ์โดยถูกตอ้ง เพือจะได้ขยายกิจการและ

ทาํประโยชน์ให้แก่ชุมชน และสังคมต่อไป ซึงนายประดิษฐ์ มชัฌิมา ได้นาํเรืองดงักล่าวเสนอไปยงั

สํานกังานนายทะเบียนสหกรณ์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้ดาํเนินการต่อไป เมือต้นปี พ.ศ. 2519

ซงึทางการก็ไดพ้ิจารณา และดาํเนินการจดทะเบียนให้ถูกตอ้งสมความมุ่งหมาย ในปี พ.ศ. 2521

ด้วยสาเหตุดังกล่าวนี กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้ติดต่อมายังสันนิบาตเครดิตยูเนียน

แห่งประเทศไทย  ให้ส่ งผู ้แทนของสั นนิ บาตเครดิ ตยู เนี ยนฯ คือ คุณ อัมพร ว ัฒ นวงศ์   และ

คุณสมบัติ นันทวิจิตร ไปพบกับผูแ้ทนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทุกวนัพุธ เป็นเวลา  1 ปี เพือร่าง

ข้อบังคับของสหกรณ์ เครดิตยูเนียน ในการจดทะเบียน กลุ่มเครดิตยูเนียน เป็นสหกรณ์ตาม

พระราชบญัญตัิสหกรณ์พุทธศกัราช 2511 และสันนิบาตเครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย ไดร้ับการจด

ทะเบียนเป็นชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จาํกดั เมือวนัที 26 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2522 มี

สํานกังานตงัอยู่เลขที 56/2 หมู่ 3 ถนนรามคาํแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 ซึง

เป็นทีทําการหลงัแรกโดยได้รับเงินสนับสนุนจากองค์การมีเซรีออร์ ประเทศเยอรมนี และจาก

สหกรณ/์กลุ่มเครดิตยูเนียนทวัประเทศ ส่วนทีดินได้รับความอนุเคราะห์จาก นายแพทยช์วลิต จิตรานุ

เคราะห์ มีเนือที 2 ไร่ 1 งาน 56 ตารางวา  และเมือวนัที 22  เมษายน พ.ศ. 2520  ได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์

สํานกังานแห่งใหม่ โดย นายอดลุ  นิยมวภิาต  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณใ์นขณะนนั เป็นประธานใน

พิธี
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อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์เครดิตยูเนียน

อุดมการณ์สหกรณ์เครดิตยูเนียน

คอื แนวความคิดของระบบสหกรณ์ทีจะช่วยให้สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของ

ชุมชน จนสามารถทําให้ประชาชนอยู่ดีกินดี มีความเป็นธรรมและมีสันติสุขได้ ด้วยการประหยัด

การช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึงกนัและกนั

หลักการสหกรณ์เครดิตยูเนียน

หลักการดําเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเนียน กําหนดขึนภายใต้ปรัชญาแห่ง

การร่วมมือกัน ของคนในสังคมเดียวกัน ยึดถือคุณค่าแห่งความเสมอภาค ภราดรภาพของคน

การพึงตนเองและการช่วยเหลือ ซึงกันและกัน ในทางปฏิบัติแม้จะมีรายละเอียดแตกต่างกันไป

ทงัทางสังคม เศรษฐกิจ และสภาพภูมิศาสตร์ แต่เป้าหมายสําคญัก็คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตการอยู่

ร่วมกันฉันท์พีน้องอย่างสันติสุขของคนในสังคม

ในการประชุมสมชัชาใหญ่ ผูแ้ทนสหกรณ์เครดิตยูเนียนของสภาเครดิตยูเนียนโลก

ครังที 1 เมือวนัที 24 สิงหาคม พ.ศ.  2527 ได้มีการกําหนดหลักการสหกรณ์เครดิตยูเนียนสากล

ประกอบดว้ยหลกัการสําคญั 3 หลกัการ มดีงันี

1. หลักแห่งประชาธิปไตย

.  เปิดรับสมาชิกทัวไปด้วยความสมัครใจ สมาชิกภาพในสหกรณ์เครดิตยูเนียน

เปิดสําหรับทุกคนทีมีวงสัมพันธ์เดียวกัน เห็นคุณค่าและประสงค์ทีจะเขา้มามีส่วนร่วม พร้อมที

จะรับผิดชอบร่วมกนัในฐานะสมาชิก

.  การควบคุมโดยระบอบประชาธิปไตย สมาชิกของสหกรณ์เครดติยูเนียนมีความ

เท่าเทียมกันในการออกเสียง (หนึงคนหนึงเสียง) ซึงจะมีผลต่อการดาํเนินงานของ สหกรณ์โดย

ไม่คาํนึงถึง จาํนวนหุ้นหรือปริมาณธุรกิจทีมีต่อสหกรณ์ การออกเสียงในสหกรณ์เครดิตยูเนียน

อาจกระทําในรูป สัดส่วน หรือระบบตัวแทนตามหลักการประชาธิปไตย สหกรณ์เครดิตยูเนียน

มีเอกสิทธิภายในตนเอง ภายใต้ขอบเขตแห่งกฎหมายและข้อกําหนด โดยคาํนึงถึงการให้บริการ

แก่สมาชิก และควบคุม โดยสมาชิก คณะกรรมการของสหกรณ์เครดิตยูเนียนเป็นอาสาสมคัรไม่รับ

ค่าจา้งและเงินเดือน แต่อย่างไรก็ตามสหกรณ์เครดิตยูเนียน อาจจ่ายเงินชดเชยค่าใช้จ่ายอนัเกิดขึนจริง

จากการปฏิบัติงานเพือสหกรณ์ของคณะกรรมการ ทีได้รับเลือกตงัมานนั

. ความเป็นกลาง สหกรณ์เครดิตยูเนียนมีความเป็นกลางทางเชือชาติ สัญชาติ เพศ

ศาสนา และลทัธิการเมือง
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2. หลักแห่งการให้บริการสมาชิก

2.1 การให้บริการแก่สมาชิก สหกรณ์เครดิตยูเนียนจดับริการต่างๆ ให้แก่สมาชิก

เพือให้เกิดผลโดยตรงต่อความเป็นอยู่ทีดีทงัทางดา้นเศรษฐกิจและทางดา้นสังคมของมวลสมาชิก

.  การจัดสรรผลประโยชน์แก่มวลสมาชิก เพือทีจะส่งเสริมการสะสมทรัพยโ์ดยการ

ออม และจดับริการเงินกู ้ตลอดจนบริการอืน ๆ แก่สมาชิก สหกรณ์เครดิตยูเนียนจะจ่ายดอกเบียแก่เงิน

ออมและเงินฝากของสมาชิกในสหกรณ์ในอตัราทีเป็นธรรม โดยคาํนึงถึงความสามารถทีจะจ่ายได้

ของสหกรณ์

เงินส่วนเหลือมทีเกิดขึนจากผลการดาํเนินงานของสหกรณ์   หลงัจากจดัไวเ้ป็น

กองทุนของสหกรณ์และจดัสรรเป็นเงินปันผลแก่เงินออมให้สมาชิกในอตัราทีจาํกดัแลว้ จะถือเป็น

ผลประโยชน์รวมของบรรดาสมาชิก ไม่มีสมาชิกผูห้นึงผูใ้ดหรือกลุ่มใดได้ประโยชน์ เฉพาะตวั เงิน

ส่วนเหลือมทีเหลือจากการจดัสรรดงักล่าว อาจแบ่งปันแก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจทีสมาชิก ไดก้ระทาํ

กบัสหกรณ์ โดยอาจจดัเป็นดอกเบีย หรือทุนสนบัสนุนใด ๆ หรือจดัเป็นสวสัดิการต่าง ๆ ทีจะมีผลต่อ

สมาชิกตามความตอ้งการของมวลสมาชิก

. สร้างเสถียรภาพทางการเงิน สหกรณ์เครดิตยูเนียนมีภาระทีจะตอ้งสร้างความ

มนัคงในทางการเงิน รวมทงัสะสมทุนสํารองให้เพียงพอ สร้างระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ

เพือประกนัความต่อเนอืงในการให้บริการแก่สมาชิกไดอ้ย่างกวา้งขวาง

3. หลักแห่งเป้าหมายทางสังคม

3.1 การให้การศึกษาอย่างต่อเนือง ตอเนื่อง สหกรณ์ เครดิตยูเนียนมุ่ งจ ัด

การศึกษาให้แก่สมาชิก คณะกรรมการและพนักงานของสหกรณ์ ตลอดจนให้ความรู้แก่บุคคลทัวไป

ในเรืองเกียวกับเศรษฐกิจ สังคม ประชาธิปไตย และการพึงตนเอง ส่งเสริมการออมและการใช้เงินกู้

อย่างชาญฉลาด ตลอดจนให้การศึกษาด้านสิทธิและความรับผิดชอบ (หน้าที) ของสมาชิก  อนัจะมีผล

ต่อท วิลัก ษ ณ์ ขอ ง ส หก รณ์  คือ  ก ารมุ่ ง ค ว าม สํ า เร็ จ ทั งท างเศ ร ษ ฐกิ จ และ ท างสั งค ม ใน

การบริการแก่สมาชิกตามทีสมาชิกตอ้งการ

3.2 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ เพือทีจะส่งเสริมการดําเนินงานของสหกรณ์

เครดิตยูเนียนให้สอดคลอ้งกบัปรัชญาและแนวทางแห่งการรวมกนั สหกรณ์เครดติยูเนียนมุ่งเน้นทีจะ

ร่วมมือกบัสหกรณ์เครดิตยูเนียนและองคก์ารสหกรณ์เครดิตยูเนียน ทงัในทอ้งถิน ระดบัชาติ และระดบั

นานาชาติ อันจะส่งผลให้สามารถบริการสมาชิกได้กวา้งขวาง ตรงตามความต้องการของสมาชิกและ

ชมุชน
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3.3 ความรับผิดชอบต่อสังคม เพือจรรโลงและรักษาไว้ซึงอุดมการณ์และ

ความเชือมนัของผูบุ้กเบิกงานสหกรณ์เครดิตยูเนียน สหกรณ์เครดิตยูเนียนมุ่งทีจะพฒันาคนและสังคม

เสริมสร้างความเป็นธรรมแก่สมาชิกและชุมชนโดยรวมทีสหกรณ์เครดิตยูเนียนตงัอยู่ และดาํเนินงาน

ในทอ้งทีนัน สหกรณ์เครดิตยูเนียนจะขยายการบริการให้เขา้ถึงทุกคนในชุมชนทีเห็นคุณค่าประสงค์

ทีจะเขา้มามี ส่วนร่วมดาํเนินงานและใช้บริการ การตดัสินใจดาํเนินกจิการของสหกรณ์จะตอ้งคาํนึง

ถึงความตอ้งการของสังคมทีสมาชิกและสหกรณ์เครดิตยูเนียนเป็นส่วนหนึงของสังคมโดยรวม

วิธีการของเครดิตยเูนียน

เพอืให้บรรลุวตัถุประสงค์ ในการนําหลกัการของเครดิตยูเนียนให้เป็นไปตามจิตตา

รมณ์ จาํเป็นตอ้งมีวิธีการเป็นสือนํา ซึงมีรูปแบบโดยเฉพาะของสหกรณ์เอง นันก็คือ การรวมกัน

ร่วมมือกนัให้บรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงค์

การรวมกัน เป็นวิธีการรวมคนทีมีปัญหาหรือมีความตอ้งการอย่างเดียวกนั ดว้ยความ

สมคัรใจให้เป็นกลุ่ม การรวมกนันีเป็นการสร้างพลงัให้เกิดขึนเพือแกไ้ขปัญหาภายในกลุ่ม โดยใชว้ิธี

ประหยดัช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลอืซึงกนัและกนั

การรวมกัน จะเป็นการถาวรหรือไม่ถาวร ก็เพือร่วมกันไม่ใช่ต่างคนต่างทาํ การ

ร่วมมือแบ่งออกได้เป็นการร่วมแรงและร่วมใจ

วตัถุประสงค์หลกัอนัสําคัญยิงของการรวมกันของเครดิตยเูนียน คือ การพฒันาคน

โดยให้การศึกษาอบรมเพือพัฒนาตนเองและเพือนสมาชิกเป็นสําคัญ ส่วนการจดับริการเกียวกับการ

ออมทรัพยแ์ละการให้กูยื้มและกิจกรรมอืน ๆ นนั เป็นวตัถุประสงคร์องทีใชเ้ป็นสือให้สมาชิกได้มี

กิจกรรมมีโอกาสพบปะ ปรึกษาหารือกนัอยู่เสมอต่อเนืองกันไปมิให้ขาดตอน ซึงจะช่วยให้กลุ่มมนัคง

ถาวรตลอดไป
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จิตตารมณ์ของสหกรณ์เครดิตยูเนียน

จะเห็นได้ว่าคนมีศตัรูโดยธรรมชาติอยู่ก่อนแล้วทุกคน    เพียงแต่รูปแบบปัญหา

อุปสรรค ความทุกข์ ความเดือดร้อนของแต่ละคนแตกต่างกันไปตามสภาพ ของแต่ละบุคคล

หากคนเราเพิมปัญหาระหว่างกันเองเขา้ไป จากสาเหตุการแก่งแย่งช่วงชิง เอารัดเอาเปรียบซึงกนัและ

กนัก็จะยิงเพิมความยากในการแกไ้ข บางคนอาจได้รบัผลสําเร็จ บางคน ประสบความลม้เหลวในชีวิต

แต่คนอยู่ในสังคมเดียวกัน เมือมีคนจน มีคนรวยและต่างคนต่างอยู่ ชีวิตของทงัสองฝ่ายก็ไม่สงบสุข

เพราะคนรวยก็จะคอยแต่ระแวงว่าจะมีคนมาจี มาปลน้ ส่วนคนจน ก็อาจตอ้งทาํทุกวิธีทางทีจะตอ้ง

อยู่รอด อาจตอ้งลักขโมยหรือจี ปลน้ ชิงทรัพยจ์ากคนรวย ทางทีดี ควรรวมกันเพือร่วมมือกันแก้ไข

ปัญหา อุปสรรค ความทุกข ์ความเดือดร้อนทีมีโดยธรรมชาติมากกว่าทีจะมาเพมิปัญหาแก่ชีวิตของกนั

และกนั

การรวมกันเพือแสวงหาประโยชน์เป็นปรัชญาของธุรกิจทุนนิยมเสรีซึงเป็นการ

รวมกันโดยมีผลประโยชน์เป็นสิงจูงใจ หากไม่มีผลประโยชน์จะแตกแยกกันไป ไม่ได้มีจิตใจเห็น

คณุค่า การรวมกนัดว้ยความสํานึกในฐานะมนุษย ์คนทีอยู่ในสังคมปัจจุบนัส่วนมากมีจิตใจทีจะหา

ประโยชน์ หรือมองหาแต่ผลได้ให้ตนเองเป็นทีตงั จึงมีการแก่งแย่งแข่งขนั ระบบการศึกษามกัมุ่ง

เฉพาะจิตใจ เช่นนนั ในทางศาสนาเรียกว่าความเห็นแก่ตัว ซึงสิงนีเองเป็นตวัการทขีดัขวางการรวมกนั

ของคน สหกรณ์เครดิตยูเนียนจึงมุ่งอบรมสมาชิกให้มองเห็นอันตรายของความเห็นแก่ตวั ซึงไม่

เพียงแต่จะขดัขวางการรวมคนเขา้ดว้ยกัน แตย่งัเป็นอุปสรรคในการดาํเนินงานของหมู่คณะอีกด้วย

อุดมการณ์สหกรณ์เครดิตยูเนียนหรือทีเรียกว่าจิตตารมณน์นัมีความเชือว่า หากคนเรามุ่งแต่จะให้กัน

โดยไม่แสวงหาสิงตอบแทน แล้วคนเราจะสามารถรวมกันได้อย่างแน่นเหนียว ฉะนนัผูท้จีะเขา้เป็น

สมาชิกของสหกรณ์เครดิตยูเนียนจึงควรพิจารณาถึงอนัตรายของความเห็นแก่ได ้เห็นแก่ตวั พยายาม

สลดัทิงไป แลว้หันมาฝึกการให้หรือคลายความเห็นแก่ตวัลง มุ่งแต่จะให้เพือนทีอยู่ในสังคมเดียวกนั

การให้เป็นการผูกมิตรทีดี แต่การให้โดยไม่คาํนึงถึงขีดความสามารถของตนก็อาจให้

ตนเดือดร้อนได้ ในขณะเดียวกันการให้ทีไม่คาํนึงถึงความตอ้งการของผูร้ับก็ก่อทุกข์แก่ผูร้ับได้

เช่นกนั เมือคนจะเขา้มารวมกันเพือให้เพือนทุกคนจะตอ้งคาํนึงว่า ตนมีอะไรจะให้เพือนไดโ้ดยทีตน

ไม่เดือดร้อนและยงิให้ก็ยงิมีมากขึน ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งสํารวจดว้ยว่า สิงทีเราจะให้เพือนนนัเป็นสิง

ทีเพือนตอ้งการโดยแทจ้ริง และการให้ตอ้งเป็นความสมคัรใจของทงัสองฝ่ายดว้ย อุดมการณ์ สหกรณ์

เครดิตยูเนียนเชือว่า การให้ในสิงทีเป็นไปได้และยงัยืน  ไดแ้ก่

แรงจาํนวน คือ คนทุกคนมจีาํนวนเท่ากับหนึง เมือมีมากขนึเป็น สอง สาม สี ห้า คน

จาํนวนก็มี มากขนึเป็นเงาตามกนัไป การทมีีคนมากขึนย่อมเป็นพลงัทีเพิมขึน สามารถอาํนวยต่อการ

ทาํงานให้สําเร็จลุล่วงไปไดง้่ายขนึ การมารวมกบัผูอ้ืน เท่ากบัเรามาเพิมแรงจาํนวนให้แก่กลุม่
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แรงสติปัญญา คือ คนปกติทุกคนมีสติปัญญาตามธรรมชาติ จะมีมากมีน้อยขนึอยู่กบั

ปัจจยัแวดลอ้มแต่ทุกคนมีสติปัญญาสามารถใชใ้ห้เกิดประโยชน์ได้ หากนาํสติปัญญา มารวมกนัใน

ลกัษณะร่วมกนัออกความคดิในทางสร้างสรรค ์จะสามารถนาํกิจการของกลุ่มให้เจริญกา้วหนา้ไปได้

แรงนําใจ เป็นคุณธรรมทีแสดงถึงคุณลกัษณะทางจิตทีมนุษยท์ุกคนมีอยู่ในมโนสํานึก

นาํใจเป็นสิงทีผลกัดนัให้ ทาํ คิด พูด ในสิงทีจะสร้างสรรคป์ระโยชน์แก่ส่วนรวม เป็นคนทีไม่ปฏิเสธ

ทีจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่ม คนมีนาํใจคือคนทีมีแต่จะให้กลุ่ม กลุ่มคนทีมีจํานวนมีสติปัญญา

แต่ไร้นาํใจก็ไร้ความหมายเช่นกนั

            แรงกายหรือแรงงาน เป็นสิงทีมนุษยม์ีอยู่ การยงิออกกาํลงัยงิทาํให้ร่างกายเขม้แข็ง

แรงกายอาจใชใ้นสิงทีดีหรือเลวได้เสมอ การมารวมกลุ่มกนัเพือช่วยเหลือซึงกนัและกัน หาก ทุกคน

ขยนัหมนัเพียรใชแ้รงกายประกอบกิจการร่วมกนัคนละไมค้นละมือ งานทกุอย่างจะสําเร็จลงได้

โดยง่าย ในขณะเดียวกันก็ใช้แรงงานประกอบสัมมาชีพแทนทีจะใช้แรงงานในการเบียดเบียนผูอื้น

แรงทงัสีดังกล่าวแลว้ มีอยู่ในตวัทุกคนสามารถให้เพือนได้โดยไม่หมดสิน การให้แรง

ทงัสีแก่เพือนสมาชิกในกลุ่มเดียวกันนัน คนเราสามารถแสดงออกไดท้างพฤติกรรมตา่งๆ  เรียกว่า

“จิตตารมณ์” 4 ประการ ประกอบดว้ย

           ความสนใจกัน เป็นสิงยึดเหนียวให้คนในกลุ่มมีสัมพนัธภาพทีดีต่อกันแน่นแฟ้นยิงขนึ

ความสนใจกนัทีดี เป็นความสนใจกนัในเรืองต่อไปนี

             1. สนใจกนัในเรืองให้เกียรติ และเคารพในศกัดศิรีในความเป็นมนุษยซ์งึกนัและกนั

ไม่ดูถูกเหยียดหยาม หมนิประมาทผูอ้ืนว่าด้อยกว่าตน ไมร่ังเกียจในความทีเขายากจนหรือมีฐานะทาง

สังคม ดอ้ยกว่าตนควรให้ความเสมอภาคกนั รักกนัในฐานะมนุษยท์ีมีเกียรติและศกัดศิรีเท่าเทียมกนั

             2. สนใจในความทุกข์ยากของเพือน มุ่งแต่จะให้เพือนมีความสุข พน้ทุกข์ได ้  สนใจ

ทีจะช่วยปกป้องหรือขจดัทุกขแ์ก่เพอืน

             3. สนใจจะชักชวนผูค้นในสงัคมเดยีวกนัให้เขา้มาร่วมกนัมากขึนเพือให้เขาเหล่านัน

ไดมี้ส่วนรับผลประโยชน์จากกลุ่มและมีส่วนมาให้กลุ่มโดยคาํนึงเสมอว่าการมีคนมาร่วมกนัมากขึน

ย่อมสร้างพลงัให้กลุ่ม

          4. สนใจทีจะช่วยเพือนให้สังคมเดียวกนัพน้จากปัญหาอุปสรรค ความทกุข ์ ความ

เดือดร้อน และประสบความสุข ความเจริญ ความครบครันในชีวิตไปดว้ยกนั

          5. สนใจทีจะร่วมทาํงานกบัเพือนสมาชิก ช่วยกนัคิด ช่วยกนัทํา ช่วยกนัปรับปรุง

แกไ้ขกิจการงานของกลุ่มให้ดียงิขนึ

6. สนใจ ใส่ใจ ศึกษาหาความรู้เกียวกบัสหกรณ์เครดิตยูเนียน และอืน ๆ ทีจาํเป็นต่อ

การดาํรงชีพร่วมกนัอย่างสงบสุขในสังคมเดียวกนั
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ความห่วงใย เป็นพลงัจติทีคนเรามีต่อกนั มีความผูกพนั เมือรู้ว่าเพือนสมาชิกใน

สังคมเดียวกนั ประสบปัญหา ได้รับความทุกข ์ ความเดือดร้อนก็รูสึ้กเป็นทุกขไ์ปด้วยเสมือนทุกขข์อง

เพือนเป็นทุกขข์องตน ในขณะเดียวกนัมีความห่วงใยกิจการของกลุ่มทีทุกคนมีผลประโยชน์ร่วมกนั

คอยระมดัระวงัไม่ให้ใครมาทาํลายได ้ความห่วงใยทีดีควรเป็นดงันี

1. ห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ซึงกนัและกนั เกรงว่าจะได้รบัทุกข์

2. ห่วงใยในความสุข ความเจริญของกนัและกนั เกรงว่าจะไม่ไดร้ับทวัถงึกนั

3.  ห่วงใยกิจการของกลุ่ม เกรงว่าจะมสิีงใด ผูใ้ดมาทาํลายให้ลม่สลาย

           การแบ่งปันกัน เป็นความพยายามแบ่งสรรสิงยงัชีพ และผลประโยชนใ์ห้ทวัถึงกนัใน

หมู่สมาชิกในสังคมเดียวกนั การแบ่งปันกนัเป็นการให้สิงทีเห็นว่าดีทีสุดแก่เพือน ซึงไดแ้ก่

1. แบ่งปันนาํใจ หรือปันใจให้กนัและกัน เพราะคนทุกคนตอ้งการนาํใจจาก

เพือนและทุกคนสามารถมีให้ได้เสมอ

2. แบ่งปันชีวิต คือ เงินตราทีเราหามาได ้ทุกคนถือเงินเสมือนเป็นชีวิต หากเรา

ไม่คิดแต่จะครอบครองไวใ้ช้แต่เพียงผูเ้ดียวแลว้เท่ากบัว่าเราแบ่งปันชีวิตให้เพือนได้

3. แบ่งปันแรงงาน แรงความคิด ไม่คิดแตจ่ะเอาแลกกบัเงินตรา ให้แรงต่อ

เพือนดว้ยความไม่แสวงประโยชน์

การรับใช้กัน เป็นการให้บริการซึงกันและกนั การรับใช้กนัมีทงัเป็นการส่วนตวัและ

ส่วนรวมดงันี

1. รับใช้เพือนดว้ยการช่วยเหลือกิจการงาน โดยไม่มุง่หวงัค่าจ้างตอบแทน

2. รับใช้เพือนดว้ยการอาสาทาํงานส่วนรวม เชน่ เป็นกรรมการของสหกรณ์

3. รับใช้เพือนด้วยการช่วยเหลือเพือนในยามเดือดร้อน จาํเป็น หรือเมือมีการ

ร้องขอ

4. รับใช้เพือนด้วยการร่วมมือในการทาํงานกับเพือนเพือประโยชน์ส่วนรวม

ของหมู่คณะสังคม

การให้ซึงกนัและกนัดงักล่าวมาแลว้นี เป็นการให้ในสิงทีเรามีอยู่ เรียกว่าเป็นการให้

ความเมตตากรุณาและความรัก เพือความเขา้ใจทีง่ายขนึ

ในขณะเดียวกนัเพือนของฉันมีความตอ้งการสิงทีฉันมี นอกเหนือจากทีกล่าวมาแล้ว

ในการอยู่ร่วมกัน คนในสังคมตอ้งการคุณธรรมความดีจากผูอื้น ต่างคนต่างตอ้งการจากกนัและกนั

คุณธรรมความดีทีว่านี ในขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนียนถือว่าเป็นเครืองยึดเหนียวคนให้อยู่ร่วมกัน

อย่างสงบสุข ฉะนนัคนในกลุ่มจึงตอ้งฝึกฝนตนเองให้มีคุณธรรมความดีทีเพือนตอ้งการนี

อยู่เสมอเพือจะไดม้ีให้เพือนเรียกว่า คุณธรรม 5 ประการ ประกอบดว้ย
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ความซือสัตย์ เป็นคุณภาพทางจิตทีเปียมไปดว้ยการไม่คดโกง  ไม่หลอกลวง  ไม่

โป้ปดมดเท็จ ทงัต่อตนเองและต่อผูอ้ืน ผูท้ีมีความซือสัตยย์่อมเป็นทีไวว้างใจของผูอ้ืน  เมือทุกคนใน

กลุ่มต่างมีความซือสัตย ์ความระแวงสงสัย ความไม่ไวว้างใจก็หมดไป

ความเสียสละ เป็นการแสดงความมีนําใจตอ่กนั สมาชิกของกลุ่มควรเสียสละเวลา

หรือ แมแ้ต่ทรัพย ์เพือสนับสนุนกิจการของกลุ่มให้เจริญก้าวหน้า เสียสละแรงกาย แรงความคิดเพือ

ช่วยทาํให้งานส่วนรวมสําเร็จ

ความรับผิดชอบ  เป็นการแสดงตนให้สมาชิกเห็นไดว้่าตนเองเป็นคนมนัคง ไม่โลเล

เหลวไหล พร้อมทีจะปฏบิติัภาระหน้าทีทีได้รบัมอบหมายหรือเป็นหน้าทีของตนให้สําเร็จ มีความ

มนัคงต่อกฎเกณฑข์องส่วนรวม ไม่เอาใจตนเองเป็นใหญ่

ความเห็นใจกัน เป็นการแสดงให้เพือนสมาชิกในกลุ่มเห็นว่าตนเองไม่เป็นคนอิจฉา

ริษยา ไม่มองคนอืนในแง่ร้าย และพร้อมทีจะสนบัสนุนผูอ้นืให้ได้ดี โดยเฉพาะผูท้ดีอ้ยกว่าตน มีความ

ตอ้งการให้คนอืนมีความสุข พร้อมทีจะให้ผูท้ีเดือดร้อนกว่ามีโอกาสได้รับบริการจากกลุ่มก่อน

ความไว้วางใจกัน เป็นการแสดงตนให้เพือนสมาชิกไวว้างใจ ในขณะเดยีวกนัก็ไม่

หวาดระแวง สงสัย แคลงใจในตวัผูอ้ืน การทคีนในกลุ่มไม่มีความระแวงสงสัยแคลงใจกนัย่อมทาํให้

ความร่วมมือทงัสองฝ่ายเป็นไปดว้ยความราบรืน

จะเห็นว่าคุณธรรมทงัห้าประการเป็นสิงทีแยกจากกนัไม่ได ้ พฤติกรรมของสมาชิก

เมือมีคุณธรรมขอ้ใด ย่อมทาํให้มีขอ้อืนตามมา ในทางตรงกนัขา้ม หากสมาชิกขาดคุณธรรมขอ้ใด

ย่อมมีโอกาสขาดคุณธรรมขอ้อืนตามไปดว้ย เช่น เมือเป็นคนซือสัตยย่์อมเป็นคนไวว้างใจไดห้ากไม่มี

ความซือสัตยก์็ไม่น่าไวว้างใจ เป็นตน้

การให้ จึงเป็นหน้าทีอนัสําคญัยงิของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียน การให้ในทีนีมิใช่

การให้ แบบการทาํบุญ ทาํทาน แต่เป็นการให้ระหว่างเพือนสมาชิก เป็นการให้เพือให้เกิดสัมพนัธภาพ

ทีดีต่อกนั เป็นการให้ทีช่วยให้ชีวิตของแต่ละคนมีความหมาย มีความเจริญ มีความสุขเป็นการให้ที

นาํมา ซึงความสงบสุขแห่งสังคม สมาชิกแต่ละคนมุ่งให้ส่วนรวม ส่วนรวมก็จะให้สมาชิกแต่ละคน

เป็นการตอบแทน ในทีสุดแลว้ การให้นาํมาซึงการได้ของแต่ละคน
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ตราสัญลักษณ์เครดิตยูเนยีนและความหมาย

สัญลกัษณนี์เป็นเครืองหมายแทนสหกรณ์เครดิตยูเนียนในทุกหน ทุกแห่งทวัโลก

องคป์ระกอบของสัญลกัษณนี์บ่งบอกถึงความหมายและความสัมพนัธ์กบัอุดมการณ์และวธีิการ

สหกรณ์เครดิตยูเนียน ดงันี

รูปโลก หมายถึง   เพือแสดงให้เห็นว่าสหกรณ์เครดิตยูเนียนเป็น

องค์การทางการเงินและสวสัดิการชุมชนประเภทหนึงทีมีอยู่ทวั

โลก

ภาพ เงาคน  คน    ห มายถึง   หน่ วยสถาบันครอบครัวของ

มนุษยชาติ ผูอุ้ทิศตนทาํงานเพือประโยชน์ร่วมกนัโดยส่วนรวม เหตุ

ทีแสดงเป็นภาพเงาทึบ ก็เพือทีจะแสดงความเป็นกลางทางเชือชาติ

และศาสนา เพราะสหกรณ์เครดิตยูเนียนนัน รับใชแ้ละบริการแก่

คนทุกคนทวัโลก

รูปมือคู่  หมายถึง  คุณลักษณ ะแห่งการช่วยเหลือตนเองของ

สหกรณ์ เครดิตยูเนียน เมือเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนก็

เท่ากับเป็นส่วนหนึงของผูท้ีสมคัรใจรวมกัน และช่วยเหลือซึงกัน

และกนั

เมือนําองค์ประกอบทังหมดรวมกนั จะเป็นสัญลักษณ์ของการช่วยเหลือซึงกันและกนัของ

มวลสมาชิกจากบุคคลหนึงไปสู่บุคคลหนึงทัวโลกตามอุดมการณ์ หลักการ  และวิธีการสหกรณ์เครดิต

ยเูนียน
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โครงสร้างการบริหารงานสหกรณ์เครดิตยูเนียน

โครงสร้างการบริหารงานสหกรณ์

สหกรณ์เครดิตยูเนียนมีโครงสร้างองคก์ารในลกัษณะเดียวกบัสหกรณ์ประเภทอืน ๆ กล่าวคือ

ทีประชุมใหญ่สมาชิกเป็นองค์กรสูงสุด เป็นผูก้ ําหนดคณะกรรมการดําเนินการโดยการเลือกตัง

คณะกรรมการดาํเนินการเป็นองค์กรควบคุมการดาํเนินงานของพนักงานสหกรณ์ ตามทีระบุใน

ขอ้บงัคบัของสหกรณ์เครดิตยูเนียน อาจเขียนแผนผงัโครงสร้างได ้ดงันี

1. ทีประชุมใหญ่สมาชิกสหกรณ์ เป็นเสมือนทีประชุมของเจ้าของกิจการ ทําหน้าที

ตดัสินใจ ระดับสูงสุดในสหกรณ์และกาํหนดนโยบาย แนวทางเพือการดาํเนินงานสหกรณ์ให้ได้ผล

ตามทีสมาชิกตอ้งการ นอกจากนนัทีประชุมใหญ่สมาชิกยงัเป็นเวทีทีใช้อาํนาจของสมาชิกโดยการใช้

สิทธิออกเสียง   ลงมติในเรืองต่าง  ๆ  และเป็นทีให้การศึกษาเรียนรู้แก่สมาชิกเกียวกับสหกรณ์เครดิต

สมาชิก

ทีประชุมใหญ่สมาชิก

คณะกรรมการดําเนินการ คณะผู้ตรวจสอบกจิการ

คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการศึกษาและ

ประชาสัมพันธ์

ผู้จัดการ

เจ้าหน้าที เจ้าหน้าที เจ้าหน้าที

สมาชิก สมาชิก สมาชิก สมาชิก
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ยูเนียนของตนตามขอ้บงัคบัสหกรณ์เครดิตยูเนียน ทีประชุมใหญ่สมาชิกสหกรณ์มีอาํนาจหน้าทีพอ

สรุปไดด้งันี

. รับทราบเรืองรับสมาชิกใหม่ สมาชิกลาออกจากสหกรณ์ การเลือกตังผูแ้ทน

สมาชิกและวินิจฉัยขอ้อุทธรณ์ของผูส้มัครซึงมิไดรั้บเลือกเขา้เป็นสมาชิก และ

สมาชิกทีถูกให้ออกจากสหกรณ์

1.2 พิจารณาเลือกตังและถอดถอนคณะกรรมการดําเนินการและคณะผูต้รวจสอบ

กิจการของ สหกรณ์

1.3 พิจารณาอนุมตัิงบการเงิน และจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีของสหกรณ์

1.4 รับทราบรายงานประจาํปีแสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์จากคณะกรรมการ

ดาํเนินการและผลการตรวจสอบประจาํปี จากผูต้รวจสอบกิจการ

. พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนของผูต้รวจสอบกจิการ

1.6 พิจารณากาํหนดวงเงนิซึงสหกรณ์อาจกูย้ืมหรือคาํประกนั

1.7 พิจารณาอนุมตัิแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาํปีของสหกรณ์

1.8 พิจารณาแกไ้ขเพิมเติมขอ้บงัคบั

1.9 พิจารณาการแยกสหกรณ์ การควบสหกรณ์

1.10 กาํหนดค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าเบียประชุมของกรรมการ

ดาํเนินการ กรรมการอืน ๆ ทีปรึกษาของสหกรณ์

1.11 รับทราบเรืองการดาํเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรือ

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จาํกดั ทีสหกรณ์นีเป็นสมาชิกอยู่

1.12 พิเคราะห์และปฏิบตัิตามบันทึกหรือหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนาย

ทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผูส้อบบัญชี และพนักงานเจ้าหน้าทีซึง

นายทะเบียนสหกรณม์อบหมาย

1.13 กําหนดรูปการซึงสหกรณ์คิดจะทําเป็นเครืองเกือหนุนบรรดาสมาชิก ตาม

วตัถุประสงค์ของสหกรณ์

2. คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ เป็นกลุ่มสมาชิกของสหกรณ์ทีได้รับเลือกตงัจาก

ทีประชุมใหญ่สมาชิกให้เขา้มาทาํหนา้ทีบริหารสหกรณ์  แทนสมาชิกทงัมวลตามความในขอ้บงัคบั

สหกรณ์เครดิตยูเนียน  คณะกรรมการดาํเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดาํเนินการ สหกรณ์

ประกอบดว้ยประธานกรรมการดาํเนินการหนึงคน และกรรมการดาํเนินการอีกไม่เกินสิบสีคน ซึงที

ประชุมใหญ่เลือกตงัจากสมาชิก
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ให้คณะกรรมการดาํเนินการเลือกตงัในระหว่างกนัเองขึนดาํรงตาํแหน่งรองประธาน

กรรมการหนึงหรือหลายคน เลขานุการคนหนึง และเหรัญญิกคนหนึง นอกนันเป็นกรรมการ และ

ปิดประกาศให้ทราบโดยทวักนั ณ สํานกังานสหกรณ์

ตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์เครดิตยูเนียน  ไดก้าํหนดอาํนาจหนา้ทีของกรรมการ

ทีเป็นประธาน รองประธาน เลขานุการ และเหรัญญิกไว้ชัดเจน คือ ประธานกรรมการทาํหน้าที

เป็นประธานในทีประชุมใหญ่สมาชิกและในทีประชมุคณะกรรมการดาํเนินการ ควบคุมดูแลงาน

ทวัไปของสหกรณ์ และงานทีทีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณม์อบหมายและลงลายมือชือ

ในเอกสารของสหกรณ์ในนามสหกรณ์ รองประธานกรรมการทําหน้าทีแทนประธานกรรมการ

ในกรณีประธานไม่อยู่หรือทีประธานมอบหมาย เลขานุการปฏิบติังานเกียวกับการประชุม ทงัการ

ประชุมใหญ่สมาชิกและการประชุมกรรมการดําเนินการ โดยเป็นผูอ้อกหนังสือเชิญประชุม

จดัเอกสารประกอบการประชุม จดบนัทึกการประชุม จดัทาํรายงานการประชุม และดาํเนินงานตามที

คณะกรรมการดาํเนินการมอบหมาย และเหรัญญิกทาํหนา้ทีเกียวกบัการเงินและการบญัชีของสหกรณ์

และการเก็บรักษาทรัพยสิ์นของสหกรณ์

ในกรณีทีไม่มีเจ้าหน้าที ตลอดจนปฏิบัติงานตามทีคณะกรรมการดําเนินการ

มอบหมายตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์เครดิตยูเนียน  คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์มีวาระอยู่

ในตาํแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกตงั ในวาระเริมแรกเมือครบหนึงปีนับแต่วันเลือกตัง

ให้กรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวนหนึงในสองของคณะกรรมการดาํเนินการ

สหกรณ์ทังหมดโดยวิธีจบัฉลาก และให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตาํแหน่งตามวาระในปีต่อไป  ให้

กรรมการดาํเนินการทอียู่ในตาํแหน่งจนครบวาระหรืออยู่นานทีสุดออกจากตาํแหน่งสลบักนัไปทุก ๆ ปี

เมือครบกาํหนดแล้ว หากยงัไม่มีการเลือกตังคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม่ ให้

คณะกรรมการดาํเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตงัคณะกรรมการดาํเนินการชุดใหม่

แต่ต้องไม่เกินหนึงร้อยห้าสิบวนันับแต่วนัสินปีทางบัญชีสหกรณ์ กรรมการดาํเนินการทีพ้นจาก

ตาํแหน่งอาจไดร้ับเลือกตงัอีกไดแ้ต่ตอ้งไม่เกินสองวาระติดต่อกัน

กรณีทีกรรมการดําเนินการต้องพน้จากตาํแหน่งทังคณะ ให้กรรมการดาํเนินการ

ทีได้รับเลือกตังใหม่อยู่ในตําแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการดําเนินการชุดแรก และให้นําความ

ในวรรคหนึงมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม

ตามความในขอ้บังคบัสหกรณ์เครดิตยูเนียน  กาํหนดให้คณะกรรมการดาํเนินการ

ของสหกรณ์มีอาํนาจหน้าทีดําเนินกิจการทงัปวงของสหกรณ์ให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ

ขอ้บงัคบัสหกรณ์ มติ คาํสังของทีประชุมใหญ่สมาชิกของสหกรณ์ และอืนๆ อนัจะทาํให้เกิดความ

จาํเริญให้แก่สหกรณ์รวมทังงานอีก 18 ประการ   โดยสรุปคอืดาํเนินงานเกียวกับสมาชิกภาพของ

สหกรณ์ การเงิน บุคลากรของสหกรณ์ บริหารสํานักงาน เป็นต้น ในบรรดางานเหล่านีงานด้าน
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การบริหารองค์การทีสําคัญทีสุดคือการกําหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์  การดําเนินการ

ดา้นกฎหมาย เป็นตน้

เพือให้การดําเนินงานด้านต่างๆ ของสหกรณ์เครดิตยูเนียนครบถ้วน สมบูรณ์

และดาํเนินไป อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการดาํเนินการยงัถูกแบ่งออกเป็นคณะกรรมการอืน ๆ

อีก 3 คณะตามข้อบงัคบัของสหกรณ์ เพือให้รับภาระปฏิบัติงานด้านการบริหารทวัไป งานด้าน

การบริหารเงินกู ้และงานด้านการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ของสหกรณ์อย่างใกลชิ้ด คณะกรรมการ

อืนเหล่านนั ได้แก่

2.1  คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบด้วยประธานกรรมการ รองประธาน

กรรมการ เลขานุการและเหรัญญิก ในคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์และกรรมการร่วมใน

คณะกรรมการดาํเนินการ อีกจํานวนหนึง รวมกันไม่เกินจ ํานวนทีกําหนดในขอ้บังคับสหกรณ์

คณะกรรมการอาํนวยการมีอาํนาจหน้าทีสรุปได้ดงันี รับติดต่อและบริการสมาชิก โดยทัวไป เช่น

การรับเงินสะสม การจ่ายเงินกู ้รวมทงัการจดัระบบระเบียบเอกสารและดูแลความเรียบร้อย พิจารณา

รับสมาชิกควบคุมดูแลการเงินและการบญัชี รวมทงัเสนอแนวทางการดาํเนินการในการร่างระเบียบ

หรือแกไ้ขเพิมเตมิระเบียบต่าง ๆ

. คณะกรรมการเงินกู้ ประกอบด้วยกรรมการร่วมในคณะกรรมการดาํเนินการ

สหกรณ์จาํนวนไม่เกินทีกาํหนดในขอ้บังคบัสหกรณ์ คณะกรรมการเงินกู้มีอาํนาจหนา้ทีพจิารณา

ใบคาํร้องขอกู้เงินสมาชิก ตามระเบียบทีสหกรณ์กาํหนด ตรวจสอบควบคุมหลักประกันเงินกูแ้ละ

การชาํระหนีของผูกู้ใ้ห้เป็นไปตามทีกาํหนดในสัญญา

2.3  คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วยกรรมการร่วมใน

คณะกรรมการดาํเนินการ มีจาํนวนไม่เกินทีกาํหนดในขอ้บงัคบัสหกรณ์  คณะกรรมการศึกษาและ

ประชาสัมพนัธ์ มีอาํนาจหนา้ทีสรุปได้ดังนี คือ ในด้านการพฒันาคุณภาพสมาชิกโดยการให้การศึกษา

อบรม  เผยแพร่  ประชาสัมพนัธ์   ผลงานของสหกรณ์ การขยายจาํนวนสมาชิก รวมทงัการติดตามข่าว

คราวความคืบหนา้ในวงการ สหกรณ์ เพือเสนอแนวกรรมการในการจดับริการใหม่ ๆ แก่สมาชิก

3. คณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลนอกเหนือจาก

กลุม่ทีดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการดาํเนินการ ซึงได้รับเลือกตงัจากทีประชุมใหญ่สมาชิก มีจาํนวน

เท่าทีกาํหนด ในขอ้บงัคบัสหกรณเ์ครดิตยูเนียน ผูท้ีได้รับเลือกตงัให้เป็นผูต้รวจสอบกิจการประชุม

แต่งตงักันเอง ให้เป็นประธาน และผูต้รวจสอบกิจการ ตามความในขอ้บังคบัสหกรณ์เครดิตยูเนียน

วาระและการดาํรงตาํแหน่งของคณะผูต้รวจสอบกิจการให้เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
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ตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์เครดิตยูเนียน  คณะผูต้รวจสอบกจิการมี อาํนาจหนา้ที

สรุปได้ดังนี คือ คอยตรวจสอบกิจการงานต่าง ๆ ของสหกรณ์ในทุก ๆ ดา้น ไม่ว่าจะเป็นการบญัชี

การเงิน การอนุมตัิเงินกู้ เอกสาร การประชุมกรรมการคณะต่าง ๆ ตรวจสอบการดาํเนินงานของ

คณะกรรมการตามแผนงานและงบประมาณ

ในกรณีทีคณะผูต้รวจสอบกิจการไดเ้สนอแนะคณะกรรมการดาํเนินการ ให้ปรับปรุง

แกไ้ข ขอ้บกพร่องทีตรวจสอบพบ และคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์เพิกเฉย ถา้คณะผูต้รวจสอบ

กจิการเห็นวา่จะเป็นผลเสียต่อสหกรณ์หรือสมาชิกสหกรณ์โดยส่วนรวม ให้คณะผูต้รวจสอบกิจการ

ปรึกษาชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จํากัด และรายงานต่อนายทะเบียนสหกรณ์สัง

การ ตามอาํนาจหนา้ทีอย่างใดอย่างหนึงก็ได้สุดแทแ้ต่จะเลือก แต่การดําเนินการเช่นว่านีจะตอ้งเป็น

ความเห็นของคณะผูต้รวจสอบกิจการอย่างเป็นเอกฉันท์

4. ผู้จัดการสหกรณ์ เป็นเจ้าหน้าทีประจาํของสหกรณ์ระดับหัวหน้าสูงสุดของเจ้าหน้าที

เขา้ดาํรงตําแหน่งในสหกรณ์โดยการคัดเลือก และบรรจุแต่งตัง โดยคณะกรรมการดําเนินการ

ของสหกรณ์ ตามระเบียบสหกรณ์เครดิตยูเนียนว่าดว้ยเจา้หนา้ทีและลูกจา้ง ผูจ้ดัการดาํรงตาํแหน่ง

ตามทีกาํหนดในระเบียบดงักล่าว หรือพน้ตาํแหน่งด้วยสาเหตุต่าง ๆ ทีกาํหนดในระเบียบดงักล่าว

ตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์เครดิตยูเนียน ผูจ้ดัการสหกรณ์มีอาํนาจหนา้ทีสรุปได้

ดงัน ีคือ ร่วมบริหารกิจการสหกรณ์กบัคณะกรรมการดาํเนินการและคณะกรรมการอืน มีอาํนาจหนา้ที

ในสหกรณ์ในส่วนทีไม่ใช่อาํนาจหน้าทีของคณะกรรมการอืนและ ปฏิบตัิงานตามทีคณะกรรมการ

ดาํเนินการสหกรณ์มอบหมาย โดยยึดระเบียบต่าง ๆ ของ สหกรณ์และมติของคณะกรรมการสหกรณ์

เป็นแนวทางจดัการ

ในสหกรณ์เครดิตยูเนียนทีมีกําลังทรัพย์และภารกิจมาก อาจจัดให้มีพนักงาน

สหกรณ์นอกเหนือจากผูจ้ดัการสหกรณ์ โดยผูจ้ดัการดาํเนินการคดัเลอืกตามระเบียบว่าดว้ยเจา้หนา้ที

และลูกจา้งแลว้ บรรจุแต่งตงัให้ปฏิบตัิงาน ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์

เจ้าหน้าทีอืนเป็นผูใ้ตบ้ังคับบัญชาของผูจ้ดัการสหกรณ์ ซึงจัดให้ปฏิบติัหน้าทีในฝ่ายงานต่าง ๆ

ตามความเหมาะสม

เมือพิเคราะห์ให้ถ่องแทจ้ะเห็นได้ว่า การบริหารตามโครงสร้างองค์การสหกรณ์

เครดิตยูเนียนอาจแยกได้เป็นสองส่วน ไดแ้ก่

1. ส่วนทําหน้าทีบริหาร เป็นส่วนกาํหนดนโยบายและบริหารทวัไป ซึงไดแ้ก่ทีประชุมใหญ่

สมาชิก  คณะกรรมการดาํเนินการ คณะกรรมการอืนและคณะผูต้รวจสอบกิจการ

2. ส่วนทําหน้าทีจดัการ เป็นส่วนดาํเนินงานภาคปฏิบตัิในสหกรณ์ ไดแ้ก่ ผูจ้ดัการ

และเจ้าหนา้ทีของสหกรณ์ ซึงจะมกีารจดัโครงสร้างการดาํเนินงานเป็นฝ่ายงานต่าง ๆ

ให้เหมาะสมกบัปริมาณงานแต่ละดา้นของสหกรณ์
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สัมพันธภาพในขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนียน

งานสหกรณ์มีลกัษณะเป็น  “ขบวนการ” คือ เมือมีสิงทีเกิดขึนแล้วเป็นอนัดับแรก

กม็ักจะมีสิงเช่นเดียวกนันันเกิดขึนต่อเนืองกนัมา และสิงทีเกิดขึนทงัปวงนัน จาํเป็นจะตอ้งร่วมกนั

มีความสมคัรสมานเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนั เนืองจากเป็นกิจการในลกัษณะเดียวกนั

กิจการสหกรณ์จาํเป็นจะตอ้งเป็นขบวนการ  และขบวนการจาํเป็นจะตอ้งมีองคก์าร

เพือเป็นตวัเชือมโยงเป็นตวัประสานขบวนการให้ดาํเนินไปไดไ้ม่หยุดนิง  และสามารถขยายตวัต่อไป

ได้  ด้วยเหตุนีกิจการสหกรณ์จึงตอ้งร่วมกนัเป็นระดับ  ในระดบัตน้สมาชิกซึงเป็นบุคคลธรรมดา

รวมตวักันตงักลุ่มของตน  เช่น สหกรณ์เครดิตยูเนียนแต่ละสหกรณ์  เป็นตน้  นีก็เป็นองค์การของ

สมาชิก  เป็นส่วนหนึงของขบวนการ  เมือจัดตงัสหกรณ์ขึนมาหลายสหกรณ์ก็เกิดเป็นขบวนการ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนขึน  ซึงถา้ไม่มีองค์การทีเป็นตวัเชือม ความสมานฉันท์  เกอืกูลซึงกันและกัน

คงไม่เกิด ขบวนการสหกรณซึ์งเกิดขึนต่อเนืองกนัมานนัก็ขาดทีพึงพา  ขาดผูชี้นาํ  ในทีสุดก็ขาดกาํลงั

ออ่นแอลง  อาจจะประสบปัญหามากมายในภายหลงั ชุมนุมสหกรณ์เครดติยูเนียนแห่งประเทศไทย

จาํกดั จึงทาํหน้าทีเป็นผูน้าํขบวนการ

ความเป็นปึกแผ่นของขบวนการสหกรณ์

ความเป็นปึกแผ่น  คือความมนัคง  ความสมานฉันท์เป็นอันหนึงอนัเดียวกันของ

ขบวนการสหกรณ์ความมนัคงของขบวนการจะตอ้งเกียวขอ้งกับความมนัคงของสหกรณ์ทุกระดับ

ระดับใดระดับหนึงจะมันคงอย่างเดียวหรือเขม้แข็งอย่างเดยีวลาํพงัตนเอง  ขบวนการก็จะเข้มแข็ง

ดว้ยไม่ได ้ ความเขม้แข็งต่าง  ๆ  เหล่านีสร้างมาจาก

1. สมาชิกเป็นเสมือนหัวใจ  มีความสําคญัสูงมากในสหกรณ์  ฉะนัน  สมาชิกจาํเป็นต้อง

มคีวามรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที และความรับผิดชอบ  จะต้องปฏิบัติหน้าทีของตน

อย่างเขม้แข็ง  คือ  มีบทบาทต่อสหกรณ์หรือชุมนุมสหกรณ์อย่างเขม้แข็งและสมาํเสมอ

2. ความมันคงของขบวนการ หรือความเป็นปึกแผ่นของขบวนการสหกรณ์  ขึนอยู่กับ

คว ามสามารถในการบ ริหารงาน   ซึงการบ ริหารงาน นี มี 2 กลุ่มทีรับผิดชอบ   คือ

คณะกรรมการดาํเนินการหรือฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการหรือเจ้าหน้าทีทีสหกรณ์จัดจา้ง

มาปฏิบตัิงาน

3. ความเป็นปึกแผ่น   เกิดจากการมีเสถียรภาพทางการเงิน   และต้องมีเสถียรภาพในการ

บริหารงานสหกรณ์ดว้ย
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ขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนียนในประเทศไทย  และขบวนการเครดิตยูเนียนสากล

ในประเทศไทย  ขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนียนมี 3 ระดับดว้ยกนั คือ

1. ระดับปฐม คือ  สหกรณ์ เครดิตยูเนียนในระดับท้องถิน   ทังในท้องถินชนบท

ชุมชนเมือง  สถานศึกษา  สถานประกอบการ

2. ระดับมัธยม หรือระดบัภาค คือ ชมรมหรือศูนยป์ระสานงานเครดิตยูเนียนทีรวมตวักัน

ในระดับภูมิภาค  หรือในระดับจงัหวดั  เพือให้ความร่วมมือและช่วยเหลือกนัและกัน

ในลักษณะสหกรณ์พีช่วยสหกรณ์น้อง ทังชมรมและศูนยป์ระสานงาน  ยงัไม่เป็น

นิติบุคคลแต่อย่างใด

3. ระดับชาติ  คือ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนทีเกิดจากการรวมตวักนัของสหกรณ์เครดิต

ยูเนียนทัวประเทศมีเพียงแห่งเดียว  จึงใช้ชือว่า  “ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียน

แห่งประเทศไทย  จํากัด” นอกจากชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย  จาํกดั

แลว้ขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนียนยงัมีเครือข่ายเชือมโยงระหวา่งประเทศ  จนเป็น

ขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนียนสากล  กล่าวคือ  ต่อจากชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนฯ

ขนึไปก็จะเป็น “สมาคมสมาพนัธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย” Association

&Asian Confederation of Credit Unions (ACCU) ซึงก็คลา้ย  ๆ  กับชุมนุมสหกรณ์ฯ

แต่เป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับทวีป  หมายถึงประเทศต่าง  ๆ  ในทวีปเอเชียทีชุมนุม

สหกรณ์ระดบัชาติในประเทศของตวัเองมารวมกนัเป็น  “สหพนัธ์สหกรณ์แห่งเอเชีย”

มีการรวมกนัในระดบัสูงขึนไปอกีขนัหนึงและนอกจากนันแต่ละทวปีกร็วมกนัขึนไป

เป็ น   “ส ภ า เค ร ดิ ต ยู เนี ย น โ ล ก ” (World Council  of Credit  Unions :WOCCU)

มีสํานักงานตังอยู่   ณ   เมืองแมดิ สัน มลรัฐวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา

จุดประสงค์ของสภาเครดิตยูเนียนโลกแห่งนี  ก็เพือช่วยเหลือและพฒันาขบวนการ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนในประเทศทีกาํลงัพฒันาทวัโลก  ประเทศต่าง ๆ ทีเป็นสมาชิก

สภาฯ นีมีมากกว่า   ประเทศในทุกทวีป(ขอ้มูล ณ  ธนัวาคม พ.ศ. )
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ขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนียนกับการพัฒนา

สหกรณ์เครดิตยูเนียนเป็นสถาบนัการเงินของประชาชน โดยประชาชนและเพือประชาชน

ซึงต่างกับสถาบนัการเงนิอืนทีมุ่งดาํเนินธุรกิจแสวงหากาํไรสูงสุดให้แก่ผูป้ระกอบการหรือเจ้าของกิจการ แมท้งั

สหกรณ์เครดิตยูเนียนและสถาบนัการเงินอืนต่างกเ็ป็นสถาบนัการเงินเช่นเดียวกนั แต่วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย

สูงสุดต่างกันอย่างมาก ขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนียน เป็นสถาบนัการเงินทีมุ่งพัฒนา และยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน ทงัทางเศรษฐกิจ และทางสังคมให้ดีขึนเป็นธนาคารของปวงชน ทีมุ่งส่งเสริมการออมทรัพย์

และให้บริการเงินกู ้ทีง่ายสะดวกและเรียกเก็บดอกเบียในอตัราทีเป็นธรรมแก่สมาชิกภายใตก้ารควบคุม และ

บริหารงานโดยสมาชิก  สมาชิกจะได้รับการฝึกอบรมให้มีคุณธรรมในมโนสํานึกและแสดงออกให้ประจกัษไ์ด้

เป็นกิจนิสัย ในกระบวนการดําเนินงานของสหกรณ์ซึงประกอบไปด้วยกิจกรรมทีล้วนประยุกต์เอาหลัก

คุณธรรมกาํกบัไวทุ้กขนัตอน สมาชิกทุกคนจะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้ลด ละเลิกอบายมุข เพือให้

มีศกัยภาพในการทีจะประหยดัทรัพย ์นําเงินทีประหยดัไดม้าสะสมร่วมกนัเป็นประจาํสมาํเสมอในสหกรณ์ก่อน

เป็นกองทุนทีใหญ่โตขึนอย่างไม่มีขีดจาํกดั

เมือสมาชิกมีความเดือดร้อนจาํเป็นตอ้งการใชเ้งินเพือบาํบดัทุกข์บาํรุงสุข และประกอบอาชีพ

สามารถไปใช้บริการเงินกู้ของสหกรณ์ได้อย่างมีเกียรติ เพราะสหกรณ์เครดิตยูเนียนถือเสมอว่า สมาชิก

คือเจา้ของ สมาชิกคือนายของสหกรณ์ และสมาชิกคือผูท้ีสหกรณ์จะตอ้งให้บริการสูงสุด ไม่ว่าเขาผูน้ันจะเป็น

ใคร จะมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างไรเพียงแต่เขาคนนันเป็นคนทีปฏิบติัตน ให้มีความน่าเชือถือ

มีคุณธรรมในมโนสํานึกและแสดงออกให้ประจกัษไ์ด ้สิงนนัก็สามารถใชเ้ป็นหลกัประกันเงินกู้ทีเขาจะขอรับ

จากสหกรณ์ได้แลว้ ไม่เหมือนกับการใช้บริการเงินกูจ้ากนายทุน และสถาบนัการเงินอืนทีความเป็นคนดี

ไม่สามารถประกันเงินกู้ได ้แต่ตอ้งใช้ทรัพยสิ์นซึงเป็นสิงแสดงความเป็นคนมีฐานะทางเศรษฐกิจเท่านนัเป็นสิง

คาํประกันเงินกู้ สหกรณ์เครดิตยูเนียนจึงไดชื้อว่า ธุรกิจภายใตจ้ิตตารมณ์หรือธนาคารชอบคนดีมากกว่าสถาบนั

การเงินอืน  นอกจากจะให้บริการทางการเงินแลว้ สหกรณ์เครดิตยูเนียน ยงัมุ่งเน้นการให้การศึกษาแก่มวล

สมาชิกในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนืองเพือให้สมาชิกมีความรู้ความสามารถทีจะดาํเนินชีวิตไปสู่เป้าหมายสูงสุดได้

ง่ายยิงขึน และยงัมีผลต่อการพัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนียนด้วย จึงได้ชือว่าโรงเรียนแห่งชีวิตของสมาชิก

กระบวนการดาํเนินงานในสหกรณ์เครดิตยูเนียนยึดหลักความเป็นประชาธิปไตยและภราดรภาพในหมู่สมาชิก

จึงนับได้ว่าสหกรณ์เครดิตยูเนียนเป็นกระบวนการสร้างเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของชาติ

เป็นสถาบันการเงินทีมุ่งแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนและประเทศชาติ  อย่างไรก็ตาม

ความคิดทีจะนาํสหกรณ์มาช่วยแกปั้ญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของชาติก็เคยมีมานานแลว้ตงัแต่ทีประเทศไทย

โดยรัฐบาลสมยัสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ได้นําเอาสหกรณ์มาเผยแพร่และส่งเสริมให้ประชาชนจัดตังใน

ประเทศไทย  เมือปีพ.ศ.  ไดแ้สดงเจตจาํนงไวอ้ย่างชัดเจนวา่จะใชส้หกรณ์เป็นเครืองมอืแกปั้ญหาหนีสิน

ของเกษตรกรในสมยันนั และรูปแบบสหกรณ์ทีไดรั้บเลือกมาใช้เป็นครังแรกก็คือ สหกรณ์เครดิตยูเนียน หรือที
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รัฐบาลในยุคนัน เรียกว่า สหกรณ์หาทุนเพือการเกษตรแบบของไรฟ์ไฟเซ่น   แล้วพัฒนาจนเป็นสหกรณ์

การเกษตรตามพระราชบญัญตัิสหกรณ์ พ.ศ. โดยให้มีขบวนการสหกรณ์หาทุนเขา้ด้วยกัน เป็นสหกรณ์

การเกษตร ระดับอําเภอตงัแต่ปี  พ.ศ.  เป็นต้นมา แต่สภาพสหกรณ์ทุกประเภททีมีอยู่ในประเทศไทย

ปัจจุบนัยงัไม่กา้วหน้าเท่าทีตงัความหวงัไว้ ทงันีเพราะสหกรณ์ในประเทศนีเป็นสหกรณ์ลักษณะรัฐอุปถมัภ์

รัฐริเริม เผยแพร่และจดัตงัสหกรณ์ตามนโยบายของรฐั ซึงมุ่งแกปั้ญหาราษฎรทีเป็นความรับผิดชอบของรัฐ

โดยราษฎรมีส่วนร่วมน้อยมากหรือไม่มีเลย แต่รัฐก็ทุ่มเทการอุดหนุนทังปวงลงไปมากมาย ตังแต่เริมเผยแพร่

จดัตังเมือปี พ.ศ.    จนถึงปัจจุบนั ทาํให้ปัญหาสหกรณ์ในปัจจุบันยุ่งยากซับซ้อนเหมือนจะไม่มีทางแก้

ทงัปัญหาสมาชิก ปัญหากรรมการ ปัญหาพนักงานสหกรณ์ ปัญหาหน่วยงานรัฐทีเกียวขอ้ง ปัญหาเกียวกับ

นโยบายรัฐบาล รวมทงัปัญหาความสามารถในการดาํเนินกิจการของสหกรณ์ ในฐานะองค์การทางธุรกิจ

แต่สหกรณ์ก็ย ังคงดําเนินอยู่ ต่อมาได้แม้ในบางโอกาสบางระยะเวลาทีรัฐบาลมิได้จริงจัง หรือใส่ใจที

จะเขา้ไปสนบัสนุนส่งเสริม ซึงรัฐบาลมีปัญหาทางการเมือง มีปัญหาต้องสนองตอบการเรียกร้องของนักธุรกิจ

องค์การทางแรงงานต่าง ๆ สหกรณ์ก็มิได้เรียกร้องต่อรองใด ๆ ต่อรัฐ จึงน่าจะมีความดีงามของสหกรณ์

อยู่แน่นอน เพียงแต่คนในประเทศนีกาํลังแตกตืนมวัเมาแต่เรืองทุนนิยมตามยุคโลกาภิวตัน์ ไม่มีเวลามองคุณค่า

และคุณประโยชน์ของสหกรณ์ในการช่วยเหลือพัฒนา และแก้ปัญหาของประเทศชาติให้ประชาชน

พบความหมายแห่งชีวิตทีแท้จริงเมือนกัพัฒนาภาคเอกชน และผูน้ําศาสนาโรมันคาทอลิกบางกลุ่มได้นําเอา

สหกรณ์ เครดิตยูเนียนมาริเริมขึนในสังคมไทยตังแต่ปี  พ .ศ .  สหกรณ์ ประเภทนี ก็เจ ริญ เติบโต

มาอย่างรวดเร็ว ทังทีรัฐบาลเสียอีกทเีป็นอุปสรรคขดัขวางการริเริมในระยะสิบกว่าปีแรก หากจะศึกษาจาก

สถิติของการเจริญก้าวหน้า ทังทางด้านปริมาณกลุ่ม/สหกรณ์ ทังด้านสมาชิกรายคน ฐานะการเงิน และ

ขนาดธุรกิจรวมทังหมดของสหกรณ์ประเภทนี เทียบกับระยะเวลาเพียงไม่ถึง  ปี จะพบว่าโตได้รวดเร็ว

อย่างไม่น่าเชือ หากศึกษาอย่างลึกซึงในด้านปรัชญา เป้าหมาย การดาํเนินงานและกลยุทธ์ในการพฒันาตนเอง

โดยปราศจากการรอพงึรัฐ เช่น สหกรณ์ประเทศอืนแลว้จะเห็นได้ว่า สหกรณ์เครดิตยูเนยีนแทจ้ริงเป็นขบวนการ

พฒันามากกว่าเป็นขบวนการทางธุรกิจ จึงมีอานุภาพทีจะช่วยพัฒนาคน ครอบครัว สังคมและ ประเทศชาติ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดงัจะขอกล่าวถึงคุณคา่ของสหกรณ์ประเภทนีต่อการพฒันาสิงดังกล่าวดังต่อไปนี

สหกรณ์เครดิตยูเนยีนกับการพฒันาคน

เมือพิจารณาถึงนโยบายการพฒันาชนบทของรัฐบาลในระยะหลายปีทีผ่านมา จะเห็นได้ว่า

การสหกรณ์ เป็นกิจกรรมหลกัอย่างหนึงทีรัฐใชเ้ป็นเครืองมือในการพฒันาภาคชนบทของประเทศ โดยเฉพาะ

สหกรณ์ประเภทการเกษตรทีพัฒนามาจากสหกรณ์หาทุนหรือสหกรณ์ เครดิตยูเนียน ดังกล่าวมาแล้ว

เป้าหมายของการพัฒน าของรัฐอยู่ทีการแก้ปัญหาความเจ็บป่วยของประชาชน ความด้อยการศึกษา

ของประชาชน และความยากไร้ยากจนของประชาชน จนเป็นสโลแกนปัญหาทีนักพฒันาภาครัฐกลา่วกันทวัไป

ว่า ปัญหาชนบทไทย คือ ปัญหา เจ็บ โง่ จน เหล่านีเป็นปัญหางูกินหาง กล่าวคือเป็นปัญหาทีต่างก็เป็นสาเหตุ
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ซึงกันและกันจนดูเหมือนจะแก้ไม่ได้ ไม่รู้จะตดัตอน ปัญหาจากจุดใด จนในยุคอุดมการณ์แผ่นดินธรรม

แผ่นดินทองฟูเฟือง นกัพฒันาภาครัฐ ได้เอาจริงเอาจงักบัการพฒันาคน ซึงถือว่าเป็นตน้หลกั ของปัญหาต่าง ๆ

พลโทประหยดั รอดโพธิทอง อดีตแม่ทพัภาคทีสามผูใ้หค้วามสนบัสนุนอุดมการณ์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง

อย่างสุดตวัไดเ้คยกล่าวไวว้่า

“จะปลูกพืชต้องเตรียมดนิ จะกินต้องเตรียมอาหาร

จะพัฒนาการต้องพัฒนาคน จะพัฒนาคนต้องพฒันาทีจิตใจ

จะพัฒนาใครต้องพัฒนาตนเองก่อน”

จากถ้อยคาํดังกล่าวนีแสดงให้เห็นว่า คนเป็นตน้หลักของปัญหานานัปการในการพัฒนา

อุดมการณ์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทองมีความเชืออย่างนัน จึงตงัเป้าหมายในการพฒันาคน ใน  มิติ คือ จิตใจ

เศรษฐกิจ และสังคม โดยมุ่งพฒันาให้คนมีสภาพใน  มิติ ดงันี

1. ด้านจิตใจ เน้นพฒันาคนให้มีความซือสัตย ์ขยนัประหยดั ปราศจากอบายมุข  รกัประเทศชาติ

รักประชาธิปไตยมีวินยั ใฝ่คุณธรรม เป็นตน้

2. ด้านสังคม เน้นพฒันาความสัมพนัธ์ของคนในสงัคมให้แน่นแฟ้น ขจดัความคดิเรืองชนชนั

และความแตกต่างระหว่างขา้ราชการและประชาชน ร่วมกนัทาํงานเพือชุมชนของตนและสังคม

ทีกวา้งขึน สร้างองคก์ารของประชาชนในการพฒันาชุมชนและประเทศชาติ

3. ด้านเศรษฐกิจ เน้นการแก้ปัญหาความยากจนโดยให้คนรู้จกัสรา้งงานอาชีพ ซึงตอ้งอาศยั

คนทีพัฒนาอย่างดีแล้วจากด้านจิตใจ เมือหันกลบัมาพิ เคราะห์ดูกิจกรรมในสหกรณ์เครดิต

ยูเนียน ต่อการมผีลในการพฒันาคนแลว้ อาจกล่าวไดว้่าเป็นไปตามอุดมการณ์แผ่นดินธรรม

แผ่นดินทองไดอ้ย่างสมบูรณ์ และน่าจะเป็นรูปธรรมมากกว่า จึงขอแยกกล่าว แต่ละดา้นดงันี

- ด้านการพัฒนาจิตใจ สหกรณ์เครดิตยูเนียนยึดหลกัจิตตารมณ์ดงักล่าวแลว้ ยงัเป็นแบบที

สําคัญในการริเริมรวมคนเข้าด้วยกัน และยงัแฝงหลักการนันอยู่ในกระบวนการ

ดําเนินงานของสหกรณ์ เครดิตยูเนียนทุกขันตอน กล่าวคือ สหกรณ์เครดิตยูเนียน

เน้นปลูกฝังคุณธรรม ความดีทังห้าประการอันได้แก่  ความซือสัตย ์ความเสียสละ

ความรับผิดชอบ ความเห็นใจ ความไวว้างใจแก่สมาชิกทุกคน ดว้ยกระบวนการศึกษา

อบรมในวนัทีสมคัรเขา้เป็นสมาชิก พร้อมทังเพิมเรืองความรัก ความเมตตา อนัได้แก่

การให้แรงใจ แรงกาย แรงจาํนวน แรงสติปัญญาแก่กนัและกนั    เมอืคนเขา้มาเป็นสมาชิก

ก็ยงัให้การศึกษาอบรมเรืองเหล่านีอย่างต่อเนืองผสมผสาน กับเรืองอืนอนัจะเป็นคุณ

ตอ่การดาํรงชีพของสมาชิก และในกระบวนการดาํเนินงานทงัการสะสมค่าหุ้น การกู้ยืม

และการชาํระคืน รวมทังการจดัสรรกาํไรสุทธิ ยงัได้นําเอาหลักคุณธรรมความดีและ

ความรัก ความเมตตามาแฝงไวเ้ป็นกฎเกณฑ์ในการดาํเนินงาน เช่น จะสะสมตอ้งสัญญา

ทีจะสะสมเงินครังละ จํานวนเท่าใดเป็นอย่างน้อยอย่างสมําเสมอ นําเอาพฤติกรรรมที
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วดัดว้ยคุณธรรมความดีและความรัก ความเมตตาเหล่านีมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา

จดัสรรเงินกู้ทังพฤติกรรมในการสะสมเงินค่าหุ้น และพฤติกรรมในการชาํระเงินกู้คืน

ตามสัญญา การกู้เงินสมาชิกทีมีเครดิตนัน ถูกจดัด้วยระดับความมีคุณธรรมความดี และ

มีความรักความเมตตา ผูม้ีพฤติกรรมการชาํระหนีไม่ด ีจะไม่มีสิทธิไดร้ับเงินเฉลียคนื ผูม้ี

พฤติกรรมไม่ดีจะได้รับบริการเงินกู้น้อยหรือยากขึนกว่าคนทีมี พฤติกรรมดี เป็นตน้

จึงจะเห็นได้ว่ากระบวนการดาํเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเนียนส่งเสริม การพฒันาจิตใจ

สมาชิกในกิจว ัตรประจําวนัไม่กระทําโดยผูอื้นแต่กระทําด้วยตนเอง กระบวนการ

ดาํเนินงานจึงเป็นเสมือนกระบวนการหรือกลไกพฒันาจิตใจสมาชิกให้มีคุณธรรมความดี

และความรักความเมตตาเสมอ

- ด้านหน้าทีความรับผิดชอบ สมาชิกทีได้พัฒนาฝึกฝนจิตใจให้มีพฤติกรรมความดีและ

ความรัก ความเมตตาอย่างต่อเนืองถูกกาํหนดให้มีบทบาท อาํนาจหนา้ทีตามทีกาํหนด

ในขอ้บังคบั ซึงไม่ว่าสมาชิกจะอยู่ในฐานะสมาชิกทัวไปได้รับเกียรติเลือกตงัให้เป็น

กรรมการ หรือผูต้รวจสอบกิจการ หรือได้รับการคดัเลือกและแต่งตังให้เป็นพนักงาน

สหกรณ์ ทุกสถานภาพจะตอ้งรับผิดชอบต่อบทบาท อาํนาจหน้าทีทีกาํหนดไวเ้พราะหาก

ไม่รับผิดชอบแลว้จะก่อปัญหากระทบต่อสมาชิกคนอืนโดยทนัที หากเกิดเช่นนนั สมาชิก

ผูน้นัจะถูกประเมินตามหลกัคุณธรรมความดีและความรักความเมตตาทีเป็นแม่แบบ ทาํให้

เขาผูน้ันสูญเสียความน่าเชือถือ ความเป็นคนดีไปในทันทีในสายตาของสมาชิก เช่น

นาย ก. ได้กู้เงินของสหกรณ์ไปโดยแจ้งวตัถุประสงค์ว่าจะนําไปซ่อมแซมบา้น ซึงเมือ

เรียงลาํดับความ เดือดร้อน จาํเป็นแลว้ นาย ก. มีความเดือดร้อนจําเป็นตามทีแจ้งไว้

มากทีสุดในบรรดาผูข้อกู้ แต่พอได้รับเงินกู้ไปแลว้ นาย  ก. เอาเงินทีกู้ไปให้เพือนสนิท

ยืมต่อเพือหาดอกเบียใช้แทนการใช้เงินต้น ทีตนเองกูไ้ป สถานการณ์เช่นนีแสดงว่า

นาย ก. เป็นคนเห็นแก่ต ัว ไม่ซือสัตย์ต่อสหกรณ์ และยงัเอาเปรียบสมาชิกด้วยกัน

ทีเดือดร้อนจาํเป็นจริง ๆ แต่เนืองจาก นาย ก. แจ้งวตัถุประสงคเ์ท็จ ผูท้ีเดือดร้อนจึงไม่ได้

รบัเงินกู ้หากสหกรณ์ทราบ นาย ก. จะตอ้งถูกพิจารณาให้ออกจากสหกรณ์เพราะปฏิบตัิ

ตนอยู่ในข่ายทีตอ้งได้รับโทษนันตามทีกาํหนดในขอ้บงัคบั และกรณีเอาเงินกู้ได้ไปให้

ผูอื้นนอกสหกรณ์กู้ต่อ ถือว่าเป็นคนขาดความเมตตากรุณาต่อเพือน เป็นคนไม่น่าคบ

สมาชิกอาจไม่คบดว้ย หรือสหกรณ์อาจประกาศความประพฤติเช่นนีของนาย ก. ให้ทราบ

ทัวกัน  นาย ก ก็จะเป็นคน ไม่น่าเชือถือในสายตาสมาชิก เรียกว่า ตายจากความเชือ

เป็นคนไร้เครดิตในขบวนการ หรือกรณีสมาชิกทีไดร้ับเลือกตงัเป็นกรรมการเงินกู ้ไม่ยอม

ทาํหน้าทีพิจารณาเงินกู้เพราะเกรงจะผิดใจ กับเพือนสนิททียืนขอกู้ หากกู้ไม่ได้ทําให้

องค์ประชุม คณะกรรมการเงินกู้ไม่ครบไม่สามารถพิจารณาเงินกู้ได้ สมาชิกทีเดือดร้อน
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กไ็ม่ได้รับเงินกูต้ามทีตอ้งการ เช่นนีเท่ากับกรรมการเป็นคนไม่รับผิดชอบ ทาํให้สมาชิก

ไม่ได้รับบริการจากสหกรณ์ กรรมการจึงเป็นคนไม่น่าไวว้างใจเป็นตน้

- ด้านเศรษฐกิจส่วนบุคคล ในสังคมทีเงินเป็นใหญ่เช่นปัจจุบนั เงินเป็นสือกลางทีสําคัญ

ในอนัทีจะได้มาซึงสินคา้และบริการทีจาํเป็นต่อการยงัชีพของสมาชิกสหกรณ์ และ

ประชาชนทุกหมู่เหล่า ตามทฤษฎีความต้องการของมนุษย์ ซึงมาสโลว์กาํหนดขึนแบ่ง

ความต้องการของมนุษย์ไว้  ขัน ได้แก่  ความต้องการทางร่างกาย เช่น  อาหาร

เครืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค ทีอยู่อาศยั ซึงถือว่าเป็นความตอ้งการ ขนัพนืฐาน หรือขนัทีขาด

ไม่ได้ เมือคนพอมีสิงทีตอ้งการขนัพืนฐานเพียงพอมากขึนก็ตอ้งการในขนัความ มันคง

ความปลอดภยั ซึงหากมีความเจ็บป่วยก็แน่ใจว่ามีคนช่วยเหลือเกือกูล มีเพือนบ้านที

โอบอ้อมอารี ไม่มีอาชญากรรมหรือโจรกรรมรอบขา้ง คนทุกคนไม่มีควรปฏิเสธทีจะ

อยู่ร่วมกับผูอ้ืนคือตอ้งการเพือน ร่วมสังคมด้วยกัน ทังนันและในการอยู่ร่วมกับผูอ้ืน

ทุกคนก็อยากเป็นคนได้รับการยกย่องเชิดชู ให้เกียรติ เป็นคนเด่นในสังคมและในทีสุด

ก็ตอ้งการความครบครัน ความสมบูรณ์ในชีวิต สมาชิกของสหกรณ์เครดิตยูเนียน คือ

บุคคลกลุ่มเป้าหมายทีขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนียนตอ้งการให้เป็นคน มฐีานะดีทุกคน

แต่การจะมีฐานะดีตามวิธีของสหกรณ์เครดิตยูเนียน บุคคลจะตอ้งขยนั ประหยดั ปราศจาก

อบายมุข พัฒนาอาชีพเดิม สร้างอาชีพใหม่ให้ตนเองมีรายได้หรือเงินเหลือเก็บมากขึน

สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียน มีสหกรณ์เป็นสถาบนัการเงินหนุนหลงัทงัเพือใช้บริการ

ในยามเดือดร้อน จาํเป็น ทังเพือใช้บํารุงความสุข และเพือใช้ลงทุนประกอบอาชีพ

การปราศจากอบายมุขทาํให้คนเป็นคน ทาํมาหาเก็บมากกว่าทาํมาหากิน เมือคนรู้จกัเก็บ

เป็นโอกาสทีจะทําให้มีทรัพย์ มีสภาพทางเศรษฐกิจดีขึน อย่างน้อยก็สามารถสนอง

ความตอ้งการขนัพืนฐานตามทฤษฎีของมาสโลวไ์ดด้ีกว่าผูท้ีไม่ไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์

เครดิตยูเนียน ซึงคนเหล่านันตอ้งเผชิญปัญหาหนีสินอันไม่เป็นธรรมจากนายทุน เงินกู้

ทีมุ่งแต่จะแย่งเอาทรัพยสิ์นเป็นของตนเอง โดยถือเอาความชอบธรรมทีตนเป็นนายหนี

- ด้านสังคมของบคุคล กระบวนการดาํเนินงานในสหกรณ์เครดิตยูเนียนเน้นความร่วมมือ

ร่วมใจของทุกฝ่าย ในการพฒันาศกัยภาพการพงึตนเองขององคก์ารทีแต่ละคนเป็นสมาชิก

เพือให้ องคก์าร เป็นทีพึงของสมาชิกไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ การร่วมแรง ร่วมใจในการ

ดาํเนินงานเป็นกิจกรรม สร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลอย่างหนึง และเมือสหกรณ์

เครดิตยูเนียนเน้นความรัก ความเมตตา คุณธรรม ความดี ทุกคนก็ต้องพยายามทาํตน

ให้เป็นทีเชิดชู ยกย่องในความเป็นคนดีของสังคม ความสุขอนัเนืองจาก ไดท้าํงานร่วมกับ

คนดีนันเป็นสิงทีโบราณไดส้อนเสมอว่า “คบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิต

พาไปหาผล” ยงัเป็นสิงทีพิสูจน์ได้เสมอในสหกรณ์เครดิตยูเนียน มิได้ตงัเป้าหมายจะรับ



 31

แต่คนทีดีแลว้เข้าเป็นสมาชิก แต่ตงัใจทีจะรับคนทีมีความทุกข ์ความเดือดร้อนจาํเป็น

คนทีเห็นค่าของสหกรณ์เขา้มาร่วมกนัทาํงานภายใตเ้งือนไขว่าตอ้งพฒันาตนเองเป็นคนดี

ตามกระบวนการจึงจะไดร้ับความช่วยเหลือ ได้รับบริการทีดี

สหกรณ์เครดิตยเูนยีนกับการพฒันาครอบครัว

ครอบครัวเป็นสถาบันสังคมทีเล็กทีสุด มีระบบการจัดการ การดําเนินงาน แบ่งหน้าที

ความรับผิดชอบกันทาํ  เป็นหน่วยเล็กทีสร้างตน   สร้างสังคมและประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ สหกรณ์

เครดิตยูเนียนได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของครอบครัวดังได้กล่าว แลว้จึงได้ตังวตัถุประสงค์ ในข้อบงัคับ

ของ สหกรณ์ไว้อย่างชัดเจน ทีจะส่งเสริมการพฒันาครอบครัวอย่างจริงจงั เพราะเมือมี ครอบครัวจึงจะมีสังคม

ระดบัทีสูงขึน ผูค้นจะสามารถรวมตวัคนได้เป็นปึกแผ่น หากครอบครัวสลายลง สังคมย่อมเสือมสภาพไปด้วย

กล่าวโดยสรุป ครอบครัวช่วยสร้างสรรค์สังคม สังคมเอือให้เกิดสหกรณ์เครดิตยูเนียน สหกรณ์เครดิตยูเนียน

จึงต้องส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มันคง ทงันีก็เพอืให้สังคมสันติสุข สหกรณ์เครดิตยูเนียนจึงตอ้งส่งเสริม

สถาบนัครอบครัวให้มนัคง ทังนีก็เพือให้สังคมสันติสุข สหกรณ์เครดิตยูเนียนมีความเจริญกา้วหน้ามันคง

บทบาทของ สหกรณ์เครดิตยูเนียนในการพฒันาครอบครัว อาจแยกกล่าวไดด้งันี

1. สหกรณ์เครดิตยูเนียนช่วยสร้างอาชีพหลักและอาชีพเสริมของครอบครัว กล่าวคือ ขบวนการ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนได้จดับริการเงินกูภ้ายในสหกรณ์ส่งเสริมให้สมาชิกกู้ไปลงทุนประกอบ อาชีพหลกัที

ตนเองมีอยู่แล้วให้สามารถก่อรายได้ดีขึน ในขณะเดียวกันสมาชิกอาจสร้างอาชีพ เสริมรายได้อีกโสตหนึง

เพือให้ครอบครัวมีรายได้เพียงพอทีจะสร้างความเป็นอยู่ทีดียิงขึนและ ในองค์การระดบัสูง เช่น ชุมนุมสหกรณ์

เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จาํกดั ก็ดี สมาคมสมาพนัธ์สหกรณ์ออมทรัพยแ์ละเครดิตในเอเชียก็ดี สภาเครดิต

ยูเนียนโลกก็ดี ต่างก็ระดมทรัพยากรทีมีอยู่ในขบวนการทุกระดบัส่งไปสู่พืนที ทีขาดแคลนกว่าในทุกทีของโลก

และภูมิภาคของโลกและภูมิภาคของประเทศ เพือสนับสนุนศกัยภาพ ในการบริหารของสหกรณ์เครดิตยูเนียน

ในการจดับริการและสวสัดิการแก่ครอบครัวสมาชิก ให้สมบูรณ์ทีสุดเท่าทีจะทาํได้ ครอบครัวสมาชิกก็ตอ้งใช้

โอกาสอนัดีนี เร่งสร้างความมนัคง ของครอบครัวโดยการพฒันาอาชีพเก่าและสร้างอาชีพใหม่ทีดีกว่าเพือให้มี

รายได้มากขึน สร้างความสุข แก่ครอบครัวไดม้ากขึนและร่วมสร้างสหกรณ์เครดิตยูเนียน ให้เจริญกา้วหนา้มาก

ขึน

2. สหกรณ์เครดิตยูเนียนสร้างสิงอํานวยความสะดวกแก่ครอบครัวสมาชิก กล่าวคอื สหกรณ์ให้

เงินกูแ้ก่สมาชิกเพือลงทุนบาํรุงสุขแก่สมาชิกและครอบครัว เมือสหกรณ์มีเงินเพียงพอ เหลือเฟือจากการให้กู้

เพือลงทุนขจดัความเดือดร้อนจาํเป็น ในกรณีนีสมาชิกย่อมตอ้งการ สิงอาํนวยความสะดวกในครอบครัวมากขึน

ตามทฤษฎีความตอ้งการของมาสโลวท์ีกล่าวแลว้ เช่น ขอกูเ้งินไปซือรถจกัรยานยนตเ์พือให้เดินทางไปไหน ๆ
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สะดวกขึนกว่าโดยสารรถประจาํทาง หรือซือเครืองใช้ไมส้อย ทีตอ้งการตามอตัภาพเพืออาํนวยความเป็นอยู่ทีดี

ในครอบครัว เช่น ซือหมอ้หุงขา้วไฟฟ้า ซือตูเ้ยน็ ซือพดัลมหรือแมแ้ต่เครืองซักผา้ ฯลฯ เป็นตน้ ซึงการทีมี

สถาบันการเงิน ทีพึงได้ในระดับชุมชนนีช่วยให้สมาชิกมันใจได้ว่าจะไม่เป็นแหล่งขูดรีดผลประโยชน์

เช่น องคก์ารธุรกิจรูปอืนทีประชาชนกาํลงัเผชิญอยู่ ในขณะเดียวกันสหกรณ์ อาจส่งเสริมความเป็นอยู่ทีดีเช่นนี

โดยการจดัการช่วยในลกัษณะกลุ่มผูต้อ้งการเช่นเดียวกัน แลว้เอายอดรวมสินคา้และบริการนีไปตกลงตอ่รอง

ราคากบัร้านคา้ เพือช่วยให้ไดสิ้นคา้และบริการ ทีราคาต่อหน่วยถูกกว่าทีสมาชิกรายคนไปดาํเนินการเอง   แลว้

สมาชิกก็มายืนขอกู้เงินเท่ากับ ราคาสินคา้และบริการทีสหกรณ์ดาํเนินให้ โดยเสียดอกเบียในอตัราทีสหกรณ์

กาํหนดโดยปกติ และเสียนอ้ยลงไปตามยอดหนีคงคา้งชาํระ เมือสินปีสมาชิกยงัไดรั้บเงินเฉลียคืนก็เท่ากบัว่า ได้

ซือสินคา้และบริการทีถูกกว่าทวัไปแลว้ ยงัได้กาํหนดคืนอีกจาํนวนหนึง เท่ากบัสินคา้และบริการ ทีไดม้าราคา

ตาํลงไปอีก โดยวิธีนีสมาชิก สหกรณ์เครดิตยูเนียนจะสามารถซือหาสิงอาํนวยความสะดวกได้ โดยแบกรับภาระ

หนีน้อยลงและได้ราคาตาํ ซึงหากตอ้งการดาํเนินการจากเงินทีหา มาได้ตามลาํพงัจะต้องแบกภาระหนัก   อาจ

ตอ้งถูกยึดสิงทีตนตอ้งการไปในเวลาใดเวลาหนึง เมือไม่อาจหาเงินมาชาํระงวดการผ่อนส่งไดต้ามกาํหนด

3. สหกรณ์เครดิตยูเนียนช่วยเสริมสร้างเงินทุนและหลักประกันแก่ครอบครัวสมาชิก โดย

สภาพความเป็นจริง สหกรณ์จะมีเงินทุนไดต้้องอาศยัการประหยดั อดออมและสะสมเงินค่าหุ้น จากสมาชิก

และเมอืสหกรณ์เจริญมนัคงหรือมีเงินสะสมไดร้ะดับหนึงแลว้ สหกรณ์ก็สามารถ จดับริการเงินกูใ้ห้กบัสมาชิก

ทีเดือดร้อนตอ้งการได้ เป็นการต่างก็ช่วยส่งเสริมซึงกนัและกนัให้มีทุน ดาํเนินการ คือ สมาชิกให้ทุนแก่สหกรณ์

เพือดําเนินงาน สหกรณ์ก็ให้ทุนแก่สมาชิกเพือดําเนินงาน เพือครอบครัวของตน หากการดําเนินการ

มีกระบวนการอยู่เพียงเท่านี แมต้่างคนต่างมีทุนให้แก่กนั และกนัระหว่างสมาชิกกบัสหกรณ์ขบวนการสหกรณ์

ก็คงกา้วหนา้ไดย้าก   แต่ขบวนการสหกรณ์ เครดิต ยูเนียนไดร้ะดมทุนและกระจายทนุให้สหกรณ์เครดิตยูเนียน

ไดน้าํเอาไปให้บริการแก่สมาชิก ของตนไดม้ากกว่ากระบวนการระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์เท่านนั สมาชิก

สหกรณ์จึงเป็นฝ่ายไดทุ้น มากกว่าทีสมาชิกให้ทุนแก่สหกรณ์ ในขณะเดียวกนั ขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนียน

ยงัได้จดัระบบ สวสัดิการต่าง ๆ     ขึนเพือเป็นส่วนเพิมให้สมาชิก ของสหกรณ์และครอบครัวมีหลกัประกัน

ว่าชีวิต และครอบครัวของตนจะไม่อยู่โดดเดียว เมือมีทุกข์หรือประสบภยัต่างๆ จะมีเงินทุนคอยช่วยเหลือ

ปลดพนัธะกรณีบางประการ เช่นหนีสินทีเคยมีออกเมือตนเสียชีวิต ครอบครัวก็จะไม่ตอ้งรับภาระหนีนัน ต่อไป

ทงันีก็เป็นผลมาจากการทีตนได้ให้กับสหกรณ์ไวก้่อน แลว้สหกรณ์ก็ให้ตอบแทนภายหลงั เป็นต้น ซึงหาก

บุคคลอยู่ตามลาํพัง ไม่ได้รวมกันเป็นสหกรณ์ การทีจะได้รับสิงเหล่านีน่าจะเป็นเรืองเกินฝัน   หรืออาจไม่

สามารถประสบไดเ้ลยชัวชีวิต
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สหกรณ์เครดิตยเูนยีนกับการพัฒนาชุมชน

ชุมชนเป็นกลุ่มของครอบครัวทีตงัอยู่รวมกันอย่างถาวรในทอ้งทีต่าง ๆ ชุมชนทุกชุมชนเป็น

แหล่งกาํเนิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ประเพณี และการจดัการความเป็นอยู่ร่วมกนั ในพืนที

เดียวกนัหรือทีเรียกว่าการปกครองคนเป็นส่วนหนึงของครอบครัว ครอบครัวเป็นส่วนหนึงของชุมชน สิงใด

ทีเกิดขึนในชุมชนย่อมกระทบต่อครอบครัวและบุคคล  ในทางกลบักันสิงใดทีคนได้กระทาํอาจมีผลกระทบ

ถึงครอบครัวและชมุชนไดเ้ช่นกัน ฉะนนัหากในชุมชนมีคนดีอยู่เป็นส่วนมาก มีครอบครัวทีมนัคง อบอุ่น ไม่มี

ปัญหา ชุมชนนนัก็จะสงบสุขเป็นชุมชนทีน่าอยู่ แต่ในทางตรงกนัขา้ม ถา้ในชุมชนนันเต็มไปด้วยคนทีไม่ดี

ครอบครัวระสาํระส่าย ชุมชนจะเต็มไปด้วยปัญหานานปัการไม่น่าอยู่     สหกรณ์เครดิตยูเนียนทีตงัขึนในชุมชน

ใดใดเป็นสถาบนัทีมุ่งพัฒนาคนให้เป็นคนดังกล่าวมาแล้ว  และในขณะเดียวกันมุ่งส่งเสริมความมนัคงของ

ครอบครัวสมาชิก  จึงอาจกล่าวได้ว่า    ผลการดาํเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเนียนจะตอ้งมีส่วนช่วยพัฒนา

ชุมชนให้สงบสุข น่าอยู่อย่างแน่นอน อย่างนอ้ยก็ในดา้นต่อไปนี

1. ด้านเศรษฐกิจ สหกรณ์เครดิตยูเนียนเป็นสถาบนัการเงินของชุมชน เป็นแหล่งเงินทุน ทีคนใน

สังคมได้ใช้ เป็นแหล่งเงินทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจของตนและครอบครัวช่วยให้ครอบครัว ซึงเป็นหน่วย

เศรษฐกิจในชุมชนมีเงินทุนหมุนเวียน ครอบครัวเหล่านันย่อมต้องสร้างงาน สร้างอาชีพ ทีจาํเป็นตอ้งใชเ้งิน

หมุนเวียน  ใช้สินคา้และบริการทีผลิตในท้องถินหรือนําสินคา้และบริการจากนอก ท้องถิน (ชุมชน) เขา้ไป

อุปโภค  บริโภค มีการจ้างงานกรณีเช่นนีคือ สหกรณ์เครดิตยูเนียนกระตุน้ ให้เกิดวฏัจกัรทางธุรกิจในชุมชน

ส่วนเงินทุนทีผูค้นมีอยู่ในมือจะนํามาฝากไวใ้นสหกรณ์ อนัเป็นการนําเอาทรัพยากรทางการเงินทีมีอยู่ในชุมชน

กลบัมาให้บริการแก่คนในชุมชนมากกว่าจะตอ้งไปคอยพึงเงนิทุนจากชุมชนอืน ๆ สินคา้และบริการทีผลิตได้

เหลือใช้ในชุมชนจะนําไปจาํหน่าย นอกชุมชน โดยอาศยัสหกรณ์เครดิตยูเนียนด้วยกนัเป็นองค์การทาํธุรกิจร่วม

คือ ต่างเป็นผูผ้ลิต และเป็นผูบ้ริโภคซึงกนัและกนั ไม่ยอมให้คนกลางซึงเอาเปรียบไดเ้ขา้มาแย่งผลประโยชน์ไป

ดงันี ก็เท่ากบัว่าสหกรณ์เครดิตยูเนียนเป็นหน่วยส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน

2. ด้านสังคมและวัฒนธรรม สหกรณ์ เครดิตยูเนียนเป็นแหล่งรวมคนทีพร้อมจะเข้าร่วมใน

ขบวนการ และมีสมาชิกเก่ารับรองผูท้ีจะเขา้มาใหม่ว่าเป็นคนดี พร้อมทีจะเขา้มามีส่วนดาํเนินการ สหกรณ์ และ

กระบวนการดาํเนินงานในสหกรณ์ มุ่งพัฒนาคนให้เป็นคนทีอยู่ร่วมกับผูอื้นได้อยู่แล้ว จึงประกันได้ว่า

กระบวนการดาํเนินงานจะควบคุมคนให้มีพฤติกรรมในทางทีดี สร้างสรรค์สังคม ให้สงบสุขได ้สหกรณ์อาจใช้

ทุนสาธารณประโยชน์สรา้งสวสัดิการและสาธารณสมบติัตา่ง ๆ ให้คน ในชุมชนได้รับทัวกันเป็นการสร้าง

สังคมสวสัดิการกันเองโดยไม่ตอ้งรอรัฐบาลมาดําเนินการ หรือรอ ผูใ้จบุญจากทีอืน ส่วนในเรืองประเพณี

วฒันธรรม สหกรณ์เครดิตยูเนียนจะร่วมสนับสนุนงานประเพณี ทดีีงามของชุมชน หรือเป็นผูน้าํจดังานตาม

ประเพณีเสียเอง เช่น จดัให้มีการยกย่องผูอ้าวุโส ของชุมชนในวนัสงกรานตโ์ดยไม่แบ่งแยกว่าเป็นบุพการีของ

ครอบครัวใด    แต่ถือเป็นบุพการี ของครอบครวัเครดิตยูเนียนเพือให้ผูอ้าวุโสทีไร้ญาติทีถูกทอดทิงให้อยู่ตาม

ลาํพงัมีความหวงัและ กาํลงัใจอนัเนืองจากมีสหกรณ์ในชุมชน เป็นตน้
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3. ด้านการปกครอง สหกรณ์เครดิตยูเนียนส่งเสริมการทาํงานร่วมกนัแบบช่วยกนัคิด ช่วยกันทาํ

ปัญหาชุมชนทังปวงอาจแก้ได้ไม่ยากนักเมือคนในชุมชนมาสัญญาเป็นเสมือนพีน้องกันในสหกรณ์เครดิต

ยูเนียนองค์การนีจะเป็นตวักลางในการจดัการให้ผูค้นอยู่ร่วมกันโดยสงบสุข ทาํให้การปกครองระดบัชุมชน

ไม่มีความยุ่งยากในการผลดัเปลียนหมุนเวียนกันขึนมาเป็นกรรมการบริหารสหกรณ์นันเป็นการฝึกคน

ให้เป็นผูน้ําโดยอตัโนมตัิ คนจะเรียนรู้ทีจะเป็นผูน้ํา เรียนรู้ทีจะเป็นตามตามบทบาทของตน เมือในชุมชนมีคน

ทีเข้าใจและยอมรับบทบาทหน้าทีของกันและกัน ข้อขัดแยง้ระหว่างคนในชุมชนก็จะน้อยลง นันคือ

การปกครองจะไม่ประสบปัญหายุ่งยากเช่นกนั

4. ด้านการศึกษา สหกรณ์เครดิตยูเนียนเป็นกระบวนการศึกษาในตัวเองอยู่แล้ว ดังได้อธิบาย

ในบทก่อน ๆ ว่า กระบวนการทุกกระบวนการของสหกรณ์นีมุ่งพฒันาการเรียนรู้ของคนทงัสิน ไม่ว่าจะเป็นการ

เรียนรู้เกียวกบัสหกรณ์ การเรียนรู้เกียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล การเรียนรู้ในการพฒันาความเป็นอยู่ทีดี

ร่วมกนั การเรียนรู้อาชีพและพฒันาอาชีพร่วมกนั และทีสําคญัเรียนรูที้จะบริหารองคก์ารแบบประชาธิปไตย การ

บริหารธุรกิจการเงิน การบริหารการลงทุนและการเงิน ในครอบครัวของตน สิงเหล่านีลว้นเป็นการให้การศึกษา

แบบนอกระบบแก่ประชาชนในชุมชน อย่างต่อเนืองสหกรณ์เครดิตยูเนียนโดยทางออ้มยงัส่งเสริมการศึกษา

ผูเ้ยาว์ทีบิดา   มารดา ซึงเป็น สมาชิกของสหกรณ์ได้กู้ยืมเงินไปจ่ายค่าเล่าเรียน และโดยทางตรงอาจจัดสรร

เงินทุน เป็นทุนการศึกษา มอบให้บุตรธิดาของสมาชิกทีฐานะยงัไม่สมบูรณ์ เป็นการส่งเสริมการศึกษาทงัสิน

5. ด้านสิงแวดล้อม สหกรณ์เครดิตยูเนียนดูเหมือนจะไม่มีกิจกรรมใดใดทีจะเกียวขอ้ง กับเรือง

สิงแวดลอ้ม แต่แทจ้ริงมีส่วนเกียวขอ้งไดม้าก เช่น สหกรณ์เครดิตยูเนียนจะไม่สนับสนุน ให้สมาชิกกู้เงินไป

ลงทุนในอาชีพทีสร้างผลกระทบต่อสิงแวดลอ้ม อันเป็นการช่วยลดปัญหาไปดว้ย ในการรณรงคส่์งเสริมคุณภาพ

สิงแวดลอ้ม เช่น การกาํจดัขยะ สหกรณ์เครดิตยูเนียนอาจมีส่วนดาํเนินการโดยจดัการลงทุนเก็บขยะในชมุชน

แลว้นาํไปถมในทีรกร้างว่างเปล่า โดยแยกขยะทีย่อยสลายได้ไปถมแบบใช้ดินกลบทบัขยะจะเป็นปุ๋ ยใตด้ิน

จากนนัส่งเสริมการปลูกป่าชุมชน ส่วนขยะทีไม่ย่อยสลายตามธรรมชาติ ก็กาํจดัโดยวิธีทีเหมาะสม เช่น เผาในที

ห่างไกลชุมชน  เป็นตน้ กจิกรรมนีได้มีสหกรณ์เครดิตยูเนียนในลาํปาง เช่น สหกรณ์เครดิตยูเนียนม่วงคาํ จาํกัด

อาํเภอ แม่ทะ จงัหวดัลาํปางได้ลงมือดาํเนินการแลว้ โดยสหกรณ์ลงทุนซือรถเทียมเครืองยนต์แบบทีชาวไร่

ชาวนาให้มาขนขยะ จา้งคนในชุมชนทีพร้อมทาํงานมาปฏิบัติงานและขอความร่วมมือจากทางราชการ เช่น

สาธารณสุขอาํเภอมาให้ความรู้และปรึกษา การดาํเนินงานของหน่วยราชการทีดูแลทีดนิสาธารณะ อนุญาตให้ใช้

ทีดินรกร้างว่างเปล่าเป็นทีถมขยะและปลูกป่าตามโครงการพระราชดาํริ ส่วนค่าใช้จ่าย สมาชิกและประชาชนผู ้

ทิงขยะจ่ายค่าบริการ ตามอตัรานาํหนักต่อราคาทีตกลงกนั เป็นตน้ จะเห็นได้ว่า แมส้หกรณ์เครดิตยูเนียนจะเป็น

เป็นสถาบนัการเงินก็สามารถดาํเนินงาน และกิจกรรม ให้ผลต่อการพฒันาชุมชนในด้านต่าง ๆ ทีเป็นปัญหา และ

ความตอ้งการของประชาชนได้ ซึง สหกรณ์จะเป็นผูก้ระตุน้ความคิด และแผนงานให้เป็นรูปธรรมสมาชิกทงั

รายบุคคลและกลุ่มบุคคล ร่วมมือช่วยเหลือกันดาํเนินงาน โดยมีสหกรณ์ให้ความสนับสนุนทางการเงินและ

วิชาการอยู่
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สหกรณ์เครดิตยูเนียนกับการพัฒนาประเทศชาติ

สหกรณ์เครดิตยูเนียน เป็นองค์การประชาชนรูปแบบหนึงในหลายรูปแบบทีมีในสังคม

ในประเทศต่าง ๆ ย่อมต้องมีบทบาทในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าร่วมกับองค์การทังหลาย

ยิงสหกรณ์เครดิตยูเนียนเป็นองค์การ ทงัทางเศรษฐกจิและสังคม ยิงตอ้งมีส่วนอย่างยงิในการพฒันาประเทศชาติ

จะขอกล่าวบางด้านต่อไปนี

1. การพึงตนเองได้ของชุมชนและลดภาระของรัฐ ดังได้กล่าวแลว้ว่าสหกรณ์เครดิตยูเนียน

เป็นองคก์ารทีช่วยพฒันาชุมชนให้พึงตนเองไดใ้นทางเศรษฐกิจ   และจดัสวสัดิการให้ตนเองโดยไม่ตอ้ง รอคอย

บริการจากรัฐ ย่อมเป็นการลดภาระทีรัฐจะตอ้งนําเงินภาษีมาจดัสวสัดิการแก่ชุมชน รัฐจะได้นําเงิน ไปพฒันา

ระดบัทีตอ้งลงทุนสูงขนึ ส่วนการจดัการพฒันาระดบัย่อยปล่อยให้เป็นภาระของชมุชนทีพึงตนเองได้แลว้

2. ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง เมือปัญหาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชนเบาบางลง

อนัเนืองมาจากสหกรณ์เครดิตยูเนียนจดัการให้แล้ว  สังคมโดยรวมก็สงบ ทาํให้รัฐบาลไม่ตอ้งพะวงเรืองความ

ไม่สงบเรียบร้อยของบา้นเมือง รัฐจึงมีเวลาดาํเนินงานพฒันาประเทศ ในด้านทีสูงกว่าความสามารถขององคก์าร

ประชาชนจะจดัการได้

3. ด้านเศรษฐกิจ หากมีการจดัตงัสหกรณ์เครดิตยูเนียนอย่างทวัถึง กระแสการเงินของประเทศ

ในระดับของประเทศในระดับการบริโภคอุปโภคของประชาชนจะถูกจดัการโดยประชาชนเอง รัฐไม่ตอ้งนํา

นโยบายแทรกแซงใด ๆ มาใช้ ให้กลไกตลาดเสรีควบคุมส่วนการลงทุน ขนาดใหญ่ ให้เป็นภาระทีธนาคาร

จะดูแลให้บริการผูล้งทุนทังในและต่างประเทศ ส่วนการลงทุนขนาดย่อม ให้เป็นภาระของสถาบนัการเงิน

ประชาชนอย่างเครดิตยูเนียนจดัการจะทาํให้การควบคุมเงินตรา และกระแสการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจแยกกัน

แต่เกียวเนืองกันเป็นสองระดับคือระดับประชาชน ผูบ้ริโภค อุปโภค ประชาชนจะจดัการตนเอง ส่วนระดับ

การลงทุนขนาดใหญ่ ธนาคารและรัฐบาล จะร่วมกนัดูแล โดยการนีประชาชนจะปลอดจากการเอารัด เอาเปรียบ

ของสถาบนัทีสูงกว่าชุมชน

4. ด้านการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นทีแน่ใจได้ว่าปรัชญาประชาธิปไตย และ

กระบวนการประชาธิปไตย จะถกูถ่ายทอดสู่ประชาชนตามกระบวนการดาํเนินงานบริหารของสหกรณ์ เพราะ

การควบคุมโดยหลกัประชาธิปไตยเป็นหลกัสําคญัในการดาํเนินงานของสหกรณ์  เมือเป็นเช่นนี สหกรณ์จะเป็น

โรงเรียนประชาธิปไตยในชีวิตจริงของประชาชน  และเมือประชาชนคุน้เคยและศรัทธาปรัชญาและกระบวนการ

ประชาธิปไตยแล้ว  จะส่งผลให้พฤติกรรมทางการเมือง การปกครองของประชาชนเป็นไปตามระบอบ

ประชาธิปไตยทีดี
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ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนยีนแห่งประเทศไทย  จํากัด (ช.ส.ค.)

สหกรณ์เครดิตยูเนียน   เป็นสหกรณ์อีกประเภทหนึงทีเป็นเครืองมือในการพฒันาและสร้าง

ความเขม้แข็งใหแ้ก่ชุมชน  โดยขบวนการสหกรณ์เครดิตยเูนียนในประเทศไทย มีความเชือมโยงและมีการติดต่อ

ประสานงานสําหรับมวลสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียน จงึไดจ้ดัตงัองค์กรระดับชาติ มีหน้าทีส่งเสริม เผยแพร่

และพฒันา ตลอดจนเป็นศูนยก์ลางในการให้บริการดา้นการเงิน สวสัดิการ การศึกษาและการพฒันาเทคโนโลยี

สารสนเทศแก่สหกรณ์เครดิตยูเนียนทวัประเทศไทย ภายใตอุ้ดมการณ์ หลกัการและวิธีการสหกรณ์ ตลอดจนให้

มีวตัถุประสงค์เพืออาํนวยประโยชน์แก่บรรดาสหกรณ์เครดิตยเูนียนในภูมิภาคต่าง ๆ ทวัประเทศ ทงัทีเป็น

สหกรณ์ประเภทเดียวกนัหรือทีประกอบธุรกิจการผลิต การคา้ อุตสาหกรรมหรือการบริการอย่างเดียวกัน  จึงได้

จดัตงั  “ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จํากัด” ซึงมีชือย่อว่า “ช.ส.ค.” ขึนตามวัตถุประสงค์

ดังกล่าว

วิวัฒนาการ ช.ส.ค.

พ.ศ.  2505 องคก์ารเพือชีวิตและสังคมและเศรษฐกิจในเอเชีย ไดจ้ดัให้มีการประชุมในหัวขอ้เรือง “งานออม

ทรัพย์พัฒนา” ขึนทีกรุงเทพฯ  ในครังนันยงัไม่ใชค้าํว่า “เครดิตยูเนียน” ใชค้าํว่า “ออมทรัพย์

พัฒนา”

พ.ศ.  2506 ผูเ้ผยแพร่ศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก  คณะเยซูอติ ได้จดัสัมมนาระดับชาติขนึทีบา้น

เซเวียร์  ใกลอ้นุสาวรียช์ัยสมรภูมิ  ในหัวขอ้เรือง “การพัฒนาเครดิตยูเนียน”  มีผูเ้ขา้สัมมนาเป็น

ผูแ้ทนจากประเทศเกาหลี ญีปุ่ น  ไตห้วนั  ฮ่องกง  และประเทศไทย  ในการสัมมนาครังนัน

คนไทยทีเขา้สัมมนาเริมรู้จกัเครดิตยูเนียนในเบืองตน้

พ.ศ.  2507 บาทหลวงอัลเฟรด  บอนแนงค์ ชาวฝรังเศส และนายแพทยช์วลิต จิตรานุเคราะห์  นกัพัฒนา

ในแหล่งสลมัดินแดง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  ไดร่้วมกนัจดัตงั “สมาคมศูนย์กลางเทวา”

ขึนเพือใช้เป็นทีอบรมให้ความรู้ดา้นการพัฒนา  และด้านการจดัตงักลุ่มเครดิตยูเนียนให้กับคน

ในสลัมดินแดง

พ.ศ.  2508 วนัที 25  กรกฎาคม ผูน้าํทงั 2   ท่าน  ร่วมกบักลุ่มอาสาสมคัรในสลัมดินแดง ทีใชว้ิธีการเครดิต

ยูเนียนเขา้ไปพฒันาคนในแหล่งสลมัดินแดงจนประสบผลสําเร็จ  ได้ก่อตงักลุ่มเครดิตยูเนียนขนึ

ทีสลมัดินแดง ซึงถือเป็นกลุ่มเครดิตยูเนียนแห่งแรกในประเทศไทยชือ “กลุ่มเครดิตยูเนียนแห่ง
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ศูนย์กลางเทวา” มีสมาชิกแรกตงั 13 คน  มีเงินสะสมในครังแรก 230 บาท และค่าธรรมเนียม

แรกเขา้  บาท รวมเป็นทุนดาํเนินงานครังแรก 360 บาท

พ.ศ.  2512 วนัที 12  สิงหาคม   บรรดาอาสาสมคัรมีความเชือมนัว่า  เครดิตยูเนียน  เป็นกิจกรรมทีสามารถ

พฒันาคน เศรษฐกจิและสังคม ของประชาชนไดเ้ป็นอย่างด ี จึงได้เผยแพร่วิธีการเครดิตยูเนียน

ไปสู่ชุมชนต่าง ๆ  ทวัทุกภมิูภาคของประเทศไทย และเมือมีกลุ่มเครดิตยูเนียนเกิดขึนหลายแห่ง

อาสาสมคัรก็ได้ร่วมกันจดัตังองค์กรเพือทําหนา้ทีเป็นศูนยก์ลาง ในการเผยแพร่  จดัตงั และ

ส่งเสริมงานเครดิตยูเนียนใชชื้อว่า   “ศูนย์กลางเครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย”

พ.ศ.  2515 ผูแ้ทนเครดิตยูเนียนทัวประเทศ ได้จดัประชุมกันทีบ้านเซเวียร์ ใกล้อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

กรุงเทพฯ   และได้มีมติจัดตัง “ชุมนุมกลุ่มออมทรัพย์พัฒนาแห่งประเทศไทย” ขึนแทน

“ศูนยก์ลางเครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย”

พ.ศ.  2517 วนัที 20 – 21 เมษายน ผูแ้ทนกลุ่มเครดติยูเนียนไดม้ีการประชุมกนัทีค่ายลูกเสือวชิราวุธ  จงัหวดั

ชลบุรี  มติของผูเ้ขา้ร่วมประชุมครังนีได้เปลียนชือ “ชุมนุมกลุ่มออมทรัพย์พัฒนาแห่งประเทศ

ไทย”  เป็น  “สันนิบาตเครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย” ทาํหน้าทีในการเผยแพร่ ส่งเสริม

ขบวนการเครดิตยูเนียนให้เจริญก้าวหน้า และอาสาสมัครมีแนวความคิดทีจะให้เครดิตยูเนียน

จดทะเบียนเป็นนิตบุิคคล

พ.ศ.  2521 วนัที 21 กันยายน นายทะเบียนสหกรณ์ได้กําหนดระเบียบว่าด้วยการจดัตงัสหกรณ์ประเภท

สหกรณ์ออมทรัพยใ์นชุมชน พ.ศ. จดัอยู่ในประเภทสหกรณ์ออมทรัพยแ์ต่เพือแยกให้เห็น

ลกัษณะทีแตกต่างกนัระหว่างสหกรณ์ออมทรพัยที์จะจดทะเบียนตามระเบียบนีกับสหกรณ์ออม

ทรัพย์ทีมีอยู่เดิมตามลกัษณะอาชีพ จึงให้สหกรณ์ใหม่นีชือว่า “สหกรณ์เครดิตยูเนียน” โดย

ใชเ้ป็นคาํนาํหนา้ชือของสหกรณ์ทีจดัตงัขนึ

พ.ศ. 2522 กลุ่มเครดิตยูเนียนทีได้รับการจดทะเบยีนตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ เมือ  มกราคม พ.ศ.

 ประกอบดว้ย

.สหกรณ์เครดิตยูเนียนแม่มูล จาํกดั เลขทะเบียน กพฮ. / จงัหวดั อุบลราชธานี

.สหกรณ์เครดิตยูเนียนพระหฤทยัเชียงใหม่ จาํกดั เลขทะเบียน กพฮ. /   จงัหวดั เชียงใหม่

.สหกรณ์เครดิตยูเนียนบา้นหนองสามคัคี จาํกดั เลขทะเบียน กพฮ. /   จงัหวดั เชียงใหม่

.สหกรณ์เครดิตยูเนียนศรีหฤทยัขลุง จาํกดั เลขทะเบียน กพฮ. /   จงัหวดั จนัทบุรี

.สหกรณ์เครดิตยูเนียนพฒันากสิกรโคกวดั จาํกดั เลขทะเบียน กพฮ. /   ปราจีนบุรี

จากนนัจึงมกีลุ่มเครดิตยูเนียนหลายกลุ่มจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ และในปีนีเช่นกนั สหกรณ์

เครดิตยูเนียนได้ประชุมจดทะเบียน ชุมนุมระดบัชาติใชชื้อว่า “ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูนียน

แห่งประเทศไทย จํากัด” หรือชือย่อว่า “ช.ส.ค.” และได้รับการจดทะเบียนจากนายทะเบียน
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สหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมือวนัที  กุมภาพนัธ์ พ.ศ.  เลขทะเบียน กพธ.

27/2522

พ.ศ.  2537 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย   จาํกัด ได้มีการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการ

จดัตงัชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จาํกดั สาขาขึนในภูมิภาค เป็นการกระจาย

อาํนาจการบริหารเพือให้สอดคลอ้งกบัธุรกิจหรือกิจกรรมของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่ง

ประเทศไทย จาํกัด

พ.ศ.  2543 ชุมนุมสหกรณเ์ครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จาํกดั ไดย้กร่างขอ้บงัคบัใหม่ เพือให้สอดคลอ้ง

และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. และไดรั้บการจดทะเบียน

ขอ้บังคบัใหม่ เมือวนัที  มกราคม พ.ศ.

พ.ศ.  2548 วนัที  มิถุนายน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงนามในกฎกระทรวง  “กําหนด

ประเภทของสหกรณ์ทีจะรับจดทะเบียน พ.ศ. ” โดยให้ แยกสหกรณ์เครดิตยูเนียนออกจาก

ประเภทสหกรณ์ออมทรัพยม์าเป็นสหกรณ์ประเภท “สหกรณ์เครดิตยูเนียน” และได้ประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม  ตอนที  ก หน้า   วนัที  สิงหาคม พ.ศ.   และนายทะเบียน

สหกรณ์ไดก้าํหนดระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าดว้ยการจดัตงัสหกรณ์ประเภทสหกรณ์เครดิต

ยูเนียน พ.ศ.   ประกาศ ณ วนัที   ตุลาคม พ.ศ. ขึนเพือบงัคบัใชแ้ละถือปฏิบตัิเป็นตน้

มา

เป้าหมายและภารกิจหลัก ช.ส.ค.

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย  จาํกดั  เป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติซึงบรรดา

สหกรณ์เครดิตยูเนียนทวัประเทศได้ร่วมมือกันจดัตงัขึน  เพือให้เป็นสถาบนัสหกรณ์การธนกิจระดบัชาติของ

สหกรณ์เครดติยูเนียนทวัประเทศ  ทผีกูพนัไวด้ว้ยหลักแห่งการควบคุมโดยประชาธิปไตย และหลักแห่งความ

ร่วมมือระหว่างสหกรณ์

เป้าหมายสูงสุด : ช.ส.ค. ตงัเป้าหมายสูงสุด คือ จะให้การสนับสนุน และส่งเสริมสหกรณ์เครดิตยูเนียนใน

ประเทศไทยโดยอาศยัหลกัและวิธีการสหกรณ์เครดิตยูเนียนรวมทงัคณุธรรม 5 ประการ คือ ความซือสัตย ์ความ

เสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นใจกนั ความไวว้างใจกนั เพือพฒันาคนให้รู้จกัช่วยเหลือตนเองและร่วมมือ

ช่วยเหลือซึงกนัและกนั  ทงัทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และจิตใจ ใหม้ีความอยู่ดีกินดีและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

วัตถปุระสงค์และอํานาจกระทําการของ ช.ส.ค.

วัตถุประสงค์ ช.ส.ค.มีวตัถุประสงค์ส่งเสริมสนับสนุนสมาชิกให้เป็นสถาบันการเงินและ

สวสัดิการของชุมชน สถานประกอบการและสถาบันการศึกษา  โดยดาํเนินธุรกิจการผลิต การคา้ การบริการ

อุตสาหกรรม และการลงทุนร่วมกนัเพือช่วยเหลือซึงกนัและกันโดยใช้หลักคุณธรรมพืนฐาน 5 ประการ ได้แก่
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ความซือสัตย ์ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นใจกัน และความไวว้างใจกัน เพือให้เกิดประโยชน์แก่

สมาชิกและส่วนรวมทงัทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทงัในขอ้ตอ่ไปนี

(1) ส่งเสริมการออมทรัพยข์องสมาชิก

(2) จดัหาทุนและบริการสินเชือเพือการประกอบอาชีพและการดาํรงชีพ

(3) ทาํหรือจดัหาปัจจยัการผลิต รวมซือ รวมขาย สินคา้และบริการของสมาชิก รวมทัง

จาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค หรือแปรรูปผลผลิตของสมาชิก

(4) ร่วมมือกับสหกรณ์อืน ชุมนุมสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย องค์กร

ชุมชน ภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐเพือส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์

(5) ส่งเสริมการเรียนรู้ และการพฒันาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน

อํานาจกระทําการ  เพือให้บรรลุวตัถุประสงค์ของสหกรณ์ให้สหกรณ์มีอาํนาจกระทาํการ

ดงัต่อไปนี

(1) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อนื

(2) ออกตวัสัญญาใชเ้งินและตราสารการเงนิ

(3) จดัหาทุนเพือดาํเนินกิจกรรมตามวตัถุประสงค์

(4) ให้ยืม ให้เช่า ให้เช่าซือ โอน รบัจาํนอง รับจาํนาํ ซึงทรัพยสิ์นแก่สมาชิกหรือของสมาชิก

ให้บริการเงินกู ้แก่สมาชิกหรือเพือการลงทุนประกอบอาชีพ เพือสร้างหรือซือทีอยู่อาศยั

เพือการดาํรงชีพ

(5) ให้บริการเงินกูแ้ก่สหกรณ์อนื

(6) คาํประกันเงินกูส้มาชิก รวมทงัการคาํประกนัการให้เช่าชือ

(7) จดัให้ไดม้า ซือ ถือกรรมสิทธิหรือทรัพยสิทธิ ครอบครอง กู้ยืม เช่า เช่าซือรับโอนสิทธิการ

เช่าหรือสิทธิการเช่าซือ จาํนาํหรือจาํนอง ขายหรือจาํหน่าย แลกเปลียนดว้ยวิธีอนืใด ซึง

ทรัพยสิ์น

(8) ซือหุ้นของธนาคารซึงมีวตัถุประสงคเ์พือให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ชุมนุมสหกรณ์

(9) ซือหลกัทรัพยข์องรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ

(10) ซือหุ้นของสถาบนัทีประกอบธุรกิจอนัทาํให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่

กิจการของชุมนุมสหกรณ์ โดยไดร้ับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์

(11) ฝากหรือลงทุนอย่างอืนตามทีกฎหมายและตามทีคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์

แห่งชาติกาํหนด
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(12) เผยแพร่และส่งเสริมกิจการ รวมถึงการแนะนําช่วยเหลือในการจดัตงัดาํเนินการจดัการ

และตรวจวิเคราะห์การดาํเนินงานของกลุ่มเครดิตยูเนียนและสหกรณ์เครดิตยูเนียนสมาชิก

(13) เป็นผูแ้ทนให้ความคุม้ครอง และรักษาประโยชน์ร่วมกันของสมาชิก

(14) รับและจดัการเกียวกบัเงินอุดหนุน เงินยกให้ หรือการช่วยเหลืออืนๆ ซึงชุมนุมสหกรณ์

ไดร้ับ

(15) จดับริการงานพิมพ์หนงัสือ เอกสาร หรือสิงพิมพอื์น รวมถึงการจดัให้มีไวเ้พือขายหรือ

แจกจ่ายซึงตาํรา คู่มือ อนุสาร จุลสาร รายงาน สถิติ หนังสืออืนๆ เครืองเขียน แบบพิมพ์

ของทีระลึก และเครืองใชป้ระจาํสํานกังานทีเกียวขอ้งหรือจําเป็นแก่การดาํเนินกจิการของ

สมาชิก

(16) จดัใหม้ีสวสัดิการหรือสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครวั

(17) จดัให้มีสวสัดิการหรือการสงเคราะห ์เพอืชดเชยหรือสมทบการออมทรัพยแ์ละเงินกูข้อง

สมาชิก รวมถึงจดัให้มีสวสัดิการการชดเชยความเสียหายของสหกรณ์สมาชิก

(18) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิกและผูส้นใจ โดยการจดัการศึกษาอบรม

คณะกรรมการดาํเนินการ ผูต้รวจสอบกิจการ เจา้หน้าที สมาชิกของสหกรณ์เครดติยูเนียน

และเยาวชน

(19) ร่วมมือกบัทางราชการ สันนิบาตสหกรณแ์ห่งประเทศไทย สหกรณ์หรือชุมนุมสหกรณ์อืน

ขบวนการสหกรณ์ในประเทศอืนและองคก์รระหว่างประเทศ องคก์รชุมชน ภาคเอกชน

และหน่วยงานของรัฐ เพือส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของชุมนุมสหกรณ์

(20) ส่งเสริม พฒันากิจกรรมหรืออุตสาหกรรมของสมาชิก กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรีสหกรณ์ หรือ

กลุ่มอืนๆ

(21) ดาํเนินกจิการอืนๆ บรรดาทีเกียวกบัหรือเนืองในการจดัให้สําเร็จ ตามทอีนุญาตไวใ้น

กฎหมายว่าดว้ยสหกรณ์ เพือให้เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องชุมนุมสหกรณ์

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จาํกัด (ช.ส.ค.) สํานักงานสาขา

o ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จาํกดั สาขาภาคเหนือ

ทีอยู่ เลขที  หมู่ที  ตาํบลตน้เปา อาํเภอ  สันกาํแพง จงัหวดัเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย ์

โทรศพัท์ - - , - - โทรสาร - -

o ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จาํกดั สาขาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
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ทีอยู่ เลขที  หมู่ที  ถนนเลียงเมือง ตาํบลบึงเนียม อาํเภอเมืองขอนแก่น

จงัหวดัขอนแก่น รหัสไปรษณีย ์

โทรศพัท์ - - , - -     โทรสาร - -

o ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จาํกดั สาขาภาคกลาง

ทีอยู่ เลขที  ถนนรามคาํแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ์

โทรศพัท์ - - -  ต่อ - โทรสาร - -

o ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จาํกดั สาขาภาคตะวนัออก

ทีอยู่ เลขที /  หมู่ที  ตาํบลเกวียนหัก อาํเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบุรี รหัสไปรษณีย ์

โทรศพัท์ - - , - -             โทรสาร - -

o ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จาํกดั สาขาจงัหวดัเพชรบุรี

ทีอยู่ เลขที  หมู่ที 6 ตาํบลสมอพลือ  อาํเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบรีุ รหสัไปรษณีย ์

โทรศพัท ์ - -                  โทรสาร - -

o ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จาํกดั สาขาภาคใต้

ทีอยู่ เลขที  หมู่ที 5 ตาํบลท่าสะทอ้น  อาํเภอพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

รหัสไปรษณีย ์

โทรศพัท์ - - -             โทรสาร - -

o สถาบนัพฒันาเครดิตยูเนียน

ทีอยู่ เลขที /  หมู่ที 11 ถนนเลียงเมือง ตาํบลบึงเนียม อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น

รหัสไปรษณีย ์  โทรศพัท ์ - - -
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ส่วนที 

ขนัตอนการจัดตงัและพัฒนา

กลุ่มเครดติยูเนยีน
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ส่วนที 
ขันตอนการจัดตงัและพัฒนากลุ่มเครดิตยูเนียน

วัตถุประสงค์การเผยแพร่เพือจัดตังกลุ่มเครดิตยูเนียน

เมอืประชาชนในชุมชนทีประกอบอาชีพต่าง  ๆ ซึงภูมิลําเนาหรือประกอบอาชีพหลกั หรือมี

วงสัมพนัธ์อย่างหนึงอย่างใด มีความประสงค์จะจดัตงักลุ่มฯ หรือสหกรณ์เครดิตยูเนียน ให้ติดต่อได้ที ชุมนุม

สหกรณ์ เครดิตยู เนียนแห่ งประเทศ ไทย จํากัด  (ช.ส.ค .) เลขที 40  ถนนรามค ําแหง แขวงสะพานสูง

เขตสะพานสูง  กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์ 10240  โทรศพัท์ - 373 – 0020 - โทรสาร - -

WWW.CULTTHAI.COOP เพือจะได้รับคําแนะนําในการเตรียมจัดตังสหกรณ์ เครดิตยูเนียน   และ

ขอเอกสารเผยแพร่เพือมาศึกษาหรือขอคาํแนะนําจากสํานกังานสหกรณ์ส่งเสริมกรุงเทพมหานครพืนที , 

และ  สหกรณ์จงัหวดัในทอ้งทีนัน ๆ

กระบวนการจัดตังกลุ่มเครดิตยูเนียน

การก่อตังกลุ่มเครดิตยูเนียนขึน จากการรวมกลุ่มคนนันมกัได้รับการยอมรับจากกลุ่มคนที

ได้รับการบีบคนัทางด้านเศรษฐกิจขาดแคลนปัจจยัทีจาํเป็นเพือการดาํรงชีพ และมีสภาพสังคมทีเอารดัเอาเปรียบ

ตามประวตัิการก่อตงัสหกรณ์เครดิตยูเนียนในประเทศเยอรมนีครงัแรก ไดแ้สดงให้เห็นไดช้ัดว่า คณะผูก้่อตงัซึง

มี ทา่นฟรีดริช วิลเฮลม์ ไรฟ์ไฟเซน (Friedrich Wilhelem Raiffeisen) เป็นผูริ้เริมนนัได ้พยายามหาทางแก้ปัญหา

ของตนด้วยการร่วมกนัแก้ปัญหาดา้นตา่ง ๆ จนพฒันามาสู่การเป็นสหกรณ์เครดิตยูเนียน  ดังทีเราได้ทราบกัน

อยา่งทุกวนันี  การเผยแพร่สหกรณ์เครดิตยูเนียนมีวตัถุประสงค์สําคญัอยู่ทีการจะให้คนเห็นคุณค่าของการ

รวมกนั ร่วมมือช่วยเหลือซึงกันและกัน ในการดาํเนินงานธุรกิจการเงินให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว

และชุมชนรวมทงัสมาชิกในกลุ่มทุกคนและชุมชนของตน นนัคือ

1. ส่งเสริมให้ชมุชนนนัมีกิจการออมทรัพยร่์วมกนั

2. ส่งเสริมให้กิจการออมทรัพยพ์ฒันาเป็นสถาบนัการเงินของชุมชน

3. ส่งเสริมการบริหารกิจการการเงินโดยประชาชนของประชาชนและเพือประชาชน
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โดยปกติแลว้สหกรณ์ประเภทอนืนัน การจดัตงัสหกรณไ์ม่ตอ้งจดัตงัเป็นกลุ่ม หรือคณะบุคคล

ขึนมาก่อน แต่สําหรับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนัน มีความตอ้งการทีจะจดัตงัเป็นกลุ่มเครดิตยูเนียนขึนมาก่อนเพือ

เตรียมความพร้อมในการทีจะจดทะเบียนเป็นสหกรณ์เครดิตยูเนียน  โดยเฉพาะในการบริหารจดัการ ซึงในการ

จดัตงัเป็นกลุ่มเครดิตยูเนียน ก็ได้นําระบบของสหกรณ์นํามาใช้หรือนํามาบริหารกลุ่มเครดิตยูเนียนเพือเตรียม

ความพร้อม และเมือมีความพร้อมทุกดา้นแลว้ก็จะดาํเนินการขอจดทะเบียนเป็นสหกรณ์เครดติยูเนียน โดยใน

การจดัตังกลุ่มเครดิตยูเนียนจนมีการพฒันาเติบโตจดทะเบียนเป็นสหกรณ์เครดิตยูเนียน มีลาํดบัขนัพอสรุปได้

ดงันี
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ขันที    สํารวจชุมชน / การประสานงาน / ผู้นํา

ดาํเนินการสํารวจชุมชน การประสานงาน ตลอดจนศึกษาผูน้าํในชุมชน เพือวิเคราะหค์วามเป็นไปไดใ้น

การจดัตงักลุ่มเครดิตยูเนียนในดา้นต่าง ๆ ดงันี

1.  ด้านวงสัมพันธ์และปริมาณธุรกิจ

ชุมชน ( ) มีประชาชนอยู่อาศัยไม่น้อยกว่า 150 ครัวเรือน และสามารถขยาย

สมาชิก ได้ถึง 500 คน ขึนไป การสะสมไม่ตาํกว่าเดือนละ 50 บาท ต่อคน

( ) ชุมชนทีตงัอยู่ในจังหวดัเป้าหมายหลกัของ ช.ส.ค.ให้พิจารณาเป็น

อนัดบัแรก

ผู้มีรายได้ประจํา ( ) มีพนกังานตงัแต่ 200 คนขึนไป

( ) อตัราการสะสมไม่นอ้ยกว่าเดือนละ 100 บาทต่อคน

( )ได้รับความร่วมมือจากนายจ้าง ฝ่ายจัดการ หรือสหภาพแรงงาน

ของพนกังาน

. ภูมิประเทศ

มีความสะดวกในดา้นการติดต่อสือสาร  คมนาคมสะดวกและปลอดภยัพอสมควร เป็นทอ้งที

ทีอยู่ใกลเ้คียงกับสหกรณ์/กลุ่มเครดติยูเนียนอยู่ก่อนแลว้หรือเป็นทอ้งทีทีมีแนวโนม้ว่าจะมีการจดัตงักลุ่มใหม่

ได้หลายแห่งและมีแผนการขยายงานทีแน่ชัด

. ลกัษณะของชุมชน ให้พิจารณาดา้นต่าง ๆ ดงันี

(1) ความสมัพนัธ์ การรวมตวัของชาวบา้นดีหรือไม่อย่างไร

(2) อุปนิสัยและพฤติกรรมของชุมชนในดา้นเศรษฐกิจ การเป็นหนี การออมเป็นอย่างไร

(3) ชุมชนมีประสบการณ์ เก่าอนัจะส่งผลในด้านลบต่อการรวมตัวในรูปสหกรณ์ เครดิต

ยูเนียนหรือไม่

(4) มีกิจกรรมทีมีลักษณะเดียวกันกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนอยู่ก่อนแล้วหรือไม่ เช่น กลุ่ม

เกษตรกร กลุ่มสัจจะออมทรัพย์  กลุ่มออมทรัพยเ์พือการผลิต หากมีกลุ่มต่าง ๆ เหล่านี

อยู่แลว้มีแนวโน้มว่าจะเปลียนระบบการดาํเนินการมาเป็นรูปแบบสหกรณ์เครดิตยูเนียน

ได้หรือไม ่ หากไม่ได ้ไม่ควรส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์เครดิตยูเนียน เพราะจะเป็นการสร้าง

ความขดัแยง้ในชุมชนและสหกรณ์ฯ จะไม่เจริญเติบโตเท่าทีควร
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4. ผู้นําชุมชน

(1) ผูน้ํามีความสนใจ เอาใจใส่ในการพฒันาชุมชน หรือมีแนวโน้มทีจะให้การศึกษาอบรม

เพือเปลียนแปลงพฤติกรรมได้

(2) ผูน้าํในหมู่บา้นไดร้ับการยอมรับจากชุมชนโดยแทจ้ริงหรือไม่

(3) พฤติกรรมของผูน้ําชุมชนมีผลในทางลบต่อสหกรณ์เครดิตยูเนียน หรือการรวมตวัของ

ชาวบา้นหรือไม่

(4) ผูน้ําชุมชนโดยทวัไป ไดแ้ก ่เจา้อาวาส หรือผูช่้วยเจา้อาวาส ทงัของพุทธศาสนา และคริสต์

ศาสนา ผูน้าํศาสนาอิสลาม  กาํนัน ผูใ้หญ่บา้น ครูโรงเรียนในชุมชน ผูน้าํกลุม่กิจกรรมต่างๆ

ของชาวบา้น

หมายเหตุ   การเขา้ชุมชนควรพิจารณาและอาศยัหน่วยงานราชการ หรือองคก์รพฒันาเอกชน

ทีมีอยู่ เป็นหลักเพือช่วยสือความหมายและหลกัการ แนวความคิดเกียวกับสหกรณ์เครดิต

ยูเนียนไปยงัชาวบา้น

(5) ชุมชนทียงัอยู่ในสภาพทีต้องการการสงเคราะห์ และยังไม่สามารถช่วยตนเองได้เลย

โดยส่วนใหญ่จะไม่พร้อมรับกิจกรรมแบบกลุ่มเครดิตยูเนียนการเขา้ชุมชนในลกัษณะนีตอ้ง

พิจารณาเป็นพิเศษ

(6) การเขา้ชุมชน ควรศึกษาความเป็นไปไดแ้ละการประสานงานให้สอดคลอ้งกบัแผนพฒันา

จงัหวดัควบคู่ไปด้วยความเหมาะสมของแต่ละทอ้งที

ขนัที รวบรวมสมาชิกให้การศึกษา จัดตังกลุ่ม ฯ และดําเนินกิจกรรมกลุ่มเครดิตยูเนียน

หลงัจากทีได้พิจารณาลกัษณะของชุมชนว่ามีความน่าจะเป็นไปไดแ้ลว้ให้รวบรวมสมาชิก

เพือใหค้วามรู้ การศึกษา เพือทราบกระบวนการจดัตงักลุ่มเครดิตยูเนียน แบ่งออกไดเ้ป็น  ระยะเวลาดว้ยกนั คอื

1. ให้การศึกษาระยะเริมต้น

(1) ให้ความรู้กับผูน้ําชุมชนโดยการเข้าไปในชุมชน หรือเชิญผูน้ําชุมชนมาทีที จดัไว้

เน้นลกัษณะพูดคุยในวงกวา้งทวัๆ ไป 5 - 10 คน

(2) ให้ความรู้กบัผูน้าํชุมชนโดยส่งเอกสารเผยแพร่ให้ศึกษาด้วยตวัเอง

2. ให้การศึกษาระยะก่อนจัดตังกลุ่มเครดติยูเนียน

(1) ให้ความรู้การศึกษาอบรมแก่ผูน้ําชุมชนกับผูส้นใจในชุมชน โดยการเข้าไปในชุมชน

เป้าหมาย หรือชุมชนทีมีความพรอ้ม
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หลกัสูตรการให้การศึกษา อบรม ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี

หัวข้อที 1  หลกัการ  อุดมการณ์  และวิธีการสหกรณ์

หัวข้อที 2  กลุ่มและสหกรณเ์ครดิตยูเนียนคืออะไร

หัวข้อที 3 จิตตารมณ์สหกรณ์เครดิตยูเนียน

หัวข้อที 4 การสมคัรเป็นสมาชิก ขอ้ปฏิบตัิ และหน้าทีของสมาชิก

หัวข้อที 5  บทบาทของกลุ่มและสหกรณ์เครดิตยูเนียนทีมตี่อสมาชิกและชุมชน

หัวข้อที 6  การประหยดัสะสม

หัวข้อที 7  การกูย้ืม

หัวข้อที 8  คณะกรรมการและการดาํเนินงาน

(2) ทศันศึกษาดูงานสหกรณ์เครดิตยูเนียนทีประสบความสําเร็จเป็นกรณีตวัอย่าง ประกอบการ

ตดัสินใจของผูน้ําชุมชนและผูส้นใจ

การจดัตังกลุ่มเครดิตยูเนียน และการจัดทําใบรายงานจัดตงักลุ่มเครดิตยูเนยีน

เมือได้พิจารณาความเป็นไปได้ของชุมชนว่า มีความเหมาะสม ความพร้อมตามคุณสมบติัเบืองต้น

ของ ช.ส.ค.ทีระบุไวใ้นขนัที และไดใ้ห้ความรู้ การศึกษาอบรมแลว้ ให้ดาํเนินการต่อดงันี

1. ให้ผูน้ําหรือผูต้ิดต่อประสานงานเชิญผูน้าํและสมาชิกชุมชนประชุมเพือลงมติในการจดัตงักลุ่ม

เครดิตยูเนียนในชุมชนและพิจารณาเรืองสําคญัต่าง ๆ ดังนี

(1) พิจารณาเลือกตงัคณะกรรมการชัวคราวมาบริหารกลุ่มฯ จาํนวน –  คน โดย

มีประธานคนหนึง รองประธานคนหนึง เหรัญญิกคนหนึงและเลขานุการคนหนึง

นอกนนัเป็นกรรมการ

(2) พิจารณากาํหนดค่าธรรมเนียมแรกเขา้ในการสมคัรเป็นสมาชิกของกลุ่มฯ

(3) พิจารณากาํหนดวนัสะสมเงินวนัแรกตงักลุ่มฯ

2. ก่อนถึงกาํหนดวนัสะสมเงินวนัแรกตงั ให้คณะกรรมการชัวคราวดังกล่าว ประชุมเพอืเตรียม

ความพร้อมโดยทางชมุนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จาํกัด จะให้ความรู้เกียวกับ

การเปิดรับสมคัรสมาชิก การบนัทึกรายการทางด้านการเงินและการบญัชี ตลอดจนการปฏิบัติ

เกียวกบัเอกสารใบสมคัรและเอกสารทีเกียวขอ้งตา่ง ๆ ซึงเอกสารดังกล่าวมีจาํหน่ายทีชุมนุม

สหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จาํกดั เพือความเป็นมาตรฐานและแบบเดียวกนัทุกกลุ่ม

เครดิตยูเนียน และพิจารณาร่างระเบียบสําคญัทีจาํเป็น(ตามเอกสารหมายเลข เอกสารในหน้า

- ) สําหรับคณะกรรมการชวัคราวและสมาชิกถือปฏิบตัิ
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3. ดาํเนินการรับเงินสะสมค่าหุ้นจากสมาชิกตามวนัเวลาทีกาํหนด โดยใช้เอกสารทางการเงินและ

บญัชีทีได้ซือจากชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จาํกดั ซึงคอยให้การส่งเสริม

ดูแลการจดัตงักลุ่มเครดิตยูเนียน

ผูด้าํเนินการจดัตงักลุ่มเครดิตยูเนียนตอ้งส่งใบรายงานการจดัตงักลุ่มสะสมให้ชุมนุมสหกรณ์เครดิต

ยูเนียนแห่งประเทศไทย จํากัด โดย ผ่านชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จาํกดั สาขาหรือชมรม

เครดิตยูเนียนในแต่ละสาขาตามแบบฟอร์มทีชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จํากัด กําหนด

(ตามเอกสารหมายเลข  เอกสารในหน้า - ) จํานวน  ชุด ส่งให้ชุมนุมสหกรณ์ เครดิตยูเนียนแห่ง

ประเทศไทย จาํกัด สํานักงานใหญ่  ชุด   เก็บไวท้ีชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จาํกัด สาขา

 ชุด เพือทีทางชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จาํกดั จะได้ขึนชือในทะเบยีนประเภท กลุ่มสะสม

(กลุ่มเครดิตยูเนียนแรกตัง)

หมายเหตุ สิงทีควรให้สมาชิกเตรียมมาในวนัแรกตงั

1. ตอ้งเตรียมสําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบา้นอย่างละ  ชุด

2. เงินค่าธรรมเนียมแรกเขา้, ค่าธรรมเนียมเปิดบญัชีเงินฝาก

3. เงินสะสมตามกาํลงัความสามารถของแต่ละบุคคล

หลงัจากทีได้มีการสะสมเงินวนัแรกแลว้ ทางชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย

จาํกัด จะดาํเนินการช่วยเหลือทางด้านการเงินและบญัชีของกลุ่มฯ เพือให้การปฏิบตัิบญัชีถูกตอ้งตามหลกัการ

บญัชีทีรับรองทวัไป และกลุม่ฯ จะไดด้าํเนินการกิจกรรมต่อเนืองได้ทุกวนัทาํการ

ในกรณีกลุ่ม  / องค์กรอืนทีมีความประสงค์สนใจจะพัฒนากลุ่ม/องค์กรของตนเองเป็น

กลุ่มเครดิตยูเนียนให้ติดต่อประสานงานกบัชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จาํกดั เพือเริมส่งเสริม

และพฒันาจากขนัตอนที  นีเป็นตน้ไป

ขนัที   การส่งเสริมและพฒันากลุ่มเครดิตยูเนียนโดยชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียน

แห่งประเทศไทย จํากัด (ช.ส.ค.)

การเผยแพร่ จดัตงั ส่งเสริมและพฒันาขบวนการเครดิตยูเนียนเพือให้เป็นกลุ่มเครดิตยูเนียนทีมี

การดาํเนินงานทีมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล อาํนวยประโยชน์สูงสุดให้แก่มวลสมาชิก ถือเป็นภารกิจหลกัของ

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จาํกดั ดังนัน การส่งเสริมและพฒันากลุ่มเครดิตยูเนียนจําเป็นตอ้ง

เป็นไปตามมาตรฐานการส่งเสริมและพฒันาของ ช.ส.ค. (ตามเอกสารหมายเลข  เอกสารในหน้า - )
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ขนัที   การสมัครเข้าเป็นผู้สมัครใช้บริการของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียน

แห่งประเทศไทย จํากัด (ช.ส.ค.)

.  กรณีการสมัครเข้ามาเป็นผู้สมัครใช้บริการ

ผูใ้ช้บริการ หมายถึง กลุ่มเครดิตยูเนียนทีเตรียมการจดทะเบียนสหกรณ์เครดิตยูเนียน

กลุ่มเครดิตยูเนียนเมือแรกจดัตงัต้องพยายามเร่งรัดการดาํเนินงานให้ได้มาตรฐานเพือสมัครเป็นผูส้มคัรขอใช้

บริการของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จํากัด ในระยะเวลาไม่เกินสองปี หากปรากฏว่า

กลุ่มเครดิตยูเนียนใด แสดงเจตนาแจ้งชัดว่าไม่ประสงค์จะสมัครเป็นผูส้มคัรใช้บริการของชุมนุมสหกรณ์ฯ

ภายในกาํหนดเวลาดงักล่าว ชุมนุมสหกรณ์ฯ จะพิจารณาตดัความช่วยเหลือและบริการต่างๆ ทงัหมด

คุณสมบัติของกลุ่มเครดิตยูเนียนทีจะสมัครเป็นผู้สมคัรใช้บริการ

1. เป็นกลุ่มเครดิตยูเนียนทีมีสมาชิกไม่น้อยกว่า  คน และมีความสามารถขยายจํานวนสมาชิก

ไดไ้ม่นอ้ยกวา่  คน

2. มีการดําเนินงานมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  เดือน หากเป็นกลุ่มเครดิตยูเนียนในหมู่

ผูม้ีรายไดป้ระจาํ ตอ้งดาํเนินงานมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า  เดือน

3. มีการกาํหนดใช้ขอ้บงัคบัเป็นลายลักษณ์อกัษรที ชุมนุมสหกรณ์ฯให้การรับรอง

4. มีการกาํหนดใช้ระเบียบว่าดว้ยการรับสมาชิก ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้ และระเบียบว่าดว้ยการ

รับ-จ่าย และการเก็บรักษาเงินไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร

5. มีคณะกรรมการครบทุกคนและสามารถบริหารงานไดต้ามขอ้บงัคบั

6. มีคณะกรรมการและสมาชิกทีผ่านการอบรม มีความรู้ ความเขา้ใจในหลักการ และวิธีการดาํเนินงาน

ของสหกรณ์เครดิตยูเนียน

7. มีการจดัทาํทะเบียนสมาชิก บัญชี และเอกสารตามแบบและวิธีการทีชุมนุมสหกรณ์ฯรับรองอย่าง

ถูกตอ้งครบถว้น

8. มีการรับเงินสะสมและเปิดบริการให้เงินกู้แก่สมาชิกแลว้

9. ส่งรายงานฐานะการเงินให้ชุมนุมสหกรณ์ฯเป็นประจาํทุกเดือน

10.มีความสาม ารถและพร้อมให้ความร่วมมือในการชําระค่ าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าบํารุง

ให้ชุมนุมสหกรณ์ฯ

11.รายละเอียดอืนให้เป็นไปตามระเบียบชุมนุมสหกรณ์ฯว่าด้วยผูส้มคัรใช้บริการทีถือใชใ้นปัจจุบนั
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วิธีการสมัครเป็นผู้สมัครใช้บริการ

กลุ่มเครดิตยูเนียนทีประสงคจ์ะสมคัรเป็นผูส้มคัรใช้บริการของชุมนุมสหกรณ ์ตอ้งยืนใบสมคัร

ตามแบบทีแบบฟอร์มทีชุมนุมสหกรณ์ฯกาํหนด (ตามเอกสารหมายเลข เอกสารในหน้า - ) ต่อ

คณะกรรมการดาํเนินการ พร้อมทงัชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้จาํนวนห้าร้อยบาท หากคณะกรรมการดาํเนินการ

มีมติไม่รับกลุ่มเครดิตยูเนียนรายใด  ชุมนุมสหกรณ์ฯ จะรีบดาํเนินการแจ้งมติให้กลุ่มเครดิตยูเนียนได้รับทราบ

พร้อมทงัคืนเงินค่าธรรมเนียมแรกเขา้จาํนวนดงักล่าวให้โดยมิชกัช้า

สิทธิและประโยชน์ทีผู้สมัครใช้บริการจะได้รับจากชุมนุมสหกรณ์

เมือคณะกรรมการดาํเนินการสอบสวนพิจารณาแลว้ ปรากฏว่ากลุ่มเครดิตยูเนียนนัน มีการ

ดาํเนินงานตามหลกัการและวิธีการสหกรณ์ มีคุณสมบตัิของการเป็นผูส้มคัรใช้บริการตามที ช.ส.ค. กาํหนดและ

เห็นเป็นการสมควรก็ให้รับเขา้เป็นผูส้มคัรใช้บริการ

1. รับบริการตรวจเยียมจากเจา้หนา้ทีของชุมนุมสหกรณ์ฯ

2. ไดร้ับทราบข่าวสารประชาสัมพนัธ์

3. มีสิทธิส่งกรรมการเขา้รับการอบรมตามหลกัสูตรทีชุมนุมสหกรณ์ฯจดัขึน

4. ส่งผูแ้ทนเขา้ร่วมการประชุมใหญ่ได้ แต่ผูแ้ทนของผูส้มัครใช้บริการจะไม่มีสิทธิออกเสียงในที

ประชุมใหญ่และไม่ได้รับเลือกตงัเป็นกรรมการของชุมนุมสหกรณ์ฯ

5. มีสิทธิไดร้ับบริการอืนๆ ทีชุมนุมสหกรณ์ฯจะจดัขึน เพือบริการผูส้มคัรใช้บริการ

พันธะผูกพันในการสมัครเข้าเป็นผู้สมัครใช้บริการของ ช.ส.ค. ตามระเบียบ ช.ส.ค. ว่าด้วยผู้สมัครใช้บริการ

1. ให้ผูส้มคัรใช้บริการชาํระค่าบาํรุงตามอตัราและหลกัเกณฑด์งันี

(1) ค่าบาํรุงประจาํปีใด ให้ชาํระภายในเดือนมีนาคมของปีนัน

(2) การคาํนวณค่าบาํรุง ให้ถือยอดจาํนวนสมาชิก ณ วนัที  ธันวาคมของปีทีผ่านไป คาํนวณ

ในอตัราคนละ  บาทต่อปี โดยมีเพดานสูงสุดไม่เกิน ,  บาท

(3) กลุ่มเครดิตยูเนียนทีเป็นผูส้มัครใช้บริการยงัไม่ครบปีในปีแรกทีสมัครเขา้เป็นผูส้มัคร

ใช้บริการ ให้คาํนวณค่าบาํรุงตามอตัราส่วนของระยะเวลาทีเป็นผูส้มคัรใชบ้ริการในปีนนั

2. หากผูส้มัครใช้บริการรายใดไม่ชาํระค่าบาํรุงตามอตัราและหลกัเกณฑท์ี ช.ส.ค. กาํหนดไวเ้ป็นเวลา

 ปีติดต่อกนั โดยมิไดมี้หนงัสือแจง้ถึงสาเหตุอนัสมควรให้ชุมนุมสหกรณ์ฯทราบ คณะกรรมการ

ดาํเนินการอาจพิจารณาให้ออกจากชุมนุมสหกรณ์ฯ

3. ตอ้งส่งรายงานฐานะการเงินประจาํเดือนให้แก่ชุมนุมสหกรณ์ฯเป็นประจาํทุกเดือน

4. ผูส้มคัรใช้บริการจะตอ้งเร่งรัดการดาํเนินงานให้ได้มาตรฐานเพือขอจดทะเบียนเป็นสหกรณ์เครดิต

ยูเนียนภายในหนึงปี นับแต่วนัทีชุมนุมสหกรณ์ฯรับเขา้เป็นผูส้มคัรใช้บริการ หากปรากฏว่ารายใด

แสดงเจตนาชดัเจนว่า ไม่ประสงคจ์ะจดทะเบียนเป็นสหกรณ์เครดิตยเูนียน ชุมนุมสหกรณ์ฯอาจ

พิจารณาตดัความช่วยเหลือและบริการต่างๆ
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4.2 กรณีการสมัครเข้ามาเป็นผู้สมัครใช้บริการประเภทองค์กรอืน

ผูส้มคัรใช้บริการประเภทองค์กรอืน หมายถึง ชุมนุมสหกรณ์อืน และสหกรณอ์นื

คุณสมบัติผู้ทปีระสงค์จะสมัครเป็นผู้สมัครใช้บริการประเภทองค์กรอืน

1. มีการดาํเนินงานมาแลว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  เดือน

2. มีความสมคัรใจทีจะใช้บริการของชุมนุมสหกรณ์ฯ และพรอ้มทีจะให้การสนับสนุนและให้ความ

ร่วมมือในการพฒันากิจการของชุมนุมสหกรณ์ฯ

3. รายละเอียดอนืให้เป็นไปตามระเบียบชุมนุมสหกรณ์ฯว่าดว้ยผูส้มคัรใช้บริการประเภทองคก์รอืน

วิธีการสมัครเป็นผู้สมัครใช้บริการประเภทองค์กรอืน

ผูท้ีมีความประสงค์จะสมคัรเขา้เป็นผูส้มคัรใชบ้ริการประเภทองค์กรอืน ตอ้งยืนใบสมคัรตาม

แบบที ช.ส.ค. กาํหนด (ตามเอกสารหมายเลข  เอกสารในหน้า - ) พร้อมทงัชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้

จาํนวนองค์กรละหนึงพันบาทต่อชุมนุมสหกรณ์ฯ และให้เป็นอาํนาจการพิจารณาโดยคณะกรรมการดาํเนินการ

ถา้คณะกรรมการดาํเนินการมีมติไม่รับ ผูป้ระสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นผูส้มคัรใชบ้ริการประเภท

องค์กรอืนรายใด ดว้ยเหตุผลใด ให้รีบแจ้งมติให้ผูป้ระสงค์จะสมคัรเขา้เป็นผูส้มคัรใชบ้ริการประเภทองค์กรอืน

รายนนัทราบ พร้อมคืนเงินค่าธรรมเนียมแรกเขา้โดยมิชกัช้า

สิทธิและประโยชน์ทีผู้สมัครใช้บริการประเภทองค์กรอืนจะได้รับจากชุมนุมสหกรณ์ฯ

1. ผูส้มคัรใช้บริการประเภทองค์กรอืน มีสิทธิขอใช้บริการเงินกูห้รือสวสัดิการที ช.ส.ค. จดัขึนตามที

กาํหนดในขอ้บงัคบัและระเบียบของ ช.ส.ค.

2. มีสิทธิส่งผูแ้ทนผูส้มคัรใช้บริการประเภทองค์กรอืน เขา้ร่วมประชุมใหญ่ของ ช.ส.ค. ไม่มีสิทธิ

ออกเสียง ไม่มีสิทธิได้รับการเลือกตงัเป็นคณะกรรมการดาํเนินการของ ช.ส.ค. และไม่นับองค์

ประชุมในการประชุมใหญ่ของ ช.ส.ค.

พันธะผูกพันในการสมัครเข้าเป็นผู้สมัครใช้บริการประเภทองค์กรอืน ของ ช.ส.ค. ตามระเบียบ ช.ส.ค. ว่าด้วย

ผู้สมัครใช้บริการประเภทองค์กรอืน

ตอ้งชําระค่าธรรมเนียมแรกเขา้และรายการอืนๆ ตามพนัธะผูกพันทีมีต่อ ช.ส.ค.และตอ้งส่ง

รายงานฐานะทางการเงินประจาํเดือนให้ ช.ส.ค.เป็นประจาํทุกเดือน

หลังจากนัน ทางชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จํากัด  (ช.ส.ค.) จะจัดส่ง

เจ้าหน้าทีเพือส่งเสริมและพัฒนาในส่วนสมาชิกผูส้มคัรใช้บริการเพือเตรียมการจดทะเบียนสหกรณ์ ให้มี

การพัฒนาตามมาตรฐานการส่งเสริมและพฒันาของ ช.ส.ค. เพือพฒันาจนสามารถจดทะเบียนเป็นสหกรณ์

เครดิตยูเนียน ซึงจะไดก้ล่าวในส่วนที  ต่อไป
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การลาออกและเลิกกิจการ

ประเภทกลุ่มสะสม (กลุ่มเครดิตยูเนยีน)

กรณีทีกลุ่มเครดิตยูเนียนทีได้จ ัดตังขึนตามวิธีการของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่ง

ประเทศไทย จ ํากัด (ช.ส.ค .) และขึนทะเบียนในลักษณะกลุ่มสะสมแลว้ต่อมาการบริหารงานไม่ประสบ

ผลสาํเร็จหรือดว้ยมีเหตุอืน ๆ จนไมส่ามารถทีจะดาํเนินการได้ กลุ่มสะสมดงักลา่วอาจจะขอลาออกจากการ

ขึนทะเบียนประเภทกลุ่มสะสมจาก ช.ส.ค. ไดโ้ดยมีวิธีปฏิบตัิดงันี

1. กลุ่มสะสมทีมีความประสงค์แจ้งจะขอลาออกจากการขึนทะเบียนประเภทกลุ่มสะสมตอ้งยืนความ

ประสงคเ์ป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อผูจ้ดัการใหญ่ ช.ส.ค. โดยแจง้เหตุผลและวนัทีมีผลจะขอลาออก

2. เจ้าหน้าทีส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ทีรับผิดชอบในเขตพืนทีดูแลส่งเสริมกลุ่มสะสมทียืนความ

ประสงค์ขอลาออกทีปฏิบัติงานประจําอยู่ที  ช.ส.ค. สาขานัน ๆ ได้เขา้สํารวจ ตรวจสอบเกียวกับ

การบริหารงาน การดาํเนินงานและเหตุผลของการลาออก ตลอดจนตอ้งตรวจสอบรายการทางการเงิน

และทางบญัชีว่าทางกลุ่มฯ ได้ชาํระบญัชีเกียวกับหุ้น เงินรับฝากและพนัธะผูกพันอืน ๆ ทีเกียวข้อง

ระหว่างเจ้าหนีและลูกหนีของกลุ่มสะสมเรียบร้อยแลว้หรือไม่ หากยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จหรือ

เสร็จสินให้ถือว่ายงั ขอลาออกจากการขนึทะเบียนประเภทกลุ่มสะสมจาก ช.ส.ค.ไม่ได้

3. หากกลุ่มสะสมดังก ล่าว ได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้แสดงความเห็นเกียวกับการขอลาออก

ผ่านหัวหนา้แผนกส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์ ผูช้่วยผูจ้ดัการและผูจ้ดัการ ช.ส.ค. สาขาตามลาํดับ เพือ

แสดงความเห็นในเบืองตน้และนําเสนอต่อคณะกรรมการ ช.ส.ค.สาขาเพือพิจารณากลันกรองในเรือง

การทีสมาชิกออกจาก ช.ส.ค.ตามระเบียบ ช.ส.ค.ว่าดว้ย ช.ส.ค.สาขา พร้อมทงัสําเนารายงานการประชุม

คณะกรรมการ ช.ส.ค.สาขา นําเสนอต่อไปยงัผูจ้ดัการใหญ่ ช.ส.ค.เพือพิจารณาต่อไป

4. ผูจ้ัดการใหญ่ ช.ส.ค . พิจารณารายละเอียดต่าง ๆ เกียวกับการขอลาออกจากทะเบียนกลุ่มสะสม

หากพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ผูจ้ ัดการใหญ่  ช.ส.ค. จะอนุมัติและให้ขีด ชือออกจากทําเนียบ

กลุ่มสะสม และแจ้งส่วนงานทีเกียวข้องดําเนินการต่อไป พร้อมทังแจ้ง ช.ส.ค.สาขาเพือทราบและ

ขีดชือออกจากทําเนียบกลุ่มสะสมเช่นเดียวกัน  หากในกรณีทีกลุ่มเครดิตยู เนียนทีขึนทะเบียน

ในลกัษณะกลุ่มสะสมแลว้ต่อมาบริหารงานไม่ประสบผลสําเร็จและมีเหตุตอ้งเลิกกิจการ ช.ส.ค.มีวิธี

ปฏิบัติและลาํดับขนัตอนต่าง ๆ เช่นเดียวกบักรณีการขอลาออก เพียงแต่เจ้าหนา้ทีส่งเสริมและพฒันา

สหกรณที์รับผิดชอบในพืนทีดูแลส่งเสริมกลุ่มสะสมดงักล่าว จะตอ้งจดัทาํใบเลิกกิจการ (ตามเอกสาร

หมายเลข  เอกสารในหน้า - ) เพิมเตมิอีก  ฉบบั เพือเป็นเอกสารอา้งอิงในการเลิกกิจการใน

การนําเสนอต่อผูม้ีอาํนาจพิจารณาอนุมตัิในการเลิกกิจการ
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ประเภทผู้สมัครใช้บริการ

กรณีทีผูส้มคัรใช้บริการของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จาํกัด (ช.ส.ค.)

มีการบริหารงานไม่ประสบผลสําเร็จหรือด้วยมีเหตุอืน ๆ จนไม่สามารถทีจะดาํเนินการไดห้รือมีความประสงค์

จะขอลาออกจากการเป็นผูส้มคัรใช้บริการ ช.ส.ค. ไดโ้ดยมีวิธีปฏิบตัิดังนี

1. ผูส้มคัรใชบ้ริการ ช.ส.ค. ทีมีความประสงคจ์ะขอลาออกจากการขึนทะเบียนสมาชิกประเภทผูส้มคัร

ใช้บริการ ต้องยืนความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการดําเนินการ ช.ส.ค .

โดยแจง้เหตุผลและวนัทีมีผลจะขอลาออก

2. เจ้าหน้าทีส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์ทีรับผิดชอบในเขตพืนทีดูแลส่งเสริมผูส้มคัรใช้บริการทียืน

ความประสงค์ขอลาออกทีปฏิบตัิงานประจาํอยู่ที ช.ส.ค. สาขานนั ๆ ไดเ้ขา้สํารวจตรวจสอบเกียวกับ

การบริหารงาน การดาํเนินงานและเหตุผลของการลาออก หากเป็นกรณีทีการบริหารงานไม่ประสบ

ผลสําเร็จหรือดว้ยมีเหตุอืนๆ จนไม่สามารถทีจะดาํเนินการไดแ้ลว้ขอลาออก ตอ้งตรวจสอบรายการ

ทางการเงินและทางบญัชีวา่ทางผูส้มคัรใช้บริการ ดังกล่าวไดช้าํระบญัชีเกียวกบัหุ้น เงินรับฝากและ

พนัธะผูกพนัอืน ๆ ทีเกียวขอ้งระหว่างเจา้หนีและลูกหนีของผูส้มคัรใช้บริการ  เรียบร้อยแลว้หรือไม่

หากยงัดําเนินการไม่แลว้เสร็จหรือเสร็จสินให้ถือว่ายงัขอลาออกจากการขึนทะเบียนผูส้มัครใช้

บริการไม่ได้

3. ให้เจ้าหน้าทีส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์แสดงความเห็นเกียวกับการขอลาออกผ่านหัวหน้าแผนก

ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์ ผูช้่วยผูจ้ดัการและผูจ้ดัการ ช.ส.ค. สาขาตามลาํดบั เพือแสดงความเห็น

ในเบอืงตน้และนําเสนอต่อคณะกรรมการ ช.ส.ค.สาขาเพือพิจารณากลนักรองในเรืองการทีสมาชิก

ออกจาก ช.ส.ค . ตามระเบียบ ช.ส.ค.ว่าด้วย ช.ส.ค.สาขา พร้อมทังสําเนารายงานการประชุม

คณะกรรมการ ช.ส.ค.สาขา นําเสนอต่อไปยงัผูจ้ัดการใหญ่ ช.ส.ค.เพือพิจารณาให้ความเห็นและ

นาํเสนอต่อคณะกรรมการดาํเนินการ ช.ส.ค.เพือพิจารณาต่อไป

4. คณะกรรมการดาํเนินการ ช.ส.ค. พิจารณารายละเอียดต่าง ๆ เกียวกบัการขอลาออกจากทะเบียน

ผูส้มัครใช้บริการ หากพิจารณาแลว้เห็นว่าถูกต้อง ไม่มีหนีสินหรือภาระผูกพันอยู่กับ ช.ส.ค .

คณะกรรมการดาํเนินการ ช.ส.ค. จะอนุมติัและให้ขีดชือออกจากทาํเนียบผูส้มคัรใชบ้ริการ และแจ้ง

ส่วนงานทีเกียวขอ้งดาํเนินการต่อไป พร้อมทงัแจง้ ช.ส.ค.สาขาเพือทราบและขีดชือออกจากทาํเนียบ

ผูส้มคัรใช้บริการเช่นเดียวกนั หากในกรณีทีผูส้มคัรใช้บริการ ทีขึนทะเบียนแลว้ต่อมาบริหารงานไม่

ประสบผลสําเร็จและมีเหตุตอ้งเลิกกิจการ ช.ส.ค.มีวิธีปฏิบตัิและลาํดับขนัตอนต่าง ๆ เช่นเดียวกับ

กรณีการขอลาออก เพียงแต่เจ้าหน้าทีส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์ทีรับผิดชอบในพืนทีดูแลส่งเสริม

ผูส้มคัรใช้บริการดงักล่าว จะตอ้งจดัทาํใบเลิกกิจการ (ตามเอกสารหมายเลข  เอกสารในหน้า -

 ) เพิมเติมอีก 1 ฉบบั เพือเป็นเอกสารอ้างอิงในการเลิกกิจการในการนําเสนอต่อผูมี้อํานาจ

พิจารณาอนุมตัิในการเลิกกิจการ ผูส้มคัรใช้บริการรายใดไม่ชาํระค่าบาํรุงตามอตัราและหลกัเกณฑ์
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ที ช.ส.ค. กาํหนดไวเ้ป็นเวลาสามปีติดตอ่กนัโดยมิไดมี้หนงัสือแจง้ถึงสาเหตุอนัสมควรให ้ช.ส.ค.

ทราบ คณะกรรมการดาํเนินการอาจพิจารณาให้ออกจาก ช.ส.ค.ได้

ประเภทผู้สมัครใช้บริการประเภทองค์กรอืน

ผูส้มคัรใช้บริการประเภทองคก์รอืน ย่อมขาดจากการเป็นผูส้มคัรใช้บริการประเภทองคก์รอืน

เพราะเหตุใดเหตุหนึง ดงัตอ่ไปนี

1. ขอลาออก

2. เมือองคก์รนนัยุบเลิกกิจการ

3. ตอ้งคาํพิพากษาให้ลม้ละลาย

4. ถูกใหอ้อกจากการเป็นผูส้มัครใชบ้ริการประเภทองคก์รอืนของ ช.ส.ค.

ผูส้มคัรใช้บริการประเภทองค์กรอืนทีมีความประสงคข์อลาออกจากการเป็นผูส้มคัรใชบ้ริการ

ประเภทองค์กรอืนตอ้งไม่มีหนีสินต่อ ช.ส.ค. ในฐานะผูกู้้หรือคาํประกันเงินกู้ หรือหนีอืนผูกพนักบั ช.ส.ค.

โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดาํเนินการเพือสอบสวนพิจารณา เมือเห็นว่าเป็นการ

ขอลาออกจากการเป็นผูส้มคัรใชบ้ริการประเภทองค์กรอืน โดยชอบดว้ยระเบยีบขอ้บงัคบั และคณะกรรมการ

ดาํเนินการอนุมตัิแลว้ จึงถือว่าออกจากการเป็นผูส้มัครใช้บริการประเภทองค์กรอืนของ ช.ส.ค. ได้

ผูส้มคัรใช้บริการประเภทองค์กรอืน อาจถูกให้ออกจากการเป็นผูส้มคัรใช้บริการของ ช.ส.ค.

โดยการพิจารณาของคณะกรรมการดาํเนินการ เพราะเหตุอย่างหนึงอย่างใด ดงัต่อไปนี

1. ไม่ชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้

2. ไม่จัดการแก้ไขขอ้บกพร่องหรือหลกัประกันสําหรับเงินกูท้ีเกิดบกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลาที

คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด

3. จงใจฝ่าฝืนขอ้บงัคบัหรือระเบียบ หรือมติของ ช.ส.ค. หรือแสดงตนเป็นปฏิปักษต์่อ ช.ส.ค. ไม่ว่าโดย

ประการใดก็ตาม หรือการทําการใดใดอนัเป็นเหตุให้เห็นว่าจะกระทํา หรือทําธุรกิจขัดแยง้ หรือ

แขง่ขนักบั ช.ส.ค. อนัทาํให้เสือมเสียชือเสียง หรือเสียผลประโยชน์ของ ช.ส.ค.

เมือคณะกรรมการดาํเนินการไดพ้ิจารณาสอบสวน ปรากฏว่าผูส้มัครใชบ้ริการประเภทองคก์ร

อืนรายใด มีเหตุใดเหตุหนึงดังกล่าวขา้งตน้นี และได้ลงมติให้ออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่ง

จาํนวนคณะกรรมการดาํเนินการทีมาประชุม ก็เป็นอนัถือว่าผูส้มคัรใช้บริการประเภทองค์กรอืนรายนัน ถูกให้

ออกจากการเป็นผูส้มคัรใช้บริการของ ช.ส.ค.

ในกรณีทีผูส้มัครใช้บริการประเภทองค์กรอืน ขาดจากการเป็นผูส้มคัรใช้บริการประเภท

องคก์รอืน ไม่ว่าเพราะเหตุใดก็ตาม ให้ผูจ้ดัการใหญ่ขีดชือออกจากทะเบียนผูส้มัครใชบ้ริการประเภทองคก์รอืน

กบัให้ติดประกาศทีสํานักงาน ช.ส.ค. เป็นเวลาไมน่อ้ยกว่า  วนั
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ส่วนที 

การจัดตังสหกรณ์เครดิตยูเนียน
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ส่วนที 

การจัดตังสหกรณ์เครดิตยูเนียน
เมือได้มีการดาํเนินการจดัตงัเป็นกลุ่มเครดิตยูเนียนและได้สมคัรเป็นผูส้มคัรใช้บริการตาม

ขนัตอนที 1 ถึง 4 แลว้ หากผูส้ม ัครใช้บริการมีความประสงค์ทีจะจัดตังสหกรณ์เครดิตยูเนียนก็ย่อมทีจะ

ดาํเนินการได้โดยมีรายละเอียดมาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาของ ช.ส.ค. (ตามเอกสารหมายเลข  หน้า -

) พอสรุปไดด้งันี

1. ปัจจัยทีเอือต่อการจัดตงัสหกรณ์เครดิตยูเนียน นนัประกอบไปด้วยปัจจยัต่าง ๆ ดงัต่อไปนี

1.1 ด้านสังคม พิจารณาจากความสัมพนัธ์การรวมตวัของคนในชุมชนหรือหมู่บา้นนัน ๆ วา่มี

วฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นอย่างไร ชุมชนมีประสบการณ์เก่าอนัจะส่งผลใน

ดา้นลบต่อการรวมตวัในรูปสหกรณ์เครดิตยูเนียนหรือไม่ในอนาคต

1.2 ด้านเศรษฐกิจ ถือว่าเป็นปัจจัยหนึงทีเอือต่อการจัดตังสหกรณ์เครดิตยูเนียน จะเห็นว่า

ถา้ชุมชนไหนหรือหมู่บา้นใดสภาพภาวะเศรษฐกิจดี ในการทีจะให้คนในชมุชนไดมี้การ

ช่วยเหลือกันทางด้านการเงินก็จะมีมากกว่าชุมชนหรือหมู่บ้านทีสภาพภาวะทาง

ดา้นเศรษฐกิจ ไม่ค่อยดีหรือเป็นชุมชนทียงัเป็นแบบทีคอยสงเคราะห์อยู่

1.3 ด้านการเมือง เป็นปัจจยัหนึงทีเอือต่อการจดัตงัสหกรณ์เครดิตยูเนียน จะเห็นว่า ถา้ชุมชน

ไหน ผูน้ําในชุมชนมีความสนใจ เอาใจใส่ต่อการพัฒนาชุมชน และให้ความสนใจต่อ

กิจกรรมต่าง ๆ ทีชุมชนจดัขึน การจดัตงัสหกรณ์เครดิตยูเนียนก็เหมือนกัน ถา้ผูน้าํในชุมชน

ให้การสนบัสนุนอยา่งจริงจงั จะทาํให้สหกรณ์เครดิตยูเนียนนนั มีการเจริญเติบโตได้อย่าง

รวดเร็ว และเป็นปึกแผ่นมนัคงไดใ้นอนาคต

1.4 ลักษณะชุมชน พิจารณาว่าในชุมชนนันมีประชากรอยู่อาศยัมากน้อยแค่ไหนเมือจดัตัง

สหกรณ์ไปแลว้ในอนาคตสามารถทีจะขยายสมาชิกไดห้รือไม่

คุณสมบัติผู้สมัครใช้บริการทีประสงค์จะขอจดทะเบียนเป็นสหกรณ์เครดิตยูเนียน มีดังต่อไปนี

1. ดาํเนินงานมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าหนึงปี หากเป็นผูส้มคัรใช้บริการในหมู่ผูม้ีรายได้ประจาํ จะตอ้ง

ดาํเนินงานมาแลว้ไมน่อ้ยกว่าห้าเดือน

2. มีสมาชิกรายบุคคลไม่น้อยกว่าห้าสิบคน และมีความสามารถขยายจาํนวนสมาชิกไดไ้ม่น้อยกว่าห้า

ร้อยคน

3. มีแผนการเพิมสมาชิกเป็นรายปี



 57

4. มีอาสาสมัคร หรือสถาบันทีจะให้การสนับสนุนในด้านสํานักงานและพนักงานประจาํสหกรณ์

โดยเฉพาะในระยะแรกทีสหกรณ์ยงัไม่มีรายไดพ้อทีจะจดัจา้งพนักงานได้

5. กลุ่มเครดิตยูเนียนเมือแรกตังต้องพยายามเร่งรัดการดําเนินงานให้ได้มาตรฐาน เพือสมัครเป็น

ผูส้มคัรใช้บริการของชุมนุมสหกรณ์ในระยะเวลาไม่เกินสองปี หากปรากฏว่ากลุ่มเครดิตยูเนียนใด

แสดงเจตนาแจ้งชัดว่าไม่ประสงค์จะสมัครเป็นผูส้มัครใช้บริการของชุมนุมสหกรณ์ภายใน

กาํหนดเวลาดังกล่าว ชุมนุมสหกรณ์จะพิจารณาตดัความช่วยเหลือและบริการต่างๆ ทงัหมด

6. ไดร้ับคาํรับรองเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากชุมนุมสหกรณ์ว่าสมควรจะจดทะเบียนเป็นสหกรณ์เครดิต

ยูเนียนได้
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ขนัที   ช.ส.ค.รับรองผู้สมัครใช้บริการเพือจัดตังสหกรณ์ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ฯ

จากขนัที   หากผูส้มคัรใช้บริการมีความประสงค์จะขอจดทะเบียนสหกรณ์ ตอ้งทําหนังสือแจ้ง

ความจาํนงขอจดัตงัสหกรณ์ประเภท สหกรณ์เครดิตยูเนียนไปยงั ช.ส.ค. โดยผ่านสํานกังาน ช.ส.ค.สาขา ในการ

ยืนเรืองตอ้งมีเอกสารประกอบดังนี

1. หนังสือแสดงความจาํนงขอจดทะเบียนสหกรณ(์ตามเอกสารหมายเลข  หน้า )  1 ฉบบั

2. บญัชีรายชือผูซ้ึงจะเป็นสมาชิกสหกรณ์ (ตามเอกสารหมายเลข  หน้า ) จาํนวน 1 ชุด

3. (ร่าง)  หนังสือรับรอง ฯ (ตามเอกสารหมายเลข , .  หน้า - )  1 ฉบบั

เมือทาง ช.ส.ค.สาขา ได้รับเอกสารดังกล่าว จะดําเนินการจดัทําบทวิเคราะห์เพือตรวจสอบ

คุณ สมบัติตามเกณ ฑ์มาตรฐาน การส่ งเสริมและพัฒน าของ ช.ส.ค .  และตามระเบี ยบน ายท ะเบียน

สหกรณ์ทีเกียวข้อง (ตามเอกสารหมายเลข  หน้า - ) ส่งให้ ช.ส.ค.สํานักงานใหญ่เพือพิจารณาออก

หนังสือรับรองฯ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ฯ ต่อไป

ในระหว่างยืนเรืองถึง ช.ส.ค. ให้คณะกรรมการผูส้มัครใช้บริการทําหนังสือแสดงความจาํนง

ขอจดัตงัสหกรณ์ไปยงัสหกรณ์จงัหวดั (ตามเอกสารหมายเลข  หน้า - ) เพือเชิญประชุมให้คาํแนะนํา

เมือได้หนังสือรับรองจาก ช.ส.ค.แลว้ ให้ผูส้มคัรใชบ้ริการดาํเนินการจดทะเบียนสหกรณ์เพือให้

สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 2542 ดงันี

วิธีดําเนินการจัดตงัสหกรณ์ประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนยีน

มีขนัตอนการดาํเนินการดงันี

ขนัตอนที 1 รวบรวมกลุ่มบุคคล บุคคลทีจะรวมกลุ่มกนัตงัสหกรณ์ตอ้งมีลกัษณะดงันี

1. เป็นบุคคลธรรมดาบรรลุนิติภาวะ

2. มีจาํนวนบุคคลไม่น้อยกว่าหนึงร้อยคน

3. บุคคลทีมาร่วมกนั ควรมีอาชีพอย่างเดียวกันหรือใกลเ้คียงกัน มีปัญหาความเดือดร้อนทาง

เศรษฐกิจหรือสังคม และตอ้งการร่วมมือกันแก้ไขปัญหานัน โดยทํากิจกรรมเพือมุ่งให้ได้

ประโยชน์ร่วมกนัตามประเภทของสหกรณ์เครดิตยูเนียน

4. ทุกคนตอ้งสมคัรใจร่วมกนัลงทุนด้วยวิธีการถือหุ้นอย่างน้อยหนึงหุ้น

5. ยินยอมปฏิบตัิตามกฎเกณฑข์องกฎหมายและขอ้บงัคบัทีพวกตนกาํหนดขึนอย่างเคร่งครัดดว้ย

ความเสียสละ มีวนิยั และซือสัตยสุ์จริต

ขนัตอนที เตรียมการขอจดทะเบียนจดัตังสหกรณ์  เมือเกิดกลุ่มบุคคลแลว้ใหก้ลุ่มบคุคลประชุมกนั เรียกว่า

“การประชุมผู้ซึงประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์” (ตามเอกสารหมายเลข หน้า - ) เพือดาํเนินการ ดงันี
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1. คดัเลือกบุคคลจากทีประชุมนัน จาํนวนไม่น้อยกว่า  คน เป็นผูแ้ทนกลุ่มเพือดาํเนินการ

จดทะเบียนจดัตงัสหกรณ์ เรียกว่า “คณะผู้จดัตังสหกรณ์”

2. กาํหนดชือสหกรณ์อย่างน้อย  ชือ เรียงลาํดับตามความตอ้งการ เพือนายทะเบียนสหกรณ์

ตรวจสอบความซําซ้อนกับชือสหกรณ์ทีไดร้ับการจดทะเบียนไวแ้ล้ว

ขนัตอนที คณะผูจ้ดัตงัสหกรณ์ตอ้งไปดาํเนินการ ดงันี

1. จองชือสหกรณ์เพือป้องกนัการซาํซ้อนสามารถดาํเนินการได้  วิธีคือ

1.1. คณะผูจ้ดัตงัสหกรณด์าํเนินการจองชือผ่าน Web Site (เมนูระบบจองชือสหกรณ์ Online)

กรมส่งเสริมสหกรณ์ (www.cpd.go.th)

1.2. จองชือสหกรณ์ให้สํานักงานสหกรณ์จงัหวดัดาํเนินการตรวจสอบ

2. จดัประชุมคณะผูจ้ดัตงัสหกรณ์ (ตามเอกสารหมายเลข หนา้ - ) เพือดาํเนินการ

2.1. พิจารณาเลือกประเภททีจะจัดตงัเป็นประเภทสหกรณ์ เครดิตยูเนียน และกําหนด

วตัถุประสงคข์องสหกรณ์ทีจะจดัตงัขนึ เพือดาํเนินการอาํนวยประโยชน์ต่อสมาชิกและ

สอดคลอ้งกับประเภทของสหกรณ์เครดิตยูเนียน

2.2. จดัทาํแผนดาํเนินการเกียวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์ (ตามเอกสารหมายเลข

หน้า - ) ทีจะจดัตัง โดยกําหนดกิจกรรมให้สอดคล้องกับประเภทสหกรณ์

เครดิตยูเนียนและเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของสหกรณ์ อย่างนอ้ยตอ้งประกอบดว้ย

(1) กาํหนดระยะเวลาการดาํเนินงานตามแผนงาน ตอ้งไม่นอ้ยกว่า  ปีทางบญัชี

(2) การรับสมคัรสมาชิกเพมิ

(3) การดาํเนินธุรกิจโดยสมาชิกมีส่วนร่วม

(4) การจดัหาทุนดาํเนินการ

(5) การฝึกอบรมเพือให้ความรู้แก่สมาชิก

(6) การจดัให้มีผูจ้ดัทาํบญัชีสหกรณ์

2.3 จดัทาํบัญชีรายชือบุคคลทีประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์ (ตามเอกสารหมายเลข

หน้า ) ซึงตอ้งประกอบดว้ย ลาํดับที ชือ สกุล อายุ หมายเลขบตัรประจาํตวัประชาชน

ทีอยู่ อาชีพ จาํนวนหุ้นทีจะถือแรกตัง จํานวนเงินค่าหุ้น และลายมือชือผูซึ้ง  จะเป็น

สมาชิกสหกรณ์

2.4 ร่างขอ้บังคบัสหกรณ์ (ขอรับฉบบัร่างได้ทีสหกรณ์จังหวดัหรือ ช.ส.ค.) ซึงตอ้งอยู่ใน

ขอ้จาํกดั  ประการคือ

(1) ขอ้บงัคบัสหกรณ์จะตอ้งมีขอ้ความทีไม่ขดัต่อกฎหมายใด ๆ และตอ้งไม่ขดั

ต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอนัดีของประชาชน

(2) ขอ้บงัคบัสหกรณ์อย่างนอ้ยตอ้งมีรายการดงัต่อไปนี
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ก. ชือสหกรณ์ ซึงตอ้งมีคาํว่า “จาํกัด” อยู่ทา้ยชือ ทงันี

- ชือสหกรณ์ตอ้งเป็นภาษาไทยเท่านัน แต่ละชือไม่เกิน  ตวัอักษร

- หากสหกรณ์ประสงค์จะใชช้ือหน่วยงานซึงเป็นภาษาอืน เป็นส่วนหนึง

ของชือสหกรณ์ ตอ้งทบัศพัทเ์ป็นภาษาไทย

ในกรณี ทีสหกรณ์ต้องการกําหนดชือสหกรณ์เป็นภาษาอืน เช่น

ภาษาองักฤษด้วย ให้ใชชื้อภาษาไทยเป็นชือในการขอจดทะเบียนสหกรณ์

และกาํหนดชือภาษาอืนในขอ้บงัคบัต่อจากชือทีเป็นภาษาไทย

ข. ประเภทของสหกรณ์

ค. วตัถุประสงคแ์ละอาํนาจกระทาํการ ตอ้งกาํหนดให้สอดคลอ้งกบักิจกรรม

ทีทาํร่วมกนัและอยู่ในขอบเขตประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนียน

ง. ทีตงัสํานักงานใหญ่ และสํานักงานสาขา

จ. ทุน ซึงแบ่งเป็นหุ้น มูลค่าหุ้น การชาํระค่าหุ้นด้วยเงิน หรือทรัพยสิ์นอืน

การขายและการโอนหุ้นตลอดจนการจ่ายคืนค่าหุ้น

ฉ. ขอ้กาํหนดเกียวกับการดาํเนินงาน การบญัชี และการเงินของสหกรณ์

ช. คุณสมบติัของสมาชิก วิธีรับสมาชิก การขาดจากสมาชิกภาพ ตลอดจน

สิทธิและหนา้ทีของสมาชิก

ซ. ถา้ตอ้งการรับสมาชิกสมทบตอ้งกาํหนดคณุสมบตัขิองสมาชิก วิธีการรับ

สมคัรและการขาดสมาชิกภาพ ตลอดจนสิทธิและหน้าทีของสมาชิกสมทบ

ใหช้ดัเจนไวใ้นขอ้บงัคบั

ฌ. ขอ้กาํหนดเกยีวกับการประชุมใหญ่

ญ. การเลือกตงั การดาํรงตําแหน่ง การพน้จากตาํแหน่ง และการประชุมของ

คณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์

ฎ. การแต่งตงั การดาํรงตําแหน่ง การพน้จากตาํแหน่ง การกําหนดอาํนาจ

หน้าทีและความรับผิดชอบของผูจ้ดัการ

2.5 ในกรณีทีผูส้มคัรใช้บริการไม่มีสํานักงานเป็นของตนเอง ตอ้งอาศัยหรือเช่าเพือเป็น

ทีทําการของกลุ่มฯ คณะผูจ้ัดตังสหกรณ์ต้องทําหนังสือ ขออนุญาตขอใช้สถานที

(ตามเอกสารหมายเลข หน้า ) ต่อผูถื้อกรรมสิทธิในสถานทีนนั ๆ และตอ้งได้รับ

คาํยินยอมอนุญาตใหใ้ชส้ถานที (ตามเอกสารหมายเลข  หน้า ) จากผูถื้อกรรมสิทธิ

นนัด้วย เพือใชเ้ป็นเอกสารประกอบในการยืนเรืองขอจดทะเบียนสหกรณ์

3. จดัประชุมสมาชิกสหกรณ์ทีมีชือในบญัชีรายชือ เรียกว่า “ การประชุมผู้ซึงจะเป็นสมาชิก

สหกรณ์” (ตามเอกสารหมายเลข หน้า - ) เพือให้รับทราบชือสหกรณ์ ซึงผ่านการ

ตรวจสอบแล้วจากนายทะเบียนสหกรณ์  การก ําหนดประเภทสหกรณ์ ว ัตถุประสงค์
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แผนดาํเนินการเกียวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์ และร่วมกันพิจารณาขอ้บงัคับของ

สหกรณ์เพือตกลงกนักาํหนดให้เป็นขอ้บงัคบัสหกรณ์

ขนัตอนที    การขอจดทะเบียนสหกรณ์

คณะผูจ้ัดตังสหกรณ์ดาํเนินการจดัทาํเอกสารเพือจดทะเบียนสหกรณ์ โดยยืนเอกสารทีสํานักงาน

สหกรณ์จงัหวดัแห่งทอ้งทีทีตงัสํานกังานสหกรณ์ เพือกลุ่มจดัตงัและส่งเสริมสหกรณ์ตรวจเอกสาร หลกัฐาน

วิเคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ และรายงานสหกรณ์จงัหวดัในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์เพือรับจดทะเบียนสหกรณ์

เอกสารประกอบการขอจดทะเบียน มีดังนี

(1) คาํขอจดทะเบียนสหกรณ์ จาํนวน  ชุด

- มีรายละเอียดครบถว้นตามแบบทีกาํหนด

- จาํนวนคณะผูจ้ดัตงัสหกรณ์พร้อมลงลายมือชือครบทุกคน

(2) สําเนารายงานการประชุมผูซึ้งประสงคจ์ะเป็นสมาชิกสหกรณ์ จาํนวน  ชุด

- อย่างน้อยตอ้งมีรายละเอียดวาระการประชุมตามทีกาํหนด

- ประธานหรือรองประธานหรือเลขานุการคณะผูจ้ดัตงั เป็นผูล้งลายมือชือรับรองสําเนา

ถูกตอ้ง

(3) สําเนารายงานการประชุมคณะผูจ้ดัตงัสหกรณ์ จาํนวน  ชุด

- อย่างน้อยตอ้งมีรายละเอียดวาระการประชุมตามทีกาํหนด

- ประธานหรือรองประธานหรือเลขานุการคณะผูจ้ดัตงั เป็นผูล้งลายมือชือรับรองสําเนา

ถูกตอ้ง

(4) สําเนารายงานการประชุมผูซึ้งประสงคจ์ะเป็นสมาชิกสหกรณ์ จาํนวน  ชุด

- อย่างน้อยตอ้งมีรายละเอียดวาระการประชุมตามทีกาํหนด

- ประธานหรือรองประธานหรือเลขานุการคณะผูจ้ดัตงั เป็นผูล้งลายมือชือรับรองสําเนา

ถูกตอ้ง

(5) สําเนารายงานการประชุมผูซึ้งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์ จาํนวน  ชุด

- อย่างน้อยตอ้งมีรายละเอียดวาระการประชุมตามทีกาํหนด

- ประธานหรือรองประธานหรือเลขานุการคณะผูจ้ดัตงั เป็นผูล้งลายมือชือรับรองสําเนา

ถูกตอ้ง

(6) บญัชีรายชือผูซึ้งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์ จาํนวน  ชุด

- มีรายละเอียดครบถว้นตามแบบทีกาํหนด

- ประธานหรือรองประธานและเลขานุการคณะผูจ้ดัตงัเป็นผูล้งลายมือชือรับรองทา้ยบญัชี

รายชือภายใต้ข้อความ “ขอรับรองว่าเป็นรายชือและข้อมูลของผูซึ้งจะเป็นสมาชิก

สหกรณ์เครดติยเูนียน............................................ จาํกดั จริง”
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(7) แผนดาํเนินการเกียวกบัธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์ จาํนวน  ชุด

- กาํหนดกิจกรรมให้สอดคลอ้งกับประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนียนและวตัถุประสงค์ที

สหกรณก์าํหนดไวใ้นขอ้บงัคบั

- กิจกรรมทีกาํหนดตอ้งเป็นไปตามระเบียบทีนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด

(8) ขอ้บงัคบัสหกรณ์ จาํนวน  เล่ม ประกอบด้วย

- ตน้ฉบบั  เล่ม และคู่ฉบบั  เล่ม (ให้ถ่ายขอ้บงัคบัคู่ฉบบัจากตน้ฉบบั)

- การจดัทาํขอ้บังคบัสหกรณ์ตอ้งเป็นไปตามทีนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด

(9) หนงัสือรับรองกลุ่มบุคคลจาก ช.ส.ค. (ตามเอกสารหมายเลข . หน้า )

(10) หนงัสือขออนุญาตใชส้ถานที (ตามเอกสารหมายเลข หน้า )

(11) หนงัสืออนุญาตให้ใชส้ถานที (ตามเอกสารหมายเลข หน้า )

ในกรณีทีไ ม่ รับจดทะเบียน สหกรณ์  ให้แจ้งคณ ะผู้จ ัดตังสหกรณ์ ทราบพร้อมด้วยเหตุผล

เป็นหนงัสือ คณะผูจ้ดัตงัสหกรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพฒันาการสหกรณแ์ห่งชาติ โดยยืนคาํอุทธรณ์

ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ ภายในหกสิบวนันบัแต่วนัทีไดร้บัแจง้

ขนัตอนที    การดาํเนินการของสหกรณ์หลงัจากไดร้ับจดทะเบียนสหกรณ์

1. สหกรณที์จดทะเบียนแลว้มีสถานภาพเป็นนิตบุิคคล (ตามเอกสารหมายเลข หน้า )

2. บุคคลตามบญัชีรายชือผูซึ้งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์ มีสถานภาพเป็นสมาชิก ตงัแต่วนัทีนายทะเบยีน

สหกรณ์รับจดทะเบียนสหกรณ์ และไดช้าํระค่าหุ้น ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ตามจํานวนทีกาํหนด

ครบถว้นแลว้

3. เจา้หน้าทีของ ช.ส.ค. เขา้ดาํเนินการตรวจสอบรายการทางบญัชีของผูส้มคัรใชบ้ริการทีไดร้ับการ

จดทะเบียนสหกรณ์ เพือสรุปรายงานฐานะการเงิน และสอบทานหนีกับสมาชิกทุกราย

อนัประกอบด้วย งบดุล งบกาํไรขาดทุน สินสุด ณ วนัก่อนวนัทีได้รับการจดทะเบียนสหกรณ์

เพือ เตรียมการโอนบัญชี (ตามเอก สารหมายเลข ห น้า - )  ตามคําแน ะนําของ

กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ จากกลุ่มเครดิตยูเนียนเดิมเป็นสหกรณ์เครดิตยเูนียนทีจดัตงัใหม่ เนืองจาก

กลุ่มเครดิตยูเนียนเดิมเป็นการดาํเนินการกิจกรรมในรูปแบบของระบบสหกรณ์เครดิตยูเนียนและ

เป็นกิจกรรมทตี่อเนืองอยู่แลว้

4. คณะผูจ้ดัตังสหกรณ์ มีอํานาจหน้าทีและสิทธิเช่นเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์

จนกว่าจะมีการเลือกตงัคณะกรรมการดําเนินการตามมาตรา  แห่งพระราชบญัญัติสหกรณ์

พ.ศ. โดยคณะผูจ้ดัตงัสหกรณ์จะตอ้งมีการประชุมเพือเตรียมความพร้อมในการโอนกิจการ

ทังปวงไปยงัสหกรณ์ เรียกว่า “การประชุมคณะผู้จัดตังสหกรณ์ปฏิบัติหน้าทีคณะกรรมการ

ดําเนินการ” (ตามเอกสารหมายเลข  หน้า - )
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5. คณะผูจ้ดัตงัสหกรณ์ ดาํเนินกิจการสหกรณ์ไดต้ามทีกาํหนดในขอ้บงัคบั

6. คณะผูจ้ดัตงัสหกรณ์ตอ้งจดัประชุมสมาชิกสหกรณ์ เป็นการประชุมใหญ่สามญัครังแรกภายใน

 วนั (ตามเอกสารหมายเลข หน้า - ) นบัแต่วนัทีจดทะเบียนสหกรณ ์เพือ

(1) เลือกตงัคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์

(2) เลือกตงัคณะผูต้รวจสอบกจิการสหกรณ์

(3) อนุมตัิแผนดาํเนินการเกียวกบัธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์และ

(4) มอบหมายงานทงัปวงให้กบัคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์

7. สหกรณที์ไดรั้บจดทะเบียนแลว้ไม่เริมดาํเนินกจิการตามแผนดาํเนินการเกยีวกบัธุรกจิหรือกิจกรรม

ของสหกรณ์ภายใน  ปี นบัแต่วนัทีจดทะเบียน นายทะเบียนสหกรณ์มีอาํนาจสังเลิกสหกรณ์ได้

ขนัตอนที ในกรณีรับจดทะเบียนสหกรณ์ สหกรณ์จงัหวดัดาํเนินการจดัส่งเอกสารดงันี

1. แจง้ให้สหกรณ์ทไีด้รับการจดทะเบียนรบัทราบพร้อมกบั

(1) ขอ้บงัคบัสหกรณ ์  เล่ม (เล่มตน้ฉบบั)

(2) ใบสําคญัรับจดทะเบียนสหกรณ์ (ฉบบัจริง) (ตามเอกสารหมายเลข หน้า )

2. แจ้งสํานกัจดัตงัและส่งเสริมสหกรณ์

3. แจ้งสํานักงานตรวจบญัชีสหกรณ์

หลงัจากได้มีการดาํเนินการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ตามขนัตอนที -  แลว้ ถอืไดว้่าผูส้มคัรใช้บริการ

ได้เป็นสหกรณ์เครดิตยูเนียน(นิติบุคคล) ตามกฎหมาย และในระหว่างนันทางกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

จะเขา้ดาํเนินการตรวจสอบรายการบญัชี ทีโอนให้แก่กนัระหว่างกลุ่มเครดิตยูเนียนกับสหกรณ์เครดิตยูเนียน

ทีจดัตงัใหม่เพือความถูกตอ้งให้เป็นไปตามหลกัการบญัชีทีรับรองทวัไป

สหกรณเ์ครดิตยูเนียนทีไดร้ับการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์เครดิตยูเนียนจะได้รับการส่งเสริมสนบัสนุน

และดูแลจากหน่วยงานทีเกียวขอ้งนอกจากชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จาํกัด  (ช.ส.ค.) เพือให้

สหกรณ์มีการพฒันา เจริญเติบโต มีการบริหารงานเพือมวลสมาชิกให้ได้ประโยชน์สูงสุดตามอุดมการณ์

หลกัการและวิธีการสหกรณ์ ดงันี

1. กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2. กรมตรวจบญัชีสหกรณ์

3. สันนิบาตสหกรณแ์ห่งประเทศไทย
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กรมส่งเสริมสหกรณ์

มีหน้าทีเกียวขอ้งเริมตงัแต่ การจัดตังสหกรณ์ โดยใหก้ารศึกษาอบรมสมาชิก ผูท้ีจะรวมตัว

ขอจัดตงัสหกรณ์  ในเรือง หลกัการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์  ตามรายละเอียดขันตอนการขอจดัตัง

สหกรณ์ ตงัแต่ขนัที -   และเมือไดร้ับจดทะเบียนสหกรณ์แลว้ เจ้าหน้าทีส่งเสริมสหกรณ์ มีหน้าทีให้คาํแนะนํา

เป็นทีปรึกษาให้กับสหกรณ์ ในทุกๆด้าน เริมตังแต่ด้านกฎหมาย ข้อบังคบั ระเบียบ การดําเนินธุรกรรม

การบริหารงานสหกรณ์ เป็นตน้ ทงันี กรมส่งเสริมสหกรณจ์ะทาํหนา้ทีตรวจการสหกรณ์ตามกฎหมายดว้ย

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

มีหน้าทีกาํหนดระบบบญัชี มาตรฐานการสอบบญัชี แตง่ตงัผูส้อบบญัชีเพือตรวจสอบเอกสาร

ประกอบการลงบญัชีและหลกัฐานอืน ๆ ตลอดจนการใช้วิธีการตรวจสอบอืนทีจาํเป็น ตามแนวทางปฏิบตัิงาน

ทีวิชาชีพได้กาํหนดเป็นมาตรฐาน รวมถึงกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ คาํสัง คาํแนะนําของนายทะเบียนสหกรณ์

และของหน่วยงานทีเกียวขอ้ง เพือผูส้อบบญัชีจะสามารถวินิจฉัยและแสดงความเห็นโดยอิสระและเทียงธรรม

ต่องบการเงินทีสหกรณ์จัดทําขึน และเพือแสดงให้เห็นถึงฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงานของสหกรณ์

โดยถูกตอ้งตามทีควรและเป็นไปตามหลกัการบญัชีทีรับรองทัวไปหรือไม่เพียงใด รวมถึงการเสนอขอ้สังเกต

หรือขอ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

มีหนา้ทีส่งเสริมกิจการสหกรณ์ทุกประเภททวัราชอาณาจกัรให้มีความเจริญก้าวหน้า อนัมิใช่

เป็นการหาผลกาํไร หรือรายได้มาแบ่งปันกนั อนัประกอบไปดว้ย การส่งเสริม เผยแพร่กิจการสหกรณ ์แนะนาํ

ช่วยเหลือทางวิชาการแก่สหกรณ์และอาํนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานระหว่างสหกรณ์กับ

ส่วนราชการหรือบุคคลอืน ให้การศึกษาฝึกอบรมวิชาการเกียวกับกิจการของสหกรณ์ และดําเนินการอืน

เพือประโยชน์แก่กิจการสหกรณ์ตามวตัถุประสงค์หรือตามทีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

มอบหมาย
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การลาออกและการเลิกกิจการ

การขอลาออกและการเลิกกิจการของสหกรณ์เครดิตยูเนียนจาก ช.ส.ค. ไดโ้ดยมีวิธีปฏิบตัิดงันี

1. สหกรณ์เครดิตยูเนียนทีมีความประสงค์แจ้งจะขอลาออกจากการขึนทะเบียน ตอ้งยนืความประสงค์

เป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อคณะกรรมการดาํเนินการ ช.ส.ค. โดยแจง้เหตุผลและวนัทีมีผลจะขอลาออก

(ตามเอกสารหมายเลข  หนา้ - )

2. เจ้าหน้าทีส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ทีรับผิดชอบในเขตพืนทีดูแลส่งเสริมสหกรณ์เครดิตยูเนียน

ทียืนความประสงคข์อลาออกทีปฏิบตัิงานประจาํอยู่ที ช.ส.ค. สาขานัน ๆ ได้เขา้สํารวจตรวจสอบ

เกียวกับการบริหารงาน การดาํเนินงานและเหตุผลของการลาออก หากเป็นกรณีทีการบริหารงาน

ไม่ประสบผลสําเร็จหรือด้วยมีเหตุอืนๆ จนไม่สามารถทีจะดําเนินการได้แล้วขอลาออก ต ้อง

ตรวจสอบรายการทางการเงินและทางบญัชีว่าทางสหกรณ์เครดิตยูเนียน ดังกล่าวได้ช ําระบัญชี

เกียวกับหุ้น เงินรับฝากและพันธะผูกพนัอืน ๆ ทีเกียวข้องระหว่างเจา้หนีและลูกหนีของสหกรณ์

เครดิตยูเนียนเรียบร้อยแลว้หรือไม่ หากยงัดาํเนินการไม่แลว้เสร็จหรือเสร็จสินให้ถือว่ายงัขอลาออก

จากการขึนทะเบียนสมาชิกไม่ได้

3. เจา้หนา้ทีส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์จะตอ้งรอผลและการแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรการชาํระบญัชี

จากผูช้าํระบญัชีว่าได้ชาํระบญัชีสหกรณ์สมาชิกเรียบร้อยแลว้ จากนันเจ้าหนา้ทส่ีงเสริมและพฒันา

สหกรณ์ตอ้งแสดงความเห็นเกียวกบัการขอลาออกผ่านหัวหนา้แผนกส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์

ผูช้่วยผูจ้ดัการและผูจ้ดัการ ช.ส.ค. สาขาตามลาํดับ เพือแสดงความเห็นในเบืองตน้และนําเสนอต่อ

คณะกรรมการ ช.ส.ค.สาขา เพือพิจารณากลันกรองในเรืองการทีสมาชิกออกจาก ช.ส.ค . ตาม

ระเบียบ ช.ส.ค.ว่าด้วย ช.ส.ค.สาขา พรอ้มทงัสําเนารายงานการประชมุคณะกรรมการ ช.ส.ค.สาขา

นําเสนอต่อไปยังผู ้จดัการใหญ่ ช.ส.ค.เพือพิจารณาให้ความเห็นและนําเสนอต่อคณะกรรมการ

ดาํเนินการ ช.ส.ค.เพือพิจารณาต่อไป

4. คณะกรรมการดาํเนินการ ช.ส.ค. พิจารณารายละเอียดต่าง ๆ เกียวกบัการขอลาออกจากขึนทะเบยีน

สมาชิก หากพิจารณาแลว้เห็นวา่ถูกตอ้ง ไม่มีหนีสินหรือภาระผูกพนัอยู่กบั ช.ส.ค. คณะกรรมการ

ดาํเนินการ ช.ส.ค. จะอนุมัติและให้ขีดชือออกจากทาํเนียบสมาชิกสหกรณ์ และแจ้งส่วนงานที

เกียวขอ้งดาํเนินการต่อไป พร้อมทงัแจง้ ช.ส.ค.สาขาเพือทราบและขีดชือออกจากทาํเนียบทะเบียน

สมาชิกเช่นเดียวกนั
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ส่วนที 

แบบฟอร์มเอกสารการจัดตงักลุ่ม/

สหกรณ์เครดิตยูเนียน
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เอกสารหมายเลข 

ประกอบดว้ยร่างระเบียบกลุ่มเครดิตยเูนียนและระเบียบชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูนียนฯ

1. ร่างระเบียบกลุ่มเครดิตยูเนียนทีจาํเป็นสําหรับคณะกรรมการชวัคราวและสมาชิก

ถือปฏิบัติ ประกอบดว้ย

1.1 ระเบียบกลุ่มเครดิตยเูนียน ว่าดว้ยสมาชิกภาพ

1.2 ระเบียบกลุ่มเครดิตยเูนียนว่าดว้ย การรับ-จ่ายและเก็บรักษาเงิน

1.3 ระเบียบกลุ่มเครดิตยเูนียนว่าดว้ย สมุดประจาํตวัสมาชิก

1.4 ระเบียบกลุ่มเครดิตยเูนียนว่าดว้ย การให้เงินกูแ้ก่สมาชิกสหกรณ์

2. ระเบียบชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จาํกดั

2.1 ระเบียบชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนฯ ว่าดว้ย สมาชิกภาพ พ.ศ. 

2.2 ระเบียบชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนฯ ว่าดว้ย ผูส้มคัรใช้บริการ พ.ศ. 

2.3 ระเบียบชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนฯ ว่าด้วย ผูส้มัครใช้บริการประเภท

องค์กรอนื พ.ศ. 
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ระเบียบกลุ่มเครดิตยูเนยีน

ว่าด้วย สมาชิกภาพ

พ.ศ. ….…

*********************************************

อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ขอ้ 103 และขอ้ 74(7) ทีประชุมคณะกรรมการ

ดาํเนินการ ครังท ี______/____วนัที  __________________ได้กาํหนดระเบียบว่าด้วยสมาชิกภาพ ดงัต่อไปนี

ข้อ 1) ระเบียบนี เรียกว่า “ระเบียบกลุ่มเครดิตยูเนียน___________________  ว่าด้วยสมาชิกภาพ

พ.ศ. _____________  ”

ขอ้ 2) ระเบียบนีให้ใชบ้งัคบัตงัแต่วนัที  ___________________ เป็นตน้ไป

หมวด 1

คุณสมบัติของสมาชิก

ขอ้ 3) คุณสมบตัิของผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิก ผูส้มคัรเข้าเป็นสมาชิกตอ้งมีคุณสมบตัิตามทีกาํหนดไวใ้น

ขอ้บงัคบั รวมทงัในขอ้ตอ่ไปนี

(1) ตัง บ้ าน เรื อ น อ ยู่ใน ท้ อ ง ที ตํ าบ ล .... ...... ...... . .....อํา เภ อ เมื อ ง _______________

จงัหวดั___________________

(2) เป็นผูม้ีรายไดเ้ป็นเงินเดือนหรือค่าจ้าง สังกดั……………………………

(3) เป็นผูมี้นิสัยดีงาม ไม่บกพร่องในศีลธรรมอนัดี มีความรู้ความเขา้ใจ และเห็นชอบใน

วตัถุประสงคข์องสหกรณ์เครดิตยูเนียน

(4) เป็นผูพ้ร้อมจะปฏิบตัิตามระเบียบ และขอ้บงัคบัของสหกรณ์นี

หมวด 2

วิธีรับสมาชิก

ขอ้ 4) การยืนใบสมคัรให้ผูส้มคัรเข้าเป็นสมาชิกต้องยืนใบสมคัรถึงคณะกรรมการอาํนวยการของ

สหกรณ์ตามแบบทีสหกรณ์กาํหนด และให้เหรัญญิกหรือผูจ้ดัการของสหกรณ์สอบสวนพิจารณาเบืองตน้ก่อน

ในกรณีทีมีกลุ่มสมาชิก ผูส้มคัรตอ้งเลือกเขา้สังกัดอยู่กลุ่มสมาชิกทีมีอยู่หรือซึงจะตังขึนใหม่

ตามทีตนตงับา้นเรือนอยู่หรือประกอบอาชีพหลกัอยู่ใกลเ้คียงโดยยืนใบสมคัรผ่านหัวหนา้กลุ่ม และให้หัวหน้า

กลุ่มสอบสวนพิจารณาเบืองตน้ก่อน

หมายเหตุ (2) ใช้เฉพาะสหกรณ์เครดิตยูเนียนทีจดัตงัในหมู่ผูม้ีรายได้ประจาํ



 69

ขอ้ 5)  ค่าธรรมเนียมแรกเขา้และเงินสะสม ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ให้แก่

สหกรณ์คนละ _______   บาท  และเงินสะสมตามวรรค 2 พร้อมกบัยืนใบสมคัร

ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกตอ้งฝึกหัดสะสมเงินออมของตนไวใ้นสหกรณ์ตามความสามารถทีแสดงไวใ้น

ใบสมคัรเป็นประจาํสมาํเสมอเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่าหกเดือน

เมือสหกรณ์พิจารณารับผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิก ให้สหกรณ์จ่ายโอนเงินสะสมของผูส้มคัรไปเป็นค่าหุ้น

ตามทีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของสหกรณ์ขอ้ 31

ในกรณีทีสหกรณ์มีมติไม่รับผูส้มัครคนใดเข้าเป็นสมาชิก ให้สหกรณ์จ่ายคืนเงินสะสมของผูส้มคัร

นนั ๆ โดยไม่ชกัชา้

ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์ผูส้มคัรจะเรียกคืนไม่ไดไ้ม่ว่าดว้ยกรณีใด ๆ

ขอ้ 6)  การให้การศึกษาอบรม ผูส้มคัรตอ้งเขา้รับการศึกษาอบรมตามหลกัสูตรหรือวิธีการทีสหกรณ์

กาํหนด

ให้คณะกรรมการศึกษาให้การศึกษาอบรมแก่ผูส้มัครเขา้เป็นสมาชิก ให้ทราบถึงวตัถุประสงค์ ระเบียบ

ขอ้บงัคบัของสหกรณ์เครดิตยูเนียน และเรืองอืน ๆ ทีเห็นสมควร

ขอ้ 7)  การเลือกเขา้เป็นสมาชิก เมือคณะกรรมการศึกษาได้รับรองว่าผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกมีความรู้

ความเขา้ใจในวตัถุประสงค์ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของสหกรณ์เครดิตยูเนียน และเมอืคณะกรรมการอาํนวยการ

สอบสวนพิจารณาเห็นว่าผูส้มคัรมีคุณสมบัติตามทีกาํหนดไวใ้นขอ้ 3 ทงัเห็นเป็นการสมควรแลว้ก็ให้รับผูส้มคัร

เขา้เป็นสมาชิกได้

เมือคณะกรรมการอาํนวยการ มีมติรับผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกแลว้ให้แจ้งให้ผูส้มคัรทราบ ในกรณีทีมี

กลุ่มสมาชิกให้แจง้ให้หัวหนา้กลุ่มทีผูน้นัสังกดัทราบโดยเร็ว และจดัให้ผูส้มคัรลงลายมือชือในทะเบียนสมาชิก

และชาํระค่าหุ้นตามทีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของสหกรณ์ตามระยะเวลาทีกาํหนด เมือผูส้มคัรได้ปฏิบตัิดงักล่าว

แลว้จึงจะได้สิทธิเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์

ถา้คณะกรรมการอาํนวยการมีมติไม่รับผูส้มคัรคนใดเขา้เป็นสมาชิกด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ดีให้รีบแจ้งมติ

นนัให้ผูส้มคัรทราบโดยไม่ชกัช้าในกรณีทีมีกลุ่มสมาชิกให้แจง้ให้หัวหน้ากลุ่มทราบดว้ย

ถา้คณะกรรมการอาํนวยการไม่ยอมรับผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกดว้ยเหตุใด ๆ เมือผูส้มคัรร้องขอก็ให้

คณะกรรมการดําเนินการนําเรืองเสนอทีประชุมใหญ่เพือวินิจฉัยชีขาด มติแห่งทีประชุมใหญ่ให้รับเข้าเป็น

สมาชิกในกรณีดังว่านี ตอ้งมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจาํนวนสมาชิกทีมาประชุม

ขอ้ 8) การเปลียนชือ สัญชาติ และทีอยู่ สมาชิกคนใดมีการเปลียนแปลงชือ ชือสกุล สัญชาติ และทีอยู่

ตอ้งแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัทีเปลียนแปลง

ขอ้ 9) การตงัผูรั้บโอนประโยชน์ ให้สมาชิกทาํหนังสือตังบุคคลหนึงหรือหลายคนเพือให้เป็นผูร้ับ

ประโยชน์ซึงตนมีอยู่ในสหกรณ์ เมือตนตายนนัมอบให้สหกรณ์ถือไว้
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เมือสมาชิกตายสหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลียคืน และเงินผลประโยชน์หรือ

เงินอืนใดบรรดาทีสมาชิกผูต้ายมีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่ผูร้ับโอนประโยชน์ทีไดต้งัไว้

ให้ผูรั้บโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อน ยืนคาํขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในกาํหนด

หนึงปีนบัแต่วนัทีสมาชิกตาย โดยให้แนบสําเนามรณะบตัรทีทางราชการออกให้แสดงว่าสมาชิกนนั ๆ ไดถึ้งแก่

ความตายมาประกอบการพิจารณาด้วย เมือคณะกรรมการอาํนวยการได้พจิารณาและอนุมติัแลว้ สหกรณ์จะ

จ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายในสีสิบห้าวนั

ในกรณีผูมี้สิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยืนคาํขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผูที้มีชือเป็นผูร้ับโอน

ประโยชน์ทีสมาชิกไดจ้ดัทาํให้สหกรณ์ถือไวไ้ม่มีตวัตนอยู่ก็ดี เมือพน้กาํหนดอายุความฟ้องคดี     ให้สหกรณ์

โอนจาํนวนเงินดงักล่าวไปสมทบเป็นทุนสํารองของสหกรณ์ทงัสิน

หมวด 3

การขาดจากสมาชิกภาพ

ขอ้ 10) การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุหนึงเหตุใดดงัต่อไปนี

(1) ตาย

(2) วิกลจริต หรือจติฟัน หรือถูกศาลสังให้เป็นคนไร้ความสามารถ

(3) ตอ้งคาํพิพากษาให้ลม้ละลาย หรือตอ้งคาํพิพากษาถึงทีสุดให้จาํคุก เวน้แต่ความผิด

ลหุโทษ หรือความผิดอนักระทาํโดยประมาท

(4) ลาออกและไดร้ับอนุมตัิแลว้

(5) ถกูให้ออกจากสหกรณ์

ขอ้ 11) การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกผูไ้ม่มีพนัธะต่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้ห้รือผูค้าํประกันเงินกู้หรือ

หนีสินอืนทีผูกพนัจะตอ้งชาํระต่อสหกรณ์ อาจขอลาออกจากสหกรณ์ได้โดยแสดงความจาํนงเป็นหนังสือต่อ

คณะกรรมการอาํนวยการ เมือคณะกรรมการอาํนวยการไดส้อบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยขอ้บังคบั

ระเบียบ และอนุมตัิแลว้จึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้

ขอ้ 12) การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุหนึงเหตุใดดงัต่อไปนี

(1) ไม่ชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้

(2) นาํเงินกู้ไปใชผ้ิดจากวตัถุประสงค์ และโครงการทีคณะกรรมการเงินกู้ได้อนุมตัิ

(3) ไม่จดัการแก้ไข หรือเพิมเติมหลกัประกันสําหรับเงินกู้ทีเกิดบกพร่องให้คืนดีภายใน

ระยะเวลาทีคณะกรรมการเงินกูก้าํหนด

(4) ผิดนัดชําระหนีเงินกู้ตามทีก ําหนดถึงสามคราวติดต่อกัน  หรือเกินกว่าหกสิบวัน

ในกรณีทีผิดนัดชาํระหนีเป็นรายเดือน

(5) จงใจปิดบงัความจริงอนัควรแจ้งให้ทราบในใบสมคัรเขา้เป็นสมาชิก เฉพาะเกียวกับ

หนีสินของตน
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(6) จงใจฝ่าฝืนขอ้บงัคับ ระเบียบ หรือมติของสหกรณ์ หรือของทีประชุมกลุ่มสมาชิกซึง

ตนสังกดั หรือประพฤติ   หรือกระทาํการใด ๆ อนัเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซือสัตยสุ์จริต

หรือแสดงตนเป็นปฏิปักษ์ หรือเสือมเสียต่อสหกรณ์ หรือกลุ่มสมาชิกไม่ว่าโดย

ประการใด ๆ

เมือคณะกรรมการอาํนวยการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่าสมาชิกมีเหตุใด ๆ ดงักล่าว

ขา้งตน้ให้เสนอคณะกรรมการดาํเนินการพิจารณา เมือคณะกรรมการดาํเนินการได้ลงมติให้สมาชิกออกโดย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจาํนวนกรรมการดาํเนินการทงัหมดแลว้ก็เป็นอนัถือว่าสมาชิกนนัถูกให้

ออกจากสหกรณ์

คณะกรรมการอาํนวยการมีหน้าทีแจ้งมติของคณะกรรมการดําเนินการให้สมาชิกนัน

ทราบโดยมิชกัช้า

สมาชิกทีถูกให้ออกจากสหกรณ์ มีสิทธิอุทธรณ์ต่อทีประชุมใหญ่ภายในสามสิบวัน

นบัแต่วนัทีทราบมติให้ออกจากสหกรณ์ คาํวินิจฉัยของทีประชุมใหญ่ให้ถือเป็นทีสินสุด

ขอ้ 13) การจาํหน่ายชือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีทีสมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะ

เหตุหนึงเหตุใด ให้คณะกรรมการอาํนวยการจดัให้จาํหน่ายชือออกจากทะเบียนสมาชิกกับให้ปิดประกาศ

ทีสํานักงานของสหกรณ์เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสีสิบห้าวนัแลว้เสนอเรืองสมาชิกออกให้ทีประชุมใหญ่สามัญ

คราวถดัไปทราบ โดยเฉพาะการให้ออกตอ้งชีแจงเหตผุลดว้ย

อนึง ให้สหกรณ์แจ้งเรืองสมาชิกออกให้หัวหน้ากลุ่มซึงเกียวข้องเสนอทีประชุมกลุ่ม

ทราบโดยเร็ว

ขอ้ 14) การจ่ายคืนจาํนวนเงินของสมาชิกผูอ้อกจากสหกรณ์ในกรณีทีสมาชิกพน้จากสมาชิกภาพเพราะ

เหตุตามขอ้บงัคบัขอ้ 36 (1), (2) และ (4) สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินบรรดาทีสมาชิกนนัมีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่ผูม้ีสิทธิ

ได้รับภายในกาํหนดสีสิบห้าวนันบัแตว่นัทีสหกรณ์ไดร้ับคาํร้องขอรับเงิน

เฉพาะเงินค่าหุ้น ถา้ผูม้ีสิทธิประสงค์จะได้รับเงินปันผล และเงินเฉลยีคืนสําหรับปีทางบญัชี

ทีออกด้วยก็จะตอ้งรอการถอนคืนไวจ้นถึงวนัขึนปีทางบญัชีใหม่

สําหรับเงินฝากและดอกเบีย สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบว่าดว้ยการรับฝากเงิน

ถา้ในปีใดจํานวนค่าหุ้นทังทีถอนคืนเนืองจากสมาชิกลาออกจากสหกรณ์ตามขอ้ 10(4)

จะเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามทีอยู่ในวนัตน้ปีนนั คณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจให้รอ

การจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกทีลาออกรายต่อไปในปีนนัไวจ้นถึงปีทางบญัชีใหม่

ในกรณีทีสมาชิกออกจากสหกรณ์เพราะเหตุต้องคาํพิพากษาให้ลม้ละลายตามขอ้ 10(3)

สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินบรรดาทีสมาชิกนนัมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายลม้ละลาย
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ในกรณีทีสมาชิกออกจากสหกรณ์เพราะเหตตุามขอ้ 10(5) สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินบรรดาที

สมาชิกนนัมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในกาํหนดสีสิบห้าวนัตงัแต่วนัทีไดร้ับคาํร้องขอเงินคืนโดยไม่มีเงินปันผล

หรือเงินเฉลียคืนสําหรับปีทางบญัชีทีออกแต่อย่างใดเลย ส่วนเงินฝากและดอกเบียสหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตาม

ระเบียบว่าดว้ยการรับฝากเงิน

ขอ้ 15) การหักจํานวนเงินซึงสมาชิกจะตอ้งรับผิดต่อสหกรณ์ในการจา่ยคืนจาํนวนเงินดงักล่าวใน

ขอ้ 14 นัน ให้สหกรณ์หักจาํนวนเงินซงึสมาชิกตอ้งรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน

ขอ้ 16) ความรับผิดของสมาชิกเพือหนีสินของสหกรณ์ สมาชิกตอ้งรับผิดเพือหนีสินของสหกรณ์จาํกัด

เพียงไม่เกินค่าหุ้นทียงัส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นทตีนถือ

ประกาศ  ณ  _______________________

(  __________________________)

ประธานกรรมการดาํเนินการ
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ระเบียบกลุ่มเครดิตยูเนียน___________________

ว่าด้วย การรับ-จ่ายและเก็บรักษาเงนิ

พ.ศ. ___________________

***********************************************

อาศยัความตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 103(7) และข้อ 74(7) ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ

ครงัที _____/_______วนัที  ___________________ คณะกรรมการดาํเนินการจึงได้กาํหนดระเบียบว่าดว้ยการ

รับ-จ่าย และการเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ดงัต่อไปนี

ข้อ 1)  ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบกลุ่มเครดิตยูเนียน___________________   ว่าด้วยการ

รับ-จ่าย และเก็บรักษาเงิน ___________________”

ขอ้ 2) ระเบียบนีให้ใชบ้งัคบัตงัแต่___________________ เป็นตน้ไป

ขอ้ 3) สหกรณ์เปิดรับจ่ายเงินตงัแต่เวลา ______ น.  ถึง _____   น. ทุกวนัเวน้วนัหยุดราชการ

หรือวนัหยุดตามประกาศของสหกรณ์

ขอ้ 4)  ให้ผูจ้ดัการเป็นผูร้ับผิดชอบในการรับ-จ่าย และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์

ขอ้ 5) กรณีทียงัไม่มีผูจ้ดัการ หรือผูจ้ดัการไม่อยู่ หรือผูจ้ดัการไม่อาจปฏิบตัิหนา้ทีตามขอ้ 4 ได้

ให้คณะกรรมการดาํเนินการแต่งตงักรรมการ หรือพนักงานการเงิน หรือพนักงานผูห้นึงผูใ้ดทีเห็นสมควร

ซึงไม่ได้ปฏิบติัหนา้ทีเกียวกบังานดา้นบญัชีเป็นผูป้ฏิบติัหนา้ทีตามขอ้ 4 แทน โดยอยู่ในความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการดาํเนินการ

ขอ้ 6)  การรับจ่ายเงินจะตอ้งจดัให้มีเอกสารหลกัฐานใบสําคญัประกอบครบถว้น และจะตอ้ง

บนัทึกรายการในสมุดบญัชีของสหกรณ์ทุกครังทนัทีทีเกิดรายการขึน และผูจ้ดัการจะตอ้งตรวจสอบให้ถกูตอ้ง

เป็นประจาํวนั

หมวด 1

ใบเสร็จรับเงิน

ข้อ 7) ใบเสร็จรับเงินให้ใชต้ามแบบทีสหกรณ์ก ําหนดโดยให้มีสําเนาอย่างน้อย 1 ฉบับ

เพือประโยชน์ในการตรวจสอบและบนัทึกบญัชี

ขอ้ 8)  ใบเสร็จรับเงินให้มีหมายเลขกาํกบัเล่ม และหมายเลขกาํกบัใบเสร็จรับเงินเรียงตามลาํดับ

กนัไปทุกฉบบั ให้สหกรณ์จดัทาํทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินไวเ้พือให้ทราบ และตรวจสอบได้ว่าได้จดัพิมพ์ขึน

จาํนวนเท่าใด ไดจ้่ายใบเสร็จรับเงินเล่มใด หมายเลขใดถึงหมายเลขใด ให้พนักงานผูใ้ดไปใช้เมือไร
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การเบิกใชใ้บเสร็จรับเงิน ให้เบิกใช้ตามจาํนวนทีเหมาะสม และจาํเป็นกับสภาพธุรกิจของสหกรณ์

โดยให้เบิกตามลาํดับเล่ม และเลขทีของใบเสร็จรับเงิน และให้มีหลกัฐานการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินไวด้้วย

ขอ้ 9) ใบเสร็จรับเงนิห้ามขูดลบ แกไ้ข เพิมเติมจาํนวนเงินหรือชือผูช้าํระเงินหากใบเสร็จรับเงิน

ฉบบัใดลงรายการรับเงินผิดพลาดก็ให้ขีดฆ่าจาํนวนเงิน และเขียนใหม่ทงัจาํนวนแลว้ให้ผูร้ับเงินลงลายมือชือ

กาํกบัหรือขีดฆ่ายกเลิกใบเสร็จรับเงินนนัทงัฉบบัแลว้ออกฉบบัใหม่ให้แทน

สําหรับใบเสร็จรับเงินฉบบัทียกเลิกให้ขีดฆ่า และเขียนเหตุผลพร้อมกบัลงชือกาํกบัไว้ และให้เย็บติด

ไวใ้นเล่มโดยมีสําเนาอยู่พร้อมตน้ฉบบั

ขอ้ 10) ให้สหกรณ์เก็บรักษาสําเนาใบเสร็จรับเงินซึงผูส้อบบัญชียงัมิไดต้รวจสอบไว้ในที

ปลอดภยัอย่าให้สูญหาย และเมือได้ตรวจสอบแลว้ก็ให้เก็บไวอ้ย่างเอกสารธรรมดาได้

ขอ้ 11) ให้คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึงหรือพนกังานของ

สหกรณ์ทาํหน้าทีควบคุมการจดัเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินทียงัไม่ได้ใช้ และเล่มทียงัใชไ้ม่หมดไวใ้นทีมนัคง

ปลอดภยั

ขอ้ 12) ทุกงวด 3 เดอืน และเมอืสินปีทางบญัชีของสหกรณ์ ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการแตง่ตงั

คณะอนุกรรมการขึนทาํการตรวจนบัใบเสร็จรับเงินทงัทีใช้แลว้ และทียงัคงเหลือให้เป็นการถูกตอ้ง โดยจดัทาํ

หลักฐานการตรวจนบัไวด้ว้ย

หมวด 2

การรับเงนิ

ขอ้ 13) สหกรณ์ตอ้งออกใบเสร็จรับเงินทุกครังทีมีการรับเงินโดยปกติให้ใชใ้บเสร็จรบัเงินเล่ม

เดียวกนัในการรับเงินทุกประเภท เวน้แต่เงินประเภทใดทีมีการรับชาํระเป็นประจาํ และมีจาํนวนมากรายจะแยก

ใบเสร็จรับเงินเล่มหนึงสําหรับการรับชาํระเงินประเภทนนัก็ได้

ขอ้ 14) การรับเงินของสหกรณ์ให้รับเป็นเงินสด แต่ถ้าเป็นกรณีจาํเป็นและเป็นประโยชน์

แก่สหกรณ์ก็อาจรับเป็นเอกสารการเงิน ได้แก่ ธนาณัติ หรือตวัแลกเงินไปรษณีย ์หรือเช็ค หรือตัวแลกเงินหรือ

ตวัสัญญาใชเ้งินได้

ขอ้ 15) ในกรณีจาํเป็นทีจะตอ้งรับเช็ค หรือตวัสัญญาใชเ้งินจะตอ้งเป็นเช็คหรือตวัสญัญาใชเ้งิน

ทีธนาคารรับรอง

ในกรณีทีเป็นเช็คทีไม่สามารถให้ธนาคารรับรองได้จะตอ้งเป็นเช็คทีสังจ่ายในวนัออกเช็ค และ

คณะกรรมการดาํเนินการไดพ้ิจารณาแลว้ว่าผูส้งัจ่ายเป็นบุคคลทีเชือถือได้

ถา้จาํเป็นตอ้งรับเช็คลงวนัทีล่วงหน้าก็ตอ้งเป็นเช็คลงวนัทีล่วงหน้าไม่เกินสามวนั และจาํนวนเงิน

ตามเช็คแต่ละรายรวมแล้วจะตอ้งไม่เกิน………………….บาท และคณะกรรมการดาํเนินการจะตอ้งให้ผูส้งัจ่าย

จดัหาหลกัประกันทีเป็นทรัพยสิ์นหรือบุคคลทีเชือถือได้มารับเช็ค หรือให้ธนาคารพาณิชยค์าํประกันหนีสิน

ต่าง ๆ ทีชาํระด้วยเช็คทงัหมด



 75

ขอ้ 16) ในกรณีทีมีการรับเช็คตามขอ้ 15 ใบเสร็จรับเงินทีสหกรณ์ออกให้แก่ผูจ่้ายเช็คให้ระบุว่า

เป็นเช็คของธนาคารใด เลขทีเท่าไร และลงวันทีเท่าใด ทังให้กําหนดเงือนไขไว้ในใบเสร็จรับเงินว่า

“ใบเสร็จรับเงินนีจะสมบูรณ์ต่อเมือได้รับเงินตามเช็คนันแล้ว” และให้จัดทําทะเบียนรับเช็คเพือบันทึก

รายละเอียดเกียวกับเช็คดังกล่าวเพือการควบคุมและตรวจสอบด้วย เช็คทีถึงกาํหนดให้นําฝากธนาคารทนัที

ส่วนเช็คทียงัไม่ถึงกาํหนดให้เก็บรักษาไวจ้นกว่าจะถึงวนัครบกาํหนด

ขอ้ 17) เงินสดและเอกสารการเงินทีสหกรณ์ไดรั้บในแต่ละวนัตามขอ้ 14 ให้นาํฝากธนาคาร

เมือสินเวลารบัจ่ายเงนิในวนันนั เวน้แต่เอกสารการเงินประเภททีตอ้งนําไปขึนเป็นเงินสดก่อนกใ็ห้ดาํเนินการ

ในทนัที

ในกรณีทีไม่สามารถนําฝากธนาคารได้ทนัเวลานัน ให้บนัทึกเหตุผลไวใ้นสมุดบญัชีเงินสด และแจง้

ให้ประธานกรรมการดาํเนินการ หรือกรรมการผูไ้ดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการดาํเนินการเพอืทราบ และให้

รีบนําเขา้ฝากธนาคารในเวลาเริมทาํการของวนัทาํการถดัไปทนัที

เงินสดและเอกสารการเงินซึงไม่อาจนําฝากธนาคารได้ทันในวนันันให้เก็บรักษาไวใ้นตู้นิรภัย

ของสหกรณ์หรือในทีมนัคงปลอดภยั

ขอ้ 18) กรณีเงินนําฝากธนาคารมีจาํนวนมาก หรือธนาคารอยู่ห่างไกล หรือกรณีทีเห็นว่าจะไม่

ปลอดภัยแก่เงินทีจะนําฝากธนาคาร ให้คณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาแต่งตังให้กรรมการคนใดคนหนึง

ร่วมกับผูจ้ดัการควบคุมเงินไปฝากธนาคาร และหรืออาจจดัให้มีเจา้หนา้ทีตาํรวจควบคมุรักษาความปลอดภยั

ดว้ยก็ได้

หมวด 3

การจ่ายเงิน

ขอ้ 19) การจ่ายเงินให้จ่ายเฉพาะเพือกิจการภายในขอบเขตวตัถุประสงค์ของสหกรณ์ และ

เป็นไปโดยถูกตอ้งตามระเบียบ และขอ้บงัคบัของสหกรณ์

ขอ้ 20) การจ่ายเงินทุกครงัตอ้งมีหลกัฐานการจา่ยทีถูกตอ้งสมบูรณ์เกบ็ไว้ เพือประโยชน์ในการ

ตรวจสอบ

ขอ้ 21) หลกัฐานการจ่าย นอกจากใบเสร็จรับเงินซึงผูร้ับเงินออกให้แก่สหกรณ์ให้ใช้ตามแบบ

ทีสหกรณ์กาํหนด

ขอ้ 22) หลกัฐานการจ่ายทีเป็นใบเสร็จรับเงินซึงผูร้ับเงินออกให้แก่สหกรณ์อย่างนอ้ยจะตอ้งมี

รายการดงัต่อไปนี

(ก) ชือ สถานทีอยู่ หรือทีทาํการของผูรั้บเงิน

(ข) วนั เดือน ปี ทีรับเงิน

(ค) รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร

(ง) จาํนวนเงินทงัตวัเลขและตวัอกัษร

(จ) ลายมือชือของผูร้ับเงิน
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ขอ้ 23) ให้พนักงานการเงินประทบัตรา “จ่ายเงินแลว้” และลงลายมือชือกาํกบัการจ่ายพร้อมวนั

เดือน ปี ไวใ้นหลกัฐานการจ่ายเงินทุกฉบบัเพือประโยชน์ในการตรวจสอบ

ขอ้ 24) การจ่ายเงินของสหกรณ์ให้กระทาํไดด้ังนี

(24.1) การจ่ายเงินเป็นจาํนวนไม่มาก และตอ้งจ่ายเป็นประจาํ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบียเลียง

ของกรรมการและพนักงานสหกรณ์ ค่าสือสาร ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า ค่านาํประปา

และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เป็นตน้ให้จ่ายจากเงินสดในมือทีกําหนดให้เก็บรักษา

ไวไ้ดไ้ม่เกิน __________    บาท (_______________ )

(24.2) การจ่ายเงินเป็นจํานวนมากให้แก่สมาชิก หรือกรรมการ หรือพนักงานของ

สหกรณ์ หรือการจ่ายเงินของสหกรณ์ในทางธุรกิจอืน ๆ ให้จ่ายเป็นเช็ค ยกเวน้

ถา้ผูร้ับเงินประสงค์จะให้จ่ายเป็นเงินสด หรือในกรณีทีสหกรณ์ไม่สามารถ

จ่ายเงินเป็นเช็คไดก้็ให้จ่ายเป็นเงินสด โดยไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ดาํเนินการ

ขอ้ 25) ก่อนจ่ายเงินทุกครัง ผูม้ีหน้าทีจ่ายตอ้งตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ และใบสําคญั

ประกอบการจ่ายเงินให้ถูกตอ้งเรียบร้อย และตอ้งมีผูอ้นุมตัิให้จ่ายเงินได้จึงจ่ายเงิน และเรียกใบเสร็จรับเงินจาก

ผูร้ับเงิน หรือให้ผูร้ับเงินลงนามรับเงินไวใ้นหลกัฐานการจ่ายเงินของสหกรณ์ทุกครัง

ขอ้ 26) ให้คณะกรรมการดาํเนินการ มีมติให้ประธานกรรมการดาํเนินการ หรือผูจ้ดัการ หรือ

ผูท้คีณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายมีอาํนาจในการอนุมตัิวงเงินในการใชจ้่ายแต่ละครังเพือการบริหารงาน

สหกรณ์ไม่เกินครังละ ______________  บาท ( ______________  )

ขอ้ 27) การจ่ายเงินแก่ผูม้ีสิทธิรับเงิน ในกรณีทีไม่รู้จกัตวัผูข้อรับเงินตอ้งให้บุคคลอืนทีเชือถือ

ได้ลงลายมือชือรบัรองหรือนาํหลกัฐาน เช่น บตัรประจาํตวัแสดงประกอบการรับเงินด้วย

ขอ้ 28) การจ่ายเช็คตามทีกําหนดไว้ในข ้อ 24.2 ให้สังในนามบุคคล หรือหน่วยงานผูรั้บเงิน

โดยขีดฆ่าคาํว่า “ผูถ้ือ” ออก

ขอ้ 29) การจ่ายเช็ค ตอ้งมีใบสําคญัจ่ายเช็คซึงมีรายละเอียดเกียวกับวนัทีจ่ายเช็ค เลขทีเช็ค

ชือธนาคาร วตัถุประสงค์ในการจ่ายเงิน ชือผูร้ับเช็คและจาํนวนเงิน พร้อมทงัลงชือผูจ้ดัทาํเอกสาร และผูอ้นุมตัิ

ไวเ้ป็นหลกัฐาน ทังนี สหกรณ์จะตอ้งจดัให้มีทะเบียนจ่ายเช็คบันทึกรายละเอียดขา้งต้นเพือการควบคุม และ

ตรวจสอบดว้ย

เช็คทีมีการลงชือสังจ่ายเรียบร้อยแลว้แต่ยงัไม่มีผูม้ารับ ให้เก็บรักษาไวใ้นทีปลอดภยั และควรติดต่อ

ให้ผูรั้บมารับไปโดยเร็วทีสุด

ขอ้ 30) ในกรณียกเลิกการจ่ายเช็ครายการใด ให้ผูม้ีหนา้ทีจ่ายประทบัตรา “ยกเลกิ” ในเอกสาร

ทียกเลิกทุกฉบบั ส่วนเช็คทียกเลิกให้เย็บติดกบัตน้ขวัและประทบัตรา “ยกเลิก” พร้อมบนัทึกเหตุผลทียกเลิก

และลงลายมือชือผูร้ับผิดชอบกาํกับไวด้้วย
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ขอ้ 31) ในการถอนเงินจากธนาคารหรือแหล่งรับฝากเงินอนื ๆ เพือนาํมาใช้จ่ายในธุรกิจของ

สหกรณ์ ให้ผูจ้ดัการหรือผูท้าํหน้าทีแทน ทาํบนัทึกขออนุมตัิถอนเงินโดยชีแจงเหตุผลต่อประธานกรรมการ

ดําเนินการ หรือรองประธานกรรมการดําเนินการ หรือกรรมการผูที้ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

ดาํเนินการให้เป็นผูม้ีอาํนาจอนุมตัิการถอนเงิน พร้อมทงัแนบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ และเอกสารการถอนเงิน

เพือประกอบการพิจารณาดว้ย

หมวด 4

การเกบ็รักษาเงินและเอกสารสําคัญ

ขอ้ 32) เมือสินเวลาทําการตามขอ้ 3 ให้ผูจ้ดัการหรือผูป้ฏิบตัิหนา้ทีแทนตามขอ้ 5 ตรวจสอบ

รายการเงินสดในสมุดบญัชีเปรียบเทียบกับตวัเงินสดในมือเป็นประจาํทุกวนั เมือเห็นว่าถูกตอ้งตรงกนัแลว้ให้

ลงลายมือชือกาํกบัไวใ้นสมุดบญัชีดว้ย

ขอ้ 33) เงินสดและเอกสารการเงินทีสหกรณ์จะตอ้งเก็บรักษาไวใ้นมือในแต่ละวนันัน ให้เก็บ

รักษาไวใ้นตูนิ้รภยัของสหกรณห์รือในทีมนัคงปลอดภยั โดยอยู่ในความรับผิดชอบของผูจ้ดัการ

ขอ้ 34) ให้เก็บรักษาสมุดคู่บญัชีเงินฝากของสหกรณ์ทุกเลม่ สมุดบญัชี ทะเบียน และเอกสาร

เกียวกบัการเงินไวใ้นตูนิ้รภยั และหรือในทีมนัคงปลอดภยั โดยอยู่ในความรับผิดชอบของผูจ้ดัการ

ขอ้ 35) ให้คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ประธานกรรมการดาํเนินการ หรือรอง

ประธานกรรมการดาํเนินการ หรือกรรมการคนใดคนหนึงทาํการตรวจสอบเป็นครังคราวเกียวกบัเงินสดคงเหลือ

และเอกสารการเงินอืน ๆ ให้ถูกตอ้ง

ขอ้ 36) ให้ผูจ้ดัการ จดัให้มีการทาํบญัชีรับจ่าย งบทดลอง งบสอบยอดเงินฝากธนาคาร (กรณี

นาํเงินฝากในบญัชีของสหกรณ์ และหลกัฐานของธนาคารให้ตรงกัน) รวมทงัสรุปเกียวกบัการรับจ่ายเงินเสนอ

ต่อทีประชุมคณะกรรมการอาํนวยการเป็นประจาํทุกเดือน

ประกาศ  ณ ____________________

(  ________________________  )

ประธานกรรมการดาํเนินการ
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ระเบียบกลุ่มเครดิตยูเนียน_____________

ว่าด้วย สมุดประจําตัวสมาชิก

พ.ศ. ________

*************************************************

อาศัยอาํนาจตามความในข้อบงัคบัของสหกรณ์ขอ้ 6    และขอ้  103(6) ทีประชุมคณะกรรมการ

ดาํเนินการ ครังที   __________ วนัที _______________   ได้กาํหนดระเบียบว่าด้วยสมุดประจาํตัวสมาชิก

ดงัต่อไปนี

ขอ้ 1) ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบกลุ่มเครดิตยูเนียน_______________ วา่ดว้ยสมุดประจาํตวั

สมาชิก พ.ศ. ______________ ”

ขอ้ 2) ระเบียบนีให้ใชบ้งัคบัตงัแต่วนัที_________________    เป็นตน้ไป

ขอ้ 3) การออกสมุด ให้สหกรณ์ออกสมุดประจาํตวัสมาชิกใหแ้ก่สมาชิก และผูท้ีสะสมเงินกับ

สหกรณ์ทุกคนตามแบบทีสหกรณ์กําหนด สมาชิกจะต้องเก็บรักษาสมุดประจําตัวสมาชิกของตนไว้ในที

ปลอดภยั

เมือสมุดประจาํตวัสมาชิกได้ลงรายการเต็มแล้วให้นําส่งมอบต่อสหกรณ์ เพือสหกรณ์จะได้

โอนเงินคงเหลือเขา้สมุดประจาํตวัสมาชิกเล่มใหม่ให้ยึดถือไวต้่อไป

ในกรณีทีสหกรณ์ออกสมุดประจาํตวัสมาชิกให้ครงัแรกก็ดี หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่มก่อน

ทีลงรายการเต็มแลว้สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่ในกรณีทีสมุดประจาํตัวสมาชิกของผูใ้ดสูญหาย หรือ

ชาํรุดสหกรณ์จะออกสมุดประจาํตวัสมาชิกเล่มใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ _______ บาท

ขอ้ 4) ก่อนลงรายการในสมุด ให้สมาชิกนําสมุดประจาํตวัสมาชิกมาให้สหกรณ์ลงรายการให้

ทุกคราวทีมีรายการเปลียนแปลงหรือมีรายการเพิมเติม

การลงบันทึกรายการต่าง ๆ ในสมุดประจําตัวสมาชิกนันจะกระทําได้แต่โดยฝ่ายสหกรณ์

ซึงประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือผูจ้ดัการคนหนึงคนใดเป็น

ผูล้งลายมือชือกาํกบัไวเ้ป็นสําคญั การบนัทึกรายการในสมุดประจาํตวัสมาชิกโดยไม่เป็นไปตามทีกล่าวข้างตน้

ย่อมไม่มีผลผูกพนัสหกรณ์

ในกรณีทีลงบนัทึกรายการสมุดประจาํตวัสมาชิกผิดพลาด ห้ามขูดลบหรือเขียนทบัรายการเดิม

ให้แก้ไขโดยวิธีขีดฆ่าแลว้เขียนใหม่ ซึงประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือ

เหรัญญิก หรือผู ้จัดการคนหนึงคนใดต้องเป็นผูล้งลายมือชือย่อกําก ับไว้ทุกแห่ง หากไม่เป็นไปตามที

กล่าวขา้งตน้ย่อมไม่มีผลผูกพนักบัสหกรณ์
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ให้เป็นหนา้ทีของสมาชิกทีจะตอ้งตรวจสอบความถูกตอ้งทุกคราว เมือทางสหกรณ์ได้ลงบนัทึก

รายการในสมุดประจาํตวัสมาชิกให้แลว้ หากพบว่ารายการใดคลาดเคลือนต้องแจง้ต่อสหกรณ์เพือแก้ไขให้

จะแก้ไขโดยประการอืนไม่ได้

ขอ้ 5) การส่งคืนสมุด เมือสมาชิกตอ้งออกจากสหกรณ์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้นาํสมุดประจาํตัว

สมาชิกส่งคืนสหกรณ์โดยเร็ว

หากผูใ้ดไม่มีสมุดประจาํตวัสมาชิกส่งคืนสหกรณ์ตามวรรคแรก ให้ทาํเป็นบนัทึกแจง้ให้สหกรณ์

ทราบพร้อมด้วยเหตุผล และให้ถือว่าสมุดประจาํตวัสมาชิกของผูน้นัเป็นอนัยกเลิก

ประกาศ  ณ __________________

(  ________________________)

ประธานกรรมการดาํเนินการ
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ระเบียบกลุ่มเครดิตยูเนียน________________

ว่าด้วย การให้เงนิกู้แก่สมาชิกสหกรณ์

พ.ศ.__________

***********************************************

อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ขอ้ 9 ขอ้ 11 ขอ้ 12 ขอ้ 13 และขอ้ 103(3) ทีประชุม

คณะกรรมการดาํเนินการ ครังที   ____/____ วนัที _________    ไดก้าํหนดระเบียบว่าดว้ยการให้เงินกู้

แก่สมาชิกสหกรณ์ดงัต่อไปนี

ข้อ 1) ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบกลุ่มเครดิตยูเนียน_____________ว่าด้วยการให้เงินกู้

แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. ____________ ”

ขอ้ 2)  ระเบียบนีให้ใชบ้งัคบัตงัแต่วนัที ____________________  เป็นตน้ไป

หมวด 1

ข้อกําหนดทัวไป

ขอ้ 3) ในระเบียบนีสหกรณ์ใหเ้งินกู้แก่สมาชิก 3 ประเภท คือ

(1) เงินกู้เพือเหตุฉุกเฉิน

(2) เงินกู้สามญั

(3) เงินกู้พิเศษ

ขอ้ 4)  สหกรณ์จะให้เงินกูไ้ดเ้ฉพาะแก่ผูที้เป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์แลว้เท่านัน

ขอ้ 5) การให้เงินกูแ้ก่สมาชิกนนัจะให้ได้เฉพาะกรณีเพือการอนัจาํเป็นหรือมีประโยชน์ตามที

คณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควร แต่จะให้เงินกูเ้พือการสุรุ่ยสุร่าย หรือการเก็งกาํไรไม่ได้

ขอ้ 6)  ให้คณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาออกขอ้กาํหนดอืน ๆ เกียวกบัเงินกูฉุ้กเฉิน เงินกู้

สามญั และเงินกู้พิเศษไดต้ามทีเห็นสมควร

หมวด  2

เงนิกู้เพอืเหตฉุุกเฉิน

ขอ้ 7) เมือสมาชิกมีเหตุฉุกเฉินอนัแสดงหลกัฐานพิสูจน์ได ้และประสงคจ์ะขอกูเ้งินก็ให้ยืนคาํ

ขอกูถ้ึงสหกรณ์ตามแบบทีกาํหนดไว้

ข้อ 8)  คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบอาํนาจให้ประธานกรรมการ หรือรองประธาน

กรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผูจ้ดัการตามทีเห็นสมควรเป็นผูว้ินิจฉัยให้เงินกู้เพือเหตุฉุกเฉินทีให้ไป และส่งคืน

ต่อคณะกรรมการดาํเนินการเพือพิจารณาในการประชุมคราวถดัไป
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ข้อ 9) เงินกู้เพือเหตุฉุกเฉินทีให้แก่สมาชิกผูก้ ู้คนหนึง ๆ นัน กู้ ได้ไม่เกิน  ____________

ของเงินหุ้นผู้กู้ ทีมีอยู่ ณ วันทีขอกู้  แต่ไม่เกิน  _____________  บาท ( ___________ )

ในกรณีทีสมาชิกนันยงัมีเงินกูเ้พือเหตุฉุกเฉินรายก่อนเหลืออยู่ เงินกู้เพือเหตุฉุกเฉินรายใหม่ และ

รายก่อนรวมกนัจะมีจาํนวนตน้เงินเกินกว่าจาํกดัทีกล่าวในวรรคก่อนไม่ได้ อนึง ถึงอย่างไรสมาชิกคนหนึงจะมี

หนีสินต่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้้ โดยจาํนวนตน้เงินรวมกนัทงัหมดเกินกว่าจาํกดัทีกล่าวในขอ้ 12 สุดแต่กรณีไม่ได้

หมวด  3

เงนิกู้สามัญ

ขอ้ 10)  ให้คณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกได้

ตามทีกาํหนดไวใ้นระเบียบนี

คณะกรรมการดาํเนินการอาจแต่งตงัคณะกรรมการเงินกู้ขึนตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์

ขอ้ 78 และ 79 เพือมอบอาํนาจหนา้ทีในการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้สามญัแก่สมาชิกให้ปฏิบตัิได้

ขอ้ 11) สมาชิกผูป้ระสงค์ขอกู้เงินสามญัตอ้งเสนอคาํขอกูต้่อสหกรณ์ตามแบบทกีาํหนดไว้

ขอ้ 12) จาํนวนเงินกูส้ามญัทีให้แก่สมาชิกผูกู้ค้นหนึง ๆนนัย่อมสุดแต่คณะกรรมการดาํเนินการ

หรือคณะกรรมการเงินกูพ้ิจารณาเหน็สมควร โดยมีเกณฑใ์นการใหกู้ด้งันี

สมาชิกทีเป็นสมาชิกมาแลว้ ________เดือน กู้ได้ไม่เกิน_______ เท่าของเงินหุ้นทีสมาชิกมีอยู่

ในขณะนนั แต่ต้องไม่เกิน  __________   บาท ( ____________  ) สุดแต่จาํนวนไหนน้อยกว่า

ขอ้ 13)  ถา้คณะกรรมการดาํเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรจะให้เงินกู้สามญัแก่

สมาชิกทียงัส่งคืนเงนิกูเ้พือเหตุฉุกเฉิน หรือเงินกูส้ามญัรายก่อนไม่เสร็จก็ได้ แต่จาํนวนเงินกูเ้พือเหตุฉุกเฉิน และ

เงินกู้สามัญรวมทุกรายของสมาชิกผูกู้ ้คนหนึง ๆ ในเวลาหนึงเวลาใด จะมีจาํนวนตน้เงินเกินกว่าจาํกดัทีกล่าวใน

ขอ้ 9 หรือ 12 สุดแต่กรณีไม่ได

หมวด  4

เงินกู้พเิศษ

ขอ้ 14)  ให้คณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูพ้ิเศษแก่สมาชิกไดต้ามที

กาํหนดไวใ้นระเบียบนี

ขอ้ 15)  สมาชิกผูป้ระสงค์จะขอกูเ้งินพิเศษ ตอ้งเสนอคาํขอกูต้่อสหกรณ์ตามแบบทีกาํหนดไว้

ขอ้ 16) เงินกูพิ้เศษ หมายถึง การให้เงินกูแ้ก่สมาชิกรายหนึงรายใดทีมียอดเงินเกินกว่าจาํกัด

ทีกล่าวไวใ้นขอ้ 12 และไม่เกินร้อยละสิบของเงินค่าหุ้นทงัหมดของสหกรณ์ในเวลานนั

สมาชิกผูป้ระสงคจ์ะขอกู้พิเศษได้นัน ตอ้งเป็นสมาชิกในสหกรณ์นีเป็นระยะเวลาตดิต่อกนัไม่นอ้ย

กว่า…………….ปี
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ขอ้ 17)  ในการให้เงินกู้พิเศษนัน คณะกรรมการดาํเนินการจะพิจารณาวินิจฉัยให้กับสมาชิก

รายใดไดก้็ต่อเมือสหกรณ์มีเงินทุนเหลือจากการให้กูเ้พือเหตุฉุกเฉิน และการให้เงินกูส้ามญัแลว้เท่านนั

ขอ้ 18) จาํนวนเงินกูพ้ิเศษทีให้แก่สมาชิกผูกู้ค้นหนึงๆ นนัย่อมสุดแต่คณะกรรมการดาํเนินการ

พิจารณาเห็นสมควรแต่ต้องไม่เกิน………………เท่าของเงินค่าหุ้นของสมาชิกผูกู้ที้มีอยู่ในขณะนันแต่ตอ้ง

ไม่เกิน……………….บาท สุดแต่จาํนวนไหนน้อยกว่า

หมวด  5

หลักประกันเงินกู้

ขอ้ 19) การให้เงินกูทุ้กประเภทนนั ผูกู้้ตอ้งทาํหนังสือกูใ้ห้ไวต้่อสหกรณ์ตามแบบทีกาํหนดไว้

ขอ้ 20) หลกัประกนัเงินกู้นนัให้มีขอ้กาํหนดดังต่อไปนี

(1) เงินกู้เพือเหตุฉุกเฉิน นอกจากหนงัสือกู้ซึงผูกู้ไ้ดท้าํให้ไวต้่อสหกรณ์แลว้ก็มิตอ้งมี

หลกัประกนัอย่างอืนอีก

(2) เงินกู้สามญั ถา้เงินกูส้ามญัรายนนัโดยเฉพาะรายเดียว หรือเมือรวมกับเงนิกูส้ามญั

รายก่อนของผูกู้ ้ทีคงเหลืออยู่  (ถา้มี) มีจํานวนไม่เกินกว่าค่าหุ้นทีผูกู้ ้มีอยู่ใน

สหกรณ์ก็ไม่ตอ้งมีหลักประกนัอย่างอืนอีก

ถา้เงินกู้สามญัรายนนั โดยเฉพาะรายเดยีว หรือเมือรวมกับเงินกู้สามญัรายก่อนของผูกู้้ทีคงเหลืออยู่

(ถา้มี) มีจาํนวนเกินกว่าค่าหุ้น ซึงผูกู้มี้อยู่ในสหกรณ์ก็ตอ้งมีหลกัประกนัอย่างหนึงอย่างใดดงัต่อไปนีดว้ย

ก. มีสมาชิกที มิได้ เป็น คู่สมรสของผู ้กู้ ซึงคณ ะกรรมการดําเนิ นการ หรือ

คณะกรรมการเงินกู้เห็นควรอย่างน้อยหนึงคนคาํประกันอย่างไม่มีจ ํากัดเพือ

หนีสินเกียวกับเงินกู้สามัญรายนัน ในส่วนทีเกินกว่าค่าหุ้นของผูกู้้ แตถ่า้ผูกู้ ้มี

เงินกู้สามัญรายก่อนเหลืออยู่ด้วยก็ตอ้งให้คาํประกันเพือหนีสินเกียวกับเงินกู้

สามญันนัทงัหมด

เพือความมนัคงในการให้เงินกูส้ามัญ คณะกรรมการดาํเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกูมี้อาํนาจ

วินิจฉัยเรียกให้มีผูค้าํประกนัมากกว่าหนึงคนก็ได้

สมาชิกผูค้าํประกันตอ้งทาํหนงัสือคาํประกนัให้ไวต้่อสหกรณ์ตามแบบทีกาํหนดไว้

สมาชิกคนหนึงจะเป็นผูค้ ําประกันสําหรับผูกู้้มากกว่าสองคนในเวลาเดียวกันไม่ได้ และสมาชิก

คนหนึงจะมีหนีสินต่อสหกรณ์ฐานะผูค้าํประกนั โดยจาํนวนตน้เงินรวมกนัทงัหมดเกินกว่าจาํกัดทีกล่าวใน

ขอ้ 12 ไมไ่ด้

เมือผูค้าํประกนัคนใดตายหรือออกจากสหกรณ์โดยเหตุอืน หรือมีเหตุทีคณะกรรมการดาํเนินการ

เห็นว่าไม่สมควรทีจะเป็นผูค้าํประกนัต่อไป ผูกู้ต้อ้งจดัใหส้มาชิกอืนซึงคณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควร

เขา้เป็นผูค้าํประกนัแทนคนเดิมให้เสร็จภายในระยะเวลาทีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด

การให้สมาชิกผูค้าํประกันออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุให้ผูน้ันหลุดพน้จากการ

คาํประกันจนกว่าผูกู้ไ้ดจ้ดัให้สมาชิกอืน ซึงคณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควรเขา้เป็นผูค้าํประกนัแทน
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อนึง ภายหลงัการทาํหนังสือคาํประกนัแลว้ถา้สมาชิกผูค้าํประกนัหนีเงินกูไ้ดเ้ป็นคู่สมรสของผูกู้ ้  ผูกู้ ้

จะตอ้งจดัให้มีสมาชิกอืนทีคณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควรเป็นผูค้าํประกนัหนีเงินกู้ในส่วนทีเกินกว่าค่า

หุ้นของผูกู้โ้ดยเร็วดว้ย

ข. มีอสังหาริมทรัพย์อนัปลอดจากภาระจํานองรายอืน จํานองเป็นประกันเต็ม

จาํนวนเงินกู้รายนันโดยต้องเป็นทีพอใจของคณะกรรมการดําเนินการ หรือ

คณะกรรมการเงินกู้ว่าจาํนวนเงินกู้ส่วนทีเกินกว่าค่าหุ้นของผูกู้ ้ตอ้งอยู่ภายใน

ร้อยละ……………..แห่งค่าของอสังหาริมทรัพยน์นั

ค. มีหลักทรัพย์รัฐบาลหรือเอกสารการฝาก เงินในธนาคารหรือในสหกรณ์

ซึงคณะกรรมการดาํเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรจาํนําเป็น

ประกัน โ ดยจําน วน เงิน กู้ ส่วน ที เกิน ก ว่าค่ าหุ้น ข องผู ้กู้ต้องอ ยู่ภ ายใน

ร้อยละ………………..แห่งคา่ของหลกัทรัพยน์นั

(3) เงินกู้พิเศษ เงินกู้พิเศษทุกรายการตอ้งมีหลกัประกนัอย่างหนึงอย่างใด หรือหลาย

อย่างตามทีคณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควร

อนึง เกียวกับหลักประกันสําหรับเงินกู้พิเศษ ห้ามใช้บุคคลเป็นผูค้ ําประกนัโดยเด็ดขาดและให้

นําความในขอ้ 20(2) ข,ค มาถือใชบ้งัคบัโดยอนุโลม

หมวด  6

เงินงวดชําระหนเีงินกู้

ขอ้ 21) เงินงวดชาํระหนสีําหรับเงินกู้นนัให้กาํหนดไวด้งัต่อไปนี

(1) เงินกู้เพือเหตุฉุกเฉิน ให้ผูกู้ ้ส่งคืนเงินกู้เพือเหตุฉุกเฉินเต็มจาํนวนพร้อมด้วย

ดอกเบียภายใน ………………. วนั

(2) เงินกู้สามัญ  ให้คณะกรรมการดําเนินการ  หรือคณะกรรมการเงินกู้พิจารณา

กาํหนดให้ผูกู้้ส่งคืนเงินกู้สามญัเป็นงวด หรือรายเดือนจาํนวนเท่า ๆ กนั พร้อม

ด้วยดอกเบียเป็นจํานวนกีงวด หรือกีเดือนก็สุดแต่จะเป็นเป็นการสมควร

ตามฐานะของผูกู้ ้ จาํนวนและความมุ่งหมายแห่งเงินกู้จํานวนเงินกู้แต่ไม่เกิน

______________ เดือน

(3) เงินกูพิ้เศษ ให้คณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาให้ผูกู้้ส่งคืนเงินกูพิ้เศษได้ตาม

ความเหมาะสมแต่ตอ้งให้ชาํระเสร็จสินภายใน……………..เดือน

ในกรณีทีผูกู้ ้มีคาํขอเป็นหนังสือ และคณะกรรมการดาํเนินการเห็นว่ามีเหตุอนัสมควรผ่อนผนัเป็น

พเิศษ คณะกรรมการดาํเนินการจะผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชาํระหนี สําหรับเงินกู้สามญัทีกาํหนดไวต้ามความ

ในวรรคก่อนนันให้แก่ผูกู้ ้คราวละหนึงหรือหลายเดือนก็ได้ แต่การผ่อนเวลาเช่นนีรวมกนัทงัหมดสําหรับเงินกู้

รายหนึง ๆ ตอ้งไม่เกินหกเดือน
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ขอ้ 22) การส่งเงินงวดชาํระหนีเงินกูทุ้กประเภท ซึงผูกู้ต้อ้งส่งต่อสหกรณ์นนัให้ส่ง ณ ทีทาํการ

ของสหกรณ์ตามกาํหนดเวลาเปิดทาํการ

หมวด 7

ดอกเบยีเงินกู้และดอกเบียเพิม

ขอ้ 23) ดอกเบยีเงินกูใ้ห้สหกรณ์เรียกดอกเบียเงินกูทุ้กประเภทในอตัราไม่เกินร้อยละสิบเกา้ตอ่

ปี โดยคาํนวณตามตน้เงินคงเหลือเป็นรายวนั ตงัแต่วนัถดัจากวนัรับเงินกูจ้นถึงวนัชาํระคืนเงินกูเ้สร็จสิน

คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนดอตัราดอกเบียทีแน่นอน และประกาศให้สมาชิกทราบเป็นคราว ๆ ไป

ข้อ 24) ในกรณีทีสมาชิกผูกู้ ้ไม่ชําระคืนตน้เงินทงัหมด หรือบางส่วน หรือรายงวดตามที

กําหนดไว้ในหนังสือกู้ให้สหกรณ์ เรียกดอกเบียเพิมต้นเงินส่วนทีมิได้ชําระตามกําหนดนันในอัตรา

ร้อยละ………ต่อปี ทังนีจะต้องไม่เกินทีกาํหนดในข้อ 23 ทงันีโดยคาํนวณเป็นรายวนันับแต่วนัทีสมาชิกผูกู้้

ผิดสัญญาเป็นตน้ไปจนถึงวนัชาํระ เวน้แต่สมาชิกผูกู้ไ้ดรั้บอนุญาตให้ผ่อนเวลาไดต้ามขอ้ 21 วรรคทา้ย

ขอ้ 25) อตัราดอกเบียเงินกูซึ้งให้แก่สหกรณ์อืน ๆ ให้คณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาตามที

เห็นสมควร

ขอ้ 26) ภายในวนัสินปีทางบญัชีของสหกรณ์แต่ละปี ให้สมาชิกผูกู้้ชําระดอกเบียเงินกู้ถึง

วนัสินปีนนัตอ่สหกรณ์ดว้ย

หมวด 8

การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงนิกู้

ขอ้ 27) ให้คณะกรรมการดาํเนินการ ตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลกัประกันตามที

กาํหนดไวใ้นระเบียบนี และเมือคณะกรรมการดาํเนินการเห็นว่าหลกัประกันสําหรับเงินกูร้ายใดเกดิบกพร่อง ผูกู้ ้

จะตอ้งจดัการแกไ้ขให้คืนดีภายในระยะเวลาทีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด

ขอ้ 28)  ในกรณีใด ๆ ดงัต่อไปนีให้ถือว่าเงินกูไ้ม่ว่าประเภทใด ๆ เป็นอันถึงกาํหนดส่งคืนโดย

สินเชิงพร้อมทงัดอกเบียในทนัที โดยมิพักคาํนึงถึงกาํหนดเวลาทีให้ไว ้และให้คณะกรรมการดาํเนินการจดัการ

เรียกคืน โดยมิชกัชา้

(1) เมอืผูกู้อ้อกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ

(2) เมือปรากฏแก่คณะกรรมการดาํเนินการว่า ผูกู้ ้นําเงินไปใช้ผิดความมุ่งหมายทีให้

เงินกูน้นั

(3) เมือคณะกรรมการดาํเนินการเห็นว่าหลกัประกนัสําหรับเงินกูเ้กิดบกพร่อง และผูกู้้

มิไดจ้ดัการแกไ้ขให้คืนดีภายในระยะเวลาทีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด

(4) เมือคา้งส่งเงินงวดชาํระหนี  (ไม่ว่าตน้เงินหรือดอกเบีย) เป็นเวลาหกเดือนติดต่อกัน

หรือผิดนดัการส่งเงินงวดชาํระหนีดงัว่านนัถึงสามคราว สําหรับเงินกู้รายหนึง ๆ
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ขอ้ 29) ในกรณีทีเงินกู้เป็นอนัตอ้งส่งคืนโดยสินเชิง ตามทีกล่าวแลว้ในขอ้ 28 ถา้ผูค้าํประกัน

ตอ้งรับผิดชาํระหนีแทนผูกู้ ้ และไม่สามารถชาํระหนีนันโดยสินเชิงได้ เมือผูค้าํประกันร้องขอคณะกรรมการ

ดาํเนินการอาจผ่อนผนัให้เรียกเก็บจากผูค้าํประกนัเป็นรายงวดหรือรายเดือนจนเสร็จตามทีผูกู้ไ้ดท้าํหนังสือกูใ้ห้

ไวต้่อสหกรณ์ก็ได ้สุดแต่จะพิจารณาเห็นสมควร

หมวด 9

การปรับปรุงโครงสร้างหนี

ขอ้ 30)  คณะกรรมการดาํเนินการอาจพิจารณากาํหนดระเบียบ/ขอ้กาํหนดว่าดว้ยการปรับปรุง

โครงสร้างหนีได ้ในกรณีทีสมาชิกมีหนีอนัเป็นภาระหนกั ซึงเกิดจากการดาํเนินงาน เชน่ ประสบภยัธรรมชาติ

หรือภยัพิบัติอย่างร้ายแรง ราคาผลิตผลหรือผลิตภณัฑ์ตกตาํติดต่อกันหลายปี หรือไดรั้บผลกระทบจากภาวะ

เศรษฐกิจตกตาํ อนัส่งผลให้ไม่สามารถชาํระหนีแก่สหกรณ์ได้แมส้หกรณ์ได้พิจารณาผ่อนผนัตามหลกัเกณฑ์

แลว้ก็ยงัไม่มีลู่ทางชาํระหนีได้

ประกาศ  ณ ________________________

(  ________________________  )

ประธานกรรมการดาํเนินการ
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มาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนา ช.ส.ค.

สหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนียน การส่งเสริมและพฒันาของ ช.ส.ค.

เมือแรกตงั

.สมาชิกไม่น้อยกว่า  คน

.จดัตงัคณะกรรมการชวัคราว -  คน มีประธาน

รองประธาน เลขานุการ เหรญัญิก กรรมการ

.มีการประชุมครงัทีมีการสะสม

.มีทะเบียนสมาชิก ใบสมคัรทีกรอกขอ้ความได้

ถูกตอ้ง

.การบัญชีอย่างน้อยตอ้งลงใบเสร็จและรวมรับ-

รวมจ่ายประจาํวนัไดถู้กตอ้ง

. กรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ให้การศกึษา

อบรมแก่สมาชิกในเรืองอุดมการณ์ หลกัการ และ

วิธีการเบืองตน้ก่อนทีจะรับเขา้เป็นสมาชิกใหม่

. มีระเบียบว่าด้วยสมาชิกภาพ

.มีระเบยีบว่าดว้ยการรับ-จ่ายและการเก็บรักษาเงินสด

. มีระเบียบว่าด้วยสมุดประจาํตวัสมาชิก

.อบรมในวนัจดัตงัและแนะนําในเรืองการเลือกตงั

คณะกรรมการ

.อบรมหลกัสูตร  ชวัโมง ให้คณะกรรมการ

ชวัคราว

.สอนให้เหรัญญิกจดัทาํบญัชีไดถ้ึงรวมรับ-รวมจ่าย

ประจาํวนั

.ไปเยียมเยียนและตรวจสอบอย่างนอ้ยเดือนละครงั

.อบรมใหค้ณะกรรมการชวัคราวรูบ้ทบาทหนา้ที

ของตน

.ให้คาํแนะนําการร่างระเบียบว่าด้วยสมาชิกภาพ,

ระเบียบว่าดว้ยการรับ จ่ายและเก็บรกัษาเงินสด และ

ระเบียบวาดว้ยสมุดประจาํตวัสมาชิก

ดาํเนินงานครบ  เดือน

.จะตอ้งมีการเลือกตงัคณะกรรมการดาํเนินการและ

คณะผูต้รวจสอบกจิการ

.มีการประชุมทกุเดือนเป็นอย่างน้อย

.มีคณะกรรมการทุกคณะ และคณะกรรมการทุก

คนตอ้งรู้จกัหน้าทีของตนเอง

.สามารถส่งรายงานฐานะการเงินประจาํเดือนได้

.กรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ให้การศกึษา

แก่สมาชิกในหลกัสูตร  ชัวโมง

.สามารถบริหารเงินฉุกเฉินได้

.มีระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก และ

ประกาศให้สมาชิกทราบ

.มีการจดัเก็บเอกสารทีดแีละปลอดภยั

.อบรมคณะกรรมการชุดต่างๆ ให้รูถึ้งบทบาท

หนา้ที

.สอนให้เหรัญญิกทาํรายงานการเงินส่ง ช.ส.ค.ได้

.ให้คาํแนะนําเกยีวกบัเรืองการร่างขอ้บังคบัและ

ระเบียบว่าดว้ยการให้เงินกูแ้ก่สมาชิก

.แนะนาํให้มีการจดบนัทกึรายงานการประชุมที

ถูกตอ้งตามหลกังานสารบรรณ

เอกสารหมายเลข
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.มีขอ้บงัคบัถือใช้

.มีระเบียบว่าดว้ยการรับ-จ่ายและเก็บรักษาเงินสด

เมือดาํเนินงานครบ  เดอืน

.มีการบนัทกึบญัชีต่าง ๆ เป็นปัจจุบนั

.คณะกรรมการแต่ละชุดทาํงานในหน้าทีของตน

เป็นแลว้

.มีการประชุมกนัทุก  เดือนเป็นอย่างน้อย

.เปิดใหบ้ริการเงินกูส้ามญัได้

.มีระเบียบว่าดว้ยการให้เงินกู้แกส่มาชิกครบทุก

ประเภท

.สมคัรเขา้เป็นผูส้มคัรใชบ้ริการและสมคัรขอใช้

สวสัดิการต่าง ๆ ของ ช.ส.ค.

.จดัทาํงบการเงิน

.มีแผนงานประจาํปี

.คณะกรรมการทุกคณะปฏิบติังานไดต้ามทีระบุไว้

ในขอ้บงัคบั

.มีการประชาสัมพนัธ์และขยายสมาชิกทุก 

เดือน

.มีการตรวจสอบบญัชีและกิจการอย่างน้อย 

เดือนครงั

.แนะนาํการสมคัรเขา้เป็นผูส้มคัรใชบ้ริการและ

การสมคัรพร้อมทงัพนัธะผูกพนัในการขอใช้

สวสัดิการต่างๆ

.ให้การแนะนําเกยีวกบัการบญัชีเพิมเติม

.แนะนาํเรืองการจดัทาํแผนงานและงบประมาณ

ประจาํปี

.แนะนาํเกียวกบัการปรบัปรุงระเบียบวา่ด้วยการให้

เงินกูแ้ก่สมาชิกให้สอดคลอ้งกบัภาวะในปัจจุบนั

.แนะนาํเกยีวกบัการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์

.มีการตรวจเยียมและแนะนําทุก ๆ  เดือนครัง

เมือดาํเนินการครบ - ปี

.มีการบนัทกึบญัชีถูกตอ้งครบถว้นเป็นปัจจุบนั

และอ่านงบดุลได้

.จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ เมือสมาชิกไม่น้อยกว่า

 คน

.จดัเตรียมและช่วยเหลือในการจดทะเบียนเป็น

สหกรณ์

.ให้การอบรมเพิมเติมในหลกัสูตรเกียวกับการ

บริหารจดัการ/กฎหมายสหกรณ์

.มีการตรวจเยียมแนะนาํอย่างน้อย  ปีครงั
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เอกสารหมายเลข

แบบฟอร์มรายงานการจัดตงักลุ่มเครดติยูเนยีน

- การจดัตงักลุ่มเครดิตยเูนียนประเภทกลุ่มสะสม

- การจดัตงักลุ่มเครดิตยูเนียนประเภทกลุ่มสะสม (วนัทีปรับโอนกลุ่ม)
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คาํขอจดัตงักลุ่มเครดิตยูเนียน

เขียนที.......................................

วนัที...............................

เรือง  ขอจดัตงักลุ่มเครดิตยเูนียน

เรียน ผูจ้ดัการใหญ่

ดว้ยขา้พเจา้และคณะบุคคลตามรายชือผูซึ้งจะเป็นสมาชิกกลุ่มทีได้เสนอมาพร้อมนี  ซึงประกอบ

อาชีพ....................................................  มีความประสงค์จะจดัตงักลุ่มเครดิตยูเนียนขึน เพือช่วยเหลือซึงกัน

และกนัตามหลกัการสหกรณ์เครดิตยูเนียนโดยมีชือว่า “ กลุ่มเครดิตยูเนียน...................................... ” ทีตงักลุ่ม

อยู่เลขที............... หมู่ที...........ตําบล......................อาํเภอ......................จังหวดั........................... มีท้องที

ดาํเนินงาน ตําบล.................................อาํเภอ.................... จงัหวดั...................  ในระยะแรกตัง มีผูซึ้งจะเป็น

สมาชิกรวม................ คน ถือหุ้นแรกตงั.....................บาท (..........................................................................)

และได้มีการคัดเลือกคณ ะกรรมการชุดจัดตังกลุ่ม   จํานวน ....... คน  เพือดําเนินงานกลุ่ม สมาชิกและ

คณะกรรมการกลุ่มเครดิตกลุ่มเครดิตยูเนียน  ขอให้คาํมัน สัญญาว่าจะดําเนินงานของกลุ่มฯ ให้สมกับทีเป็น

สมาชิกกลุ่มเครดิตยูเนียนของ  ช.ส.ค. และจะให้ความร่วมมือกับเพือนสมาชิกของ ช.ส.ค. ในอนัทีจะก่อให้เกิด

ประโยชน์สุขความเจริญก้าวหนา้ความมนัคงและ ความเป็นอนัหนึงอนัเดียวกันของขบวนการสหกรณ์เครดิต

ยูเนียนทงัในประเทศ และเพือนร่วมขบวนการทงัมวล

จงึเรียนมาเพือขอให้ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จาํกัด โปรดพิจารณารับกลุ่ม

เครดิตยูเนียน............................   เป็นกลุม่สะสม ตามวตัถุประสงคด์ว้ย

  ขอแสดงความนับถือ

ลงชือ…………………………………

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

ประธานคณะผูจ้ดัตงักลุ่ม
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รายงานการจัดตังกลุ่มเครดิตยูเนียน(ประเภทกลุ่มสะสม (Pre – Cooperative)

ชือกลุ่มเครดิตยูเนียน ......................................................... วนัทีจดัตงั ...............................................

ประเภทลกัษณะทีตงั       ชุมชนเมอืง           ชุมชนชนบท         สถานประกอบการ       สถานศึกษา

ประเภทอืนๆ..........................................................................................................................

สถานทีตงัของกลุ่มเครดิตยูเนียน

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

สถานทีติดต่อทางไปรษณีย์

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

แผนทีแสดงการเดินทางไปยังกลุ่มเครดิตยูเนียน

******************************************************************************

รายละเอียดการเดินทางเขา้กลุ่ม

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….
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จํานวนสมาชิกแรกก่อตังกลุ่ม .................................... คน

เป็นชาย  .................................. คน

เป็นหญิง  ..................................คน

การประกอบอาชีพ

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

สมาชิกส่วนใหญ่นับถือศาสนา

พุทธ คาทอลิก

อิสลาม โปรแตสแตนท์

เงินสะสม  ณ  วันแรกตงั จาํนวน.....................  บาท

1) เป็นเงินสะสมคา่หุน้                 .................................บาท

2) เป็นค่าธรรมเนียมแรกเขา้          ................................บาท

3) เป็นเงินรบัฝากออมทรัพย ์        .................................บาท

4) เป็นเงินค่าธรรมเนียมเปิดบญัชี .................................บาท

กําหนดการสะสม สัปดาห์ เดือน รายวนั

อืนๆ ระบุ ...........................................................................

สังกัดพืนทีชมรมฯ ชมรมเครดติยเูนียน......................................................

ผู้ริเริมการก่อตงักลุ่ม คณะผู้ให้การอบรมก่อนการจัดตัง

       ………………………………..        …………………..…………………

       ………………………………..        …………………..…………………

       ………………………………..        …………………..…………………

       ………………………………..        …………………..…………………

       ………………………………..        …………………..…………………
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การอบรมก่อนการจัดตัง

หัวข้อเรือง อบรมแล้ว ยังไม่ได้อบรม หมายเหตุ

สภาพสังคม – เศรษฐกจิทวัไป

จิตรารมณ์สหกรณ์เครดิตยูเนียน

การประหยดั – สะสม

การยืมเงินในสหกรณ์เครดติยเูนียน

การบริหารงานและโครงสร้างของสหกรณ์เครดิตยูเนียน

ประวตัิสังเขปของสหกรณ์เครดิตยูเนียน สัมพนัธภาพ

ในสหกรณ์เครดิตยูเนียน

บทบาทของ ช.ส.ค. ในการส่งเสริมสหกรณ์เครดิตยูเนียน

การอบรมบญัชีเครดิตยูเนียนสําหรับเหรัญญิก

ในหัวขอ้ทงัหมดจะเรียนรู้เฉพาะกรรมการเท่านนัตอ้งให้ความรู้กบัสมาชิกต่อไป

รายชือกรรมการเมือแรกตัง

1.)  ...........................................................   ตาํแหน่ง....................................  เบอร์โทรศพัท.์...................

.)   ...........................................................  ตาํแหน่ง....................................  เบอร์โทรศพัท.์...................

.) ...........................................................   ตาํแหน่ง....................................  เบอร์โทรศพัท.์...................

.) ...........................................................   ตาํแหน่ง....................................  เบอร์โทรศพัท.์...................

.) ...........................................................   ตาํแหน่ง....................................  เบอร์โทรศพัท.์...................

.) ...........................................................   ตาํแหน่ง....................................  เบอร์โทรศพัท.์...................

.) ...........................................................   ตาํแหน่ง....................................  เบอร์โทรศพัท.์...................

.) ...........................................................   ตาํแหน่ง....................................  เบอร์โทรศพัท.์...................

9.)  ...........................................................   ตาํแหน่ง....................................  เบอร์โทรศพัท.์...................

10.) ...........................................................   ตาํแหน่ง...................................  เบอร์โทรศพัท.์...................

11.) ...........................................................  ตาํแหน่ง....................................  เบอร์โทรศพัท.์...................

วันทีรายงานจัดตังกลุ่ม ………………………

ลงชือ ...........................................

           ( ………………………..  )

         ผูป้ฎิบติัและผูร้ายงาน
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ความเห็นหัวหน้าแผนกส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์

………………………………………………………………………..……………...………………………………

………………………………………………………………………………………..…………………………........

……………………………………………………………………………….………….………………………........

……………………………………………………………………………….………….………………………........

……………………………………………………………………………….………….………………………........

    (ลงชือ) …………………………………

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

                   หวัหน้าแผนกส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์

****************************************************************************************

ความเห็นรักษาการ/ผูช้่วยผูจ้ัดการสาขา

………………………………………………………………………..……………...………………………………

………………………………………………………………………………………..…………………………........

……………………………………………………………………………….………….………………………........

……………………………………………………………………………….………….………………………........

    (ลงชือ) ……………………………………

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

     ...............................................

****************************************************************************************

ความเห็นรักษาการ/ผูจ้ดัการสาขา

………………………………………………………………………..……………...………………………………

………………………………………………………………………………………..…………………………........

……………………………………………………………………………….………….………………………........

……………………………………………………………………………….………….………………………........

    (ลงชือ) …………………………………

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

     ...............................................

****************************************************************************************
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มติของทีประชุมคณะกรรมการ ช.ส.ค. สาขา

ครังที……………. วันท…ี………เดือน………….…….พ.ศ…………. .

เห็นชอบรับเป็นกลุ่มเครดติยูเนียน ไม่เห็นชอบรับเป็นกลุ่มเครดิตยเูนียน

                     (ลงชือ) …………………………………

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

ประธานกรรมการสาขา

****************************************************************************************

ความเห็นรองผูจ้ดัการใหญ่ สายพฒันา

    (ลงชือ) …………………………………

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

                    รองผูจ้ดัการใหญ ่สายพฒันา

****************************************************************************************

รับทราบและให้ขึนทะเบียนเป็นกลุ่มสะสมเครดิตยเูนียน ช.ส.ค.

 (ลงชือ) …………………………………

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

ผูจ้ดัการใหญ่

วนัท.ี.........................................
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บัญชีรายชือผู้ซึงจะเป็นสมาชิกกลุ่มเครดิตยูเนียน

กลุ่มเครดิตยเูนียน..................................................ทีอยู่...........................................................................................

เลขที

สมาชิก

ชือ – สกุล อายุ

(ปี)

จาํนวนเงิน

สะสมหุ้น

ค่าธรรมเนียม

แรกเขา้

จาํนวนเงินรับฝาก

ออมทรพัย์

ค่าธรรมเนียม

เปิดบญัชี

หมายเหตุ

ขอรับรองว่าเป็นรายชือผูซ้ึงจะเป็นสมาชิก กลุ่มเครดิตยูเนียน....................................... จริง

ลงชือ……………………………

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

ประธานคณะผูจ้ดัตงั
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คาํขอจดัตงักลุ่มเครดิตยูเนียนปรับโอน

เขียนที..........................................

วนัที................................

เรือง   ขอจดัตงักลุ่มเครดิตยูเนียน

เรียน   ผูจ้ดัการใหญ่

ด้วยขา้พเจ้าและคณะบุคคลตามรายชือผูซึ้งจะเป็นสมาชิกกลุ่มทีไดเ้สนอมาพร้อมนี   ซึงประกอบอาชีพ

.................................................... มีความประสงค์จะจดัตงักลุ่มเครดิตยูเนียนขนึ เพือช่วยเหลือซึงกันและกัน

ตามหลกัการสหกรณ์ โดยการปรับโอนจาก กลุม่...................................................... ตงัแตว่นัที...........................

เป็นกลุ่มเครดิตยูเนียน โดยมีชือว่า “ กลุ่มเครดิตยูเนียน................................................................ ” ทีตงักลุ่ม

อยู่เลขที............. หมู่ที...........ตําบล......................อําเภอ......................จังหวัด........................... มีท้องที

ดําเนินงาน ตําบล .................................อาํเภอ.................... จังหวดั................... ซึงมีสมาชิกผูซึ้งยินยอม

ปรับโอน จาํนวน ................ คนตามบัญชีรายชือสมาชิกซึงจะเป็นสมาชิกกลุ่มเครดิตยเูนียน และได้มีการ

คดัเลือกคณะกรรมการชุดจัดตงักลุ่ม  จํานวน ......... คน  เพือดําเนินงานกลุ่ม สมาชิกและคณะกรรมการ

กลุ่มเครดิตยูเนียน ขอให้คาํมนัสัญญาว่าจะดําเนินงานของกลุ่มฯ ให้สมกบัทีเป็นกลุ่มสะสมของ ช.ส.ค. และจะ

ให้ความร่วมมือกับเพือนสมาชิกของ ช.ส.ค. ในอนัทีจะก่อให้เกิดประโยชน สุขความเจริญก้าวหนา้ความมนัคง

และ ความเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนัของขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนียน ทงัในประเทศ และเพือนร่วมขบวนการ

ทงัมวล

จึงเรียนมาเพือขอให้ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย   จาํกดั  โปรดพิจารณารับกลุ่มเครดิต

ยูเนียน............................   เป็นกลุ่มสะสม  ตามวตัถุประสงคด์ว้ย

          ขอแสดงความนบัถือ

ลงชือ…………………..………….

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

ประธานคณะผูจ้ดัตงักลุ่ม
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รายงานการจัดตังกลุ่มเครดิตยูเนียน(ประเภทกลุ่มสะสม (Pre – Cooperative)

ชือกลุ่มเครดิตยเูนียน ........................................................ วนัทจีดัตงั .................................................

วนัทีปรับโอนกิจการ..................................

ประเภทลกัษณะทตีงั       ชุมชนเมอืง           ชุมชนชนบท         สถานประกอบการ       สถานศึกษา

ประเภทอืนๆ..........................................................................................................................

สถานทีตงัของกลุ่มเครดิตยูเนียน

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

สถานทีติดต่อทางไปรษณีย์

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

แผนทีแสดงการเดินทางไปยังกลุ่มเครดิตยูเนียน

******************************************************************************

รายละเอียดการเดินทางเขา้กลุ่ม

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

จํานวนสมาชิกแรกเมือวันปรับโอน .................................... คน

เป็นชาย  ................................... คน

เป็นหญิง  ...................................คน

การประกอบอาชีพ

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

สมาชิกส่วนใหญ่นับถือศาสนา

พุทธ คาทอลิก

อิสลาม โปรแตสแตนท์

เงินสะสม  ณ  วันแรกตัง (ปรับโอน)

1) เป็นเงินสะสมคา่หุน้.................................บาท

2) เป็นค่าธรรมเนียมแรกเขา้.........................บาท

3) เป็นเงินรบัฝากออมทรัพย.์........................บาท

4) เป็นเงินค่าธรรมเนียมเปิดบญัชี.................บาท

กําหนดการสะสม อาทิตย์ เดือน

อืนๆ ระบุ ...........................................................................

สังกัดพืนทีชมรมฯ ชมรมเครดติยเูนียน......................................................

ผู้ริเริมการก่อตงักลุ่ม คณะผู้ให้การอบรมก่อนการจัดตัง

       ……………………………….. …………………..…………………

       ……………………………….. …………………..…………………

       ……………………………….. …………………..…………………

       ……………………………….. …………………..…………………

       ……………………………….. …………………..…………………
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การอบรมก่อนการจัดตัง

หัวข้อเรือง อบรมแล้ว ยังไม่ได้อบรม หมายเหตุ

สภาพสังคม – เศรษฐกจิทวัไป

จิตรารมณ์สหกรณ์เครดิตยูเนียน

การประหยดั – สะสม

การยืมเงินในสหกรณ์เครดิตยูเนียน

การบริหารงานและโครงสร้างของสหกรณ์เครดิตยูเนียน

ประวตัิสังเขปของสหกรณ์เครดิตยูเนียน สัมพนัธภาพ

ในสหกรณ์เครดิตยเูนียน

บทบาทของ ช.ส.ค. ในการส่งเสริมสหกรณ์เครดิตยูเนียน

การอบรมบญัชีเครดิตยูเนียนสําหรับเหรัญญิก
3

ในหัวขอ้ทงัหมดจะเรียนรู้เฉพาะกรรมการเท่านนัตอ้งให้ความรู้กบัสมาชกิต่อไป

รายชือกรรมการเมือแรกตัง

1.)  ...........................................................   ตาํแหน่ง....................................  เบอร์โทรศพัท.์...................

.) ...........................................................  ตาํแหน่ง....................................  เบอร์โทรศพัท.์...................

.)  ...........................................................   ตาํแหน่ง....................................  เบอร์โทรศพัท.์...................

.) ...........................................................   ตาํแหน่ง....................................  เบอร์โทรศพัท.์...................

.) ...........................................................   ตาํแหน่ง....................................  เบอร์โทรศพัท.์...................

.) ...........................................................   ตาํแหน่ง....................................  เบอร์โทรศพัท.์...................

.) ...........................................................   ตาํแหน่ง....................................  เบอร์โทรศพัท.์...................

.) ...........................................................   ตาํแหน่ง....................................  เบอร์โทรศพัท.์...................

9.)  ...........................................................   ตาํแหน่ง....................................  เบอร์โทรศพัท.์...................

10.) ...........................................................   ตาํแหน่ง...................................  เบอร์โทรศพัท.์...................

11.) ...........................................................  ตาํแหน่ง....................................  เบอร์โทรศพัท.์...................

วันทีรายงานจัดตังกลุ่ม ………………………
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ความเห็นเจา้หน้าทีส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์

………………………………………………………………………..……………...………………………………

………………………………………………………………………………………..…………………………........

……………………………………………………………………………….………….………………………........

……………………………………………………………………………….………….………………………........

……………………………………………………………………………….………….………………………........

……………………………………………………………………………….………….………………………........

……………………………………………………………………………….………….………………………........

……………………………………………………………………………….………….………………………........

    (ลงชือ) ………………….…………………

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

เจา้หน้าทีส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์

****************************************************************************************

ความเห็นหัวหน้าแผนกส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์

………………………………………………………………………..……………...………………………………

………………………………………………………………………………………..…………………………........

……………………………………………………………………………….………….………………………........

……………………………………………………………………………….………….………………………........

……………………………………………………………………………….………….………………………........

    (ลงชือ) …………………………………

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

                   หวัหน้าแผนกส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์

****************************************************************************************

ความเห็นรักษาการ/ผูช้่วยผูจ้ัดการสาขา

………………………………………………………………………..……………...………………………………

………………………………………………………………………………………..…………………………........

……………………………………………………………………………….………….………………………........

    (ลงชือ) ……………………………………

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

      .............................................

****************************************************************************************
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ความเห็นรักษาการ/ผูจ้ดัการสาขา

………………………………………………………………………..……………...………………………………

………………………………………………………………………………………..…………………………........

……………………………………………………………………………….………….………………………........

    (ลงชือ) ………………………..…………

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

       .............................................

****************************************************************************************

มติของทีประชุมคณะกรรมการ ช.ส.ค. สาขา ครังท…ี…………. วันท…ี………เดือน………….…….พ.ศ…………. .

เห็นชอบรับเป็นกลุ่มเครดิตยูเนียน ไม่เห็นชอบรับเป็นกลุ่มเครดิตยเูนียน

                     (ลงชือ) …………………………………

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

ประธานกรรมการสาขา

****************************************************************************************

ความเห็นรองผูจ้ดัการใหญ่ สายพฒันา

    (ลงชือ) …………………………………

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

                    รองผูจ้ดัการใหญ ่สายพฒันา

****************************************************************************************

รับทราบและให้ขึนทะเบียนเป็นกลุ่มสะสมเครดิตยเูนียน ช.ส.ค.

                       (ลงชือ) …………………………………

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

                     ผูจ้ัดการใหญ่

วนัที..........................................
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บัญชีรายชือผู้ซีงจะเป็นสมาชิกกลุ่มเครดิตยูเนียน

กลุ่มเครดิตยูเนียน.................................................. อาํเภอ....................... จงัหวดั........................

เลขที

สมาชิก
ชือ – สกุล

อายุ

(ปี)

จาํนวนเงิน

สะสมหุน้

จาํนวนเงินรับ

ฝากออมทรพัย์

จาํนวนเงนิให้

กูย้ืมสมาชิก

ลายมือชือ

สมาชิก

ขอรับรองวา่เป็นรายชือผูซึ้งจะเป็นสมาชิก กลุม่เครดติยเูนียน....................................... จริง

ลงชือ……………………………

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

ประธานคณะผูจ้ดัตงั
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งบแสดงฐานะทางเงิน

กลุ่มเครดิตยูเนียน....................................

ณ  วนัที...............................................

****************************************************************************************

สินทรัพย์ บาท

เงินสด ……………………..

เงินฝากธนาคาร ……………………..

เงินฝากอืนๆ ……………………..

เงินให้สมาชิกกูย้ืม ……………………..

เงินลงทุน ……………………..

ทีดิน  อาคารและอุปกรณ์ ……………………..

........................................ ……………………..

.......................................... ……………………..

รวมสินทรัพย์ ……………………...

หนีสินและทุนของกลุ่ม

เงินรับฝากออมทรัพย์ ……………………..

เงินเงินกูย้ืม ……………………..

........................................ ……………………..

....................................... ……………………..

ทุนเรือนหุ้น ……………………..

ทุนสํารอง ……………………..

ทุนสะสมอนืๆ ……………………..

........................................ ……………………..

รวมสินทรัพย์ ……………………...

ลงชือ……………………… ลงชือ………………………

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

ประธานคณะผูจ้ดัตงั           เหรัญญกิ
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หนังสือขอสมัครเป็นผู้สมัครใช้บริการ

เขยีนที..........................................

วนัท.ี......................................

เรือง   ขอสมคัรเป็นผูส้มคัรใชบ้ริการ

เรียน   ประธานกรรมการดาํเนินการ

ดว้ยสมาชิกกลุ่มเครดิตยูเนียน................................มคีวามประสงคส์มคัรเป็นผูส้มคัรใชบ้ริการสวสัดกิาร

คณะกรรมการดาํเนินการกลุ่มจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้กลุ่มเครดิตยูเนียน...................................สมัครเป็นผูส้มคัรใช้

บริการ โดยมอบหมายให้  ...................................................ตําแหน่งประธานคณะกรรมการดําเนินการ   และ

.......................................................เลขานุการกรรมการดาํเนินการ   เป็นผูแ้ทนกลุ่มฯ ดาํเนินการสมคัรเป็นผูส้มัครใช้

บริการ  ตามระเบียบของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย  จาํกัด

สมาชิกและคณะกรรมการดาํเนินการกลุ่มเครดิตยูเนียน..........................................ขอให้คาํมนัสัญญาว่า

จะดาํเนินงานของกลุ่มฯ ใหส้มกับทีเป็นผูส้มคัรให้บริการ  และจะให้ความร่วมมือกับเพือนสมาชิกของ ช.ส.ค. ในอนัที

จะก่อให้เกิดประโยชน์สุข ความเจริญก้าวหน้า  ความมนัคงและ ความเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนัของขบวนการสหกรณ์

เครดิตยูเนียนทงัในประเทศ   และเพือนร่วมขบวนการทงัมวล

คณะกรรมการดาํเนินการกลุ่ม  จึงขอเสนอเอกสารเพือขอสมคัรเป็นผูส้มคัรใชบ้ริการ  ดงัต่อไปนี

1. สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ จาํนวน  1  ชุด

2. สําเนาขอบงัคบักลุ่มเครดิตยูเนียน จาํนวน  1  ชุด

3. สําเนาระเบียบวา่ด้วยสมาชิกภาพ จาํนวน  1  ชุด

4. สําเนาระเบียบว่าดว้ยการรับ-จ่ายและเก็บรักษาเงิน จาํนวน  1  ชุด

5. สําเนาระเบียบว่าดว้ยการให้เงินกูแ้ละดอกเบีย จาํนวน  1  ชุด

6. รายงานฐานะการเงินประจาํเดือน ณ เดือนปัจจุบนั จาํนวน  3  ชุด

7. แบบวิเคราะห์สภานภาพกลุ่มผูส้มคัรใช้บริการ  จาํนวน 1  ชุด

จึงเรียนมาเพือโปรดพิจารณารับ เป็นสมาชิกผูส้มคัรใช้บริการ    ตามวตัถุประสงค์

   ขอแสดงความนบัถือ

ลงชือ…………………………………

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

                      ประธานกรรมการดาํเนินการ

เอกสารหมายเลข
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รายละเอียดและคุณสมบัติ

กลุ่มเครดิตยเูนียนผู้สมัครใช้บริการ

1. รายละเอียดข้อมูลเกียวกับกลุ่ม

1.1 ชือกลุ่มเครดิตยูเนียน......................................

1.2 จดัตงัเป็นกลุ่มเครดติยูเนียนเมือวนัที  ......................................... ลกัษณะทีตงั...................................

1.3 รวมอายุถึงวนัเขียนใบสมคัร  ................... ปี  ................เดอืน

1.4 ทอ้งทีดาํเนินงานกลุ่ม   ตาํบล......................... อาํเภอ.................................... จงัหวดั........................

1.5 มีสมาชิกกลุ่ม สมาชิกเขา้เริมจดัตงั  ..................คน

สมาชิกกลุม่ ณ ปัจจบุนั...............คน ชาย...............คน และ หญิง.............คน

1.6 ประวตักิารจดัตงัโดยย่อ - ผูริ้เริมการก่อตงั ...........................................................

............................................................

-คณะผูใ้ห้การอบรม ............................................................

............................................................

1.7 ตน้สังกัดพืนทีส่งเสริมชมรม ชมรมเครดิตยเูนียน......................................................................

****************************************************************************************

แผนทีแสดงทีตงัของกลุ่มเครดิตยูเนยีน
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2. ข้อมูลด้านสมาชิกในกลุ่ม ฯ

2.1  สมาชิกส่วนใหญ่มีอาชีพ เกษตรกรรม รับราชการ

รับจา้ง อืน ๆ (โปรดระบุ )

2.2 ความร่วมมือในระหว่างสมาชิกของกลุ่ม

ดี ปานกลาง นอ้ย ยงัตอ้งปรับปรุง

2.3 ความเข้าใจในจิตตารมณ์  ข้อบังคบั  ระเบยีบ  และวิธีการดําเนินงานของเครดิตยูเนียน

ดี ปานกลาง นอ้ย ยงัตอ้งปรับปรุง

2.4  การสะสมและออมทรัพย์

สมาํเสมอ ปานกลาง ยงัตอ้งปรับปรุง

2.5  การชําระคืนเงินกู้

สมาํเสมอ ไม่สมาํเสมอ

2.6  สรุปข้อมลูสมาชิก 1) สมาชิกในขอ้  2.4 การสะสมหุ้นและออมทรพัย ์สมาํเสมอ.....................คน

           2) สมาชิกในขอ้  2.5 การชาํระคนืเงินกู ้สมาํเสมอ.........................................คน

****************************************************************************************

3. การดําเนินงานของคณะกรรมการ

3.1   คณะกรรมการอํานวยการ จาํนวน...................... คน

-       ความสามัคคีของกรรมการ

ดี ปานกลาง ยงัตอ้งปรับปรุง

-       การประชุมปรึกษาและติดตามการดาํเนินงานมีขึนทุก ๆ

สัปดาห์ เดือน สองเดอืน สามเดือน

-       กรรมการเขา้ร่วมประชุม

พร้อมเพรียง ไม่ค่อยพร้อมเพรียง

- นโยบายทวัไปของคณะกรรมการ

......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................



 115

3.2 คณะกรรมการเงินกู้  จาํนวน.......................คน

-       ความสามัคคีของกรรมการ

ดี ปานกลาง ยงัตอ้งปรับปรุง

- การประชุมปรึกษางานมขีึนทุก ๆ

สัปดาห์ เดือน อืนๆ……………….

-       กรรมการเขา้ร่วมประชุม

พร้อมเพรียง ไม่ค่อยพร้อมเพรียง

-       นโยบายทวัไปของคณะกรรมการ

......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

3.3 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์    จาํนวน ..................... คน

-       ความสามัคคีของกรรมการ

ดี ปานกลาง ยงัตอ้งปรับปรุง

- การประชุมปรึกษางานมขีึนทุก ๆ

สัปดาห์ เดือน สองเดอืน

-       มีการให้การศึกษาแก่สมาชิกทกุ ๆ

สัปดาห์ เดือน สองเดอืน

-       กรรมการเขา้ร่วมประชุม

พร้อมเพรียง ไม่ค่อยพร้อมเพรียง

- นโยบายทวัไปของคณะกรรมการ

.....................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................
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3.4 คณะผู้ตรวจสอบกิจการ

-       ความสามคัคีของผูต้รวจสอบกิจการ

ดี ปานกลาง ยงัตอ้งปรับปรุง

-       การประชุมตรวจสอบงานทุก ๆ

สัปดาห์ เดือน สองเดือน                อืนๆ………………

-       การเขา้ร่วมประชุมของคณะผูต้รวจสอบกิจการ

พร้อมเพรียง ไม่ค่อยพร้อมเพรียง

-       นโยบายของคณะตรวจสอบกิจการ

.....................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

3.5   การประสานงานระหว่างคณะกรรมการ

- การประสานงานกนัโดยทวัไปในงานต่าง ๆ

ดี ปานกลาง ยงัตอ้งปรับปรุง

-     มีการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ

เดือน สองเดอืน สามเดือน สีเดือน

- สรุปความคิดเห็นการประสานงานระหว่างคณะกรรมการ

.....................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................
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4.การบญัชี

4.1 กลุ่มใชว้ิธีการ  และแบบฟอร์มการบญัชีของ

ช.ส.ค. ทีอืน

4.2  การทาํบญัชี

เหรัญญิกคนเดียว ผูอื้นช่วย

กรรมการ อาสาสมคัร

4.3 การเขา้ใจในการทาํบญัชีของเหรัญญิก / ผูช้่วย  ฯ ล ฯ

ดี พอใช้ ยงัตอ้งปรับปรุง

4.4 การทาํบญัชี

ไม่เป็นปัจจุบนั ปิดบญัชีไดท้กุเดือน  และเป็นปัจจุบนั

4.5 การส่งรายงานไปยงั  ช.ส.ค. และประกาศให้สมาชิกทราบ

ทุกเดือน ไม่ไดทุ้กเดือน

5. รายชือคณะกรรมการดําเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และทีปรึกษา ชุดปัจจุบัน

5.1 คณะกรรมการดาํเนินการ ตามขอ้คบับงักลุ่มฯ กาํหนดให้มี จาํนวน.................คนดงัต่อไปนี

1.)  ...........................................................   ตาํแหน่ง....................................  เบอร์โทรศพัท.์...................

.) ...........................................................  ตาํแหน่ง....................................  เบอร์โทรศพัท.์...................

.) ...........................................................   ตาํแหน่ง....................................  เบอร์โทรศพัท.์...................

.) ...........................................................   ตาํแหน่ง....................................  เบอร์โทรศพัท.์...................

.) ...........................................................   ตาํแหน่ง....................................  เบอร์โทรศพัท.์...................

.)  ...........................................................   ตาํแหน่ง....................................  เบอร์โทรศพัท.์...................

.) ...........................................................   ตาํแหน่ง....................................  เบอร์โทรศพัท.์...................

.) ...........................................................   ตาํแหน่ง....................................  เบอร์โทรศพัท.์...................

9.)  ...........................................................   ตาํแหน่ง....................................  เบอร์โทรศพัท.์...................

10.) ...........................................................  ตาํแหน่ง...................................   เบอร์โทรศพัท.์...................

11.) ...........................................................  ตาํแหน่ง....................................  เบอร์โทรศพัท.์...................

1 .) ...........................................................  ตาํแหน่ง...................................   เบอร์โทรศพัท.์..................

.) ...........................................................  ตาํแหน่ง...................................   เบอร์โทรศพัท.์..................

.) ...........................................................  ตาํแหน่ง...................................   เบอร์โทรศพัท.์..................

.) ...........................................................  ตาํแหน่ง...................................   เบอร์โทรศพัท.์..................
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5.2  คณะผูต้รวจสอบกจิการ ตามขอ้บงัคบักลุ่มฯ กาํหนดให้มี จาํนวน.................คนดงัต่อไปนี

1.)  .................................................................. ตาํแหน่ง....................................

2.)   .................................................................. ตาํแหน่ง....................................

3.)   .................................................................. ตาํแหน่ง....................................

4.)   .................................................................. ตาํแหน่ง....................................

5.)   .................................................................. ตาํแหน่ง....................................

5.3 คณะทีปรึกษา ตามขอ้บงัคบักลุ่มฯ กาํหนดให้ม ีจาํนวน.................คนดังต่อไปนี

1.)  .................................................................. ตาํแหน่ง....................................

2.)   .................................................................. ตาํแหน่ง....................................

3.)   .................................................................. ตาํแหน่ง....................................

6 ความเข้าใจเกียวกับชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูนียนแห่งประเทศไทย  จาํกัด

6.1 ช.ส.ค. มีไวเ้พือ

.....................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

6.2 กลุ่มฯ สามารถสนับสนุนค่าบาํรุง  ช.ส.ค.

ได้ ยงัไม่ได้

กลุ่มชาํระให้ สมาชิกชาํระเอง

6.3 ขอ้เสนอแนะแก่  ช.ส.ค.

.....................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

ขอรับรองว่าขอ้ความทีรายงานมานีเป็นความจริง

 (ลงชือ) ……………………………………      (ลงชือ) ………………………………………

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

            ประธานคณะกรรมการดาํเนินการ                                     เลขานุการ
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เอกสารหมายเลข
บทวิเคราะห์ผู้สมัครใช้บริการเตรียมการจดทะเบยีนสหกรณ์

ผู้สมัครใช้บริการ......................................................................จังหวัด...................................

วันที.................. เดือน ................................... พ.ศ. .......................

***************************************

1. คุณสมบัติการเป็นผู้สมัครใช้บริการเตรียมการจดทะเบียนสหกรณ์ตามระเบียบ ช.ส.ค.

............... ( ) เป็นกลุ่มเครดิตยูเนียนทีมีสมาชิกไม่น้อยกว่าห้าสิบคนและมีความสามารถขยายจาํนวน

สมาชิกไดไ้ม่น้อยกว่าสามร้อยคน

............... ( ) มีการดําเนินงานมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าหกเดือน หากเป็นเครดิตยูเนียนในหมู่ผูมี้รายได้ประจํา

ตอ้งดาํเนินงานมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสามเดือน

................. ( ) มีการกาํหนดใช้ขอ้บังคบั เป็นลายลกัษณ์อกัษรทีชุมนุมสหกรณ์ให้การรับรอง

................. ( ) มีการกาํหนดใช้ระเบียบว่าดว้ย การรับสมาชิก ระเบียบว่าดว้ยการให้เงินกู้ และระเบียบว่าดว้ย

การรับ-จ่ายและการเก็บรักษาเงินไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร

................. ( ) มีคณะกรรมการครบทุกคณะและสามารถบริหารงานไดต้ามขอ้บงัคบั

................ ( ) มีคณะกรรมการและสมาชิกทีผ่านการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในหลกัการ และวธีิการ

ดาํเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเนียน

................ ( ) มีการจดัทาํทะเบียนสมาชิก บัญชี และเอกสารตามแบบและวิธีการทีชุมนุมสหกรณ์รับรอง

อย่างถูกตอ้งครบถว้น

................. ( ) มีการรับเงินสะสมและเปิดบริการให้เงินกูแ้ก่สมาชิกแล้ว

................ ( ) ส่งรายงานฐานะการเงินให้ชุมนุมสหกรณ์เป็นประจาํทุกเดือน

............. ( ) มีความสามารถและพร้อมให้ความร่วมมือในการชําระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ และค่าบาํรุง

ให้ชุมนุมสหกรณ์

2. การวิเคราะห์สถานภาพด้านการเงนิของผู้สมัครใช้บริการ (งบการเงนิ ณ ........................................)

ความหมายผลการประเมิน  = ปรับปรุง (  คะแนน),  = มีแต่ควรปรับปรุง (  คะแนน),  = ดี (  คะแนน)

ตัวชีวัดในการประเมิน
ผลการประเมิน

0 1 2

1. สภาพคล่องต่อทรัพยสิ์นรวม : อยู่ระหว่างร้อยละ -

      สภาพคล่อง x 100              ………………x100                =…………..

        สินทรัพยร์วม                   ...........................

*** สภาพคล่อง หมายถึง ทรัพย์สินทีสามารถเปลียนเป็นเงินสดได้ง่ายภายใน  ปี

เช่น เงินสดในมือ เงินฝากประจาํ/ออมทรัพย/์ตวัสัญญาใช้เงิน

£ £ £
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ตัวชีวัดในการประเมนิ
ผลการประเมิน

0 1 2

  2.    เงินรับฝากต่อทรัพยสิ์นรวม : อยู่ระหว่างร้อยละ -

   เงินรับฝากรวม x 100             ………………x100                     =…………..

                ทรัพยสิ์นรวม                       ...........................

£ £ £

3. ทุนเรือนหุ้นต่อทรัพยสิ์นรวม : ไม่เกินร้อยละ 

      ทุนเรือนหุ้นรวม x 100            ………………x100                =…………..

            ทรัพยสิ์นรวม                        ...........................

£ £ £

4. รายไดต้่อทรัพยสิ์นรวมเฉลีย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

              รายได ้x 100                     ………………x100                =…………..

ค่าเฉลียของทรัพยสิ์นรวม           ...........................

*** ทรัพยสิ์นเฉลีย หมายถึง ทรัพยสิ์นรวมของปีปัจจบุนั + ทรพัยสิ์นรวมของปีก่อน / 

£ £ £

5. ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานต่อสินทรัพยร์วมเฉลีย : อยู่ระหว่างร้อยละ -

 ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงาน x 100      ………………x100            =…………..

ค่าเฉลียของทรัพยสิ์นรวม       ...........................

£ £ £

6. กาํไรสุทธิ ต่อ ทรัพยสิ์นเฉลีย : ไม่น้อยกว่า %

           กาํไรสุทธิ x 100                    ………………x100                =…………..

ค่าเฉลียของทรัพยสิ์นรวม           ...........................

£ £ £

(คะแนนรวม  คะแนน)                                                                                        รวมคะแนน

ตัวชีวัดในการประเมิน
ผลการประเมิน

0 1 2

การประเมินกระบวนการจัดการควบคุมภายในด้านการเงิน

1. มีการกาํหนดระเบียบ ว่าด้วยการรับ-จ่าย และการเกบ็รักษาเงิน £ £ £

2. มีคาํสงัมอบหมายให้มีผูร้ับผิดชอบการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน £ £ £

3. มีเอกสารการรับ-จ่ายเงินถูกตอ้ง ครบถว้นเป็นไปตามระเบียบ £ £ £

4. มีการตรวจนบัเงินสดคงเหลือเมือสินเวลาทาํการ เพือยืนยนัยอดกบับญัชีเงินสด £ £ £

5. มีการเก็บรักษาเงินสดในมือในแต่ละวนัตามระเบียบทกีาํหนด £ £ £

6. มีการจดัทาํทะเบียนคุมใบเสร็จรับ-จ่ายเงิน และมีการทาํทะเบียนคุมเป็นปัจจุบัน £ £ £

7. จดัให้มีกรรมการและหรือผูเ้กียวข้องสุ่มตรวจเงินสดในมือเพือสอบทานยอด กบัสมุด

เงินสด
£ £ £

8. มีการรายงานฐานะการเงนิประจาํเดือนของกลุม่ฯ ต่อทีประชมุคณะกรรมการดาํเนินการ £ £ £

9. มีการบนัทึกบญัชีเป็นปัจจบุนั £ £ £

10. เกบ็รักษาสมุดบญัชีและเอกสารประกอบการลงบญัชีไวใ้นทปีลอดภยั £ £ £

(คะแนนรวม  คะแนน)                                                                                       รวมคะแนน
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3. ผลการวิเคราะห์สถานภาพทางการเงินและการประเมินกระบวนการจัดการควบคุมภายในด้านการเงิน

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

4. การติดต่อประสานงานกับ ช.ส.ค.

4.1 การส่งรายงานฐานะการเงินประจาํเดือน..................................................................................................

.  การชาํระคา่เอกสาร ช.ส.ค. ......................................................................................................................

สรุปความคิดเห็นเบืองต้นของเจ้าหน้าทีส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

(ลงชือ)........................................................ผูว้เิคราะห์

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

เจา้หนา้ทีส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์
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สําหรับเจ้าหน้าที  ช.ส.ค.

ความคิดเหน็เจ้าหน้าทีส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์

1) สภาพชุมชนโดยทัวไป

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

2 การบริหารงานของกลุ่มเครดิตยูเนียน

2.1 การดําเนินงานด้านการเงิน / การบัญชี

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

2.2 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการดําเนินการ

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

2.3 การปฏิบัติงานของคณะผู้ตรวจสอบกิจการ

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
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3 ความเห็นอืน ๆ

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

4  แนวทางการส่งเสริมพฒันากลุ่มฯ

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

(ลงชือ) ………………………………….

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

เจา้หนา้ทีส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์
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ความเห็นหัวหน้าแผนกส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์

……………………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………..……………………

…………………………………………………………………………………………..……………………

…………………………………………………………………………………………..……………………

(ลงชือ) …………………………………

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

   หัวหนา้แผนกส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์

****************************************************************************************

ความเห็นรักษาการ/ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา

……..……………………………………..………………………………………………………..…………

……………………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………..……………………

…………………………………………………………………………………………..……………………

(ลงชือ) …………………………………

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

                 .......................................

****************************************************************************************

ความเห็นรักษาการ/ผู้จัดการสาขา

……………………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………..……………………

…………………………………………………………………………………………..……………………

…………………………………………………………………………………………..……………………

(ลงชือ) …………………………………

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

    .......................................

****************************************************************************************
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มติของทีประชุมคณะกรรมการ ช.ส.ค. สาขา

ครังที……………. วันที…………เดือน………….…….พ.ศ…………. .

เห็นชอบรับเป็นผูส้มคัรใชบ้ริการ              ไม่เห็นชอบรับเป็นผูส้มคัรใชบ้ริการ

 (ลงชือ)

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

ประธานกรรมการสาขา

****************************************************************************************

ความเห็นรองผู้จัดการใหญ่สายพัฒนา

……………………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………..……………………

…………………………………………………………………………………………..……………………

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

(ลงชือ) …………………………………

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

รองผูจ้ดัการใหญ่ สายพฒันา

****************************************************************************************
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ความเห็นผู้จัดการ ใหญ่

……………………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………..……………………

…………………………………………………………………………………………..……………………

…………………………………………………………………………………………..……………………

(ลงชือ) …………………………………

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

             ผูจ้ดัการใหญ่

****************************************************************************************

มติของทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จํากัด

ครังที……………. วันที…………เดือน………….…….พ.ศ…………. .

รับเป็นผูส้มคัรใชบ้ริการ          ไม่รบัเป็นผูส้มคัรใช้บริการ

  (ลงชือ)

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

ประธานกรรมการดาํเนินการ
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เอกสารหมายเลข

ใบสมัครเข้าเป็นผู้สมัครใช้บริการ

ประเภทองค์กรอืน

องคก์ร/หน่วยงาน……………………………

เลขท…ี………………………………………

วนัที………เดือน………………..พ.ศ………

เรือง  สมคัรเขา้เป็นผูส้มคัรใชบ้ริการประเภทองคก์รอืนชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย  จาํกดั

เรียน  ประธานกรรมการดาํเนินการ

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนยีนแห่งประเทศไทย  จาํกัด

สิงทีส่งมาด้วย   1) รายงานฐานะการเงินประจาํเดือน ณ สินเดือนปัจจุบนั จาํนวน  1  ชุด

            2) สําเนาขอ้บงัคบัขององค/์หน่วยงาน จาํนวน  1   เล่ม

            3) สําเนาระเบียบว่าด้วยการรับสมาชิก จาํนวน  1   ชุด

            4) สําเนาระเบียบว่าดว้ยการรับ-จ่ายและเก็บรกัษาเงนิสด จาํนวน  1   ชุด

                       5) สําเนาระเบยีบวา่ดว้ยการให้เงินกูแ้กส่มาชิก จาํนวน  1   ชุด

ดว้ยสมาชิกของ………..…………….……..ได้มีมติให้……………………………………… สมคัรเขา้

เป็นผูส้มัครใช้บริการประเภทองค์กรอืน  โดยมอบหมายให้……………..………..………...….……………

ตําแห น่ ง………………………………………..และ……………………………....……………….เป็ น ผู้แท น

ของ………………………สมคัรเขา้เป็นผูส้มัครใช้บริการประเภทองค์กรอืน และขอให้คํามันสัญญาว่าจะ

ดาํเนินงานของ…………………………….. ให้สมกับทีเป็นสมาชิกของ ช.ส.ค. และจะให้ความร่วมมือกบัเพือน

สมาชิกของ ช.ส.ค. ในอนัทีจะก่อให้เกิดประโยชน์สุข  ความเจริญกา้วหนา้ ความมนัคงและความเป็นอนัหนึงอนั

เดียวกนัของขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนียนทงัในประเทศ และเพือนร่วมขบวนการทงัมวล

จึงเรียนมาเพือขอให้คณะกรรมการดาํเนินการของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูนียนฯ โปรดพิจารณารับ

.......…………………………………………………………...เป็นสมาชิกตามประสงคด้์วย

    ขอแสดงความนบัถือ

  (ลงชือ)………………………… (ลงชือ)……………………………………...

(……………….………..)           (……………………………………)

 ตาํแหน่ง………………………….... ตาํแหน่ง…………………………..............
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รายละเอียดคุณสมบัติ

ของ

สหกรณ์ประเภทองค์กรอนืสมัครเข้าเป็นผู้สมัครใช้บริการประเภทองค์กรอืน

1. รายละเอียดเกียวกบัองคก์ร/หน่วยงานอืน

1.1 ชือ……………………………………………………..………………………………

1.2 จดัตงัเมือวนัที…………เดือน……………....พ.ศ…….……….

1.3 รวมอายุถึงวนัเขียนใบสมคัรนี………..…ปี…………….เดือน………………………...วนั

1.4 มีสมาชิกเขา้วนัเริมจดัตงั…….……คน  ไดล้าออกไปแลว้………………………...….. คน

เขา้ใหม่  ………….คน    ปัจจบุนัมสีมาชิก…………………………..... คน

ชาย ............................................ คน      หญิง ..............................................................คน

1.5 ประวตักิารจดัตงัโดยย่อ

- ผูริ้เริม ……………………………………………………………

- ผูใ้ห้การอบรม ………………………………………….……….

- อืน ๆ ……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

1.6 หน่วยงานตน้สังกัดทดูีแลส่งเสริมอยู่  …………………………………...

แผนทีแสดงทีตงัองคก์ร/หน่วยงาน

\



 129

2. สมาชิกในองคก์ร/หน่วยงานอืน

2.1. สมาชิกส่วนใหญ่มีอาชีพ O เกษตรกรรม O รับราชการ

O รับจ้าง O อืน  ๆ(โปรดระบ)ุ

…………………….…….…….

…………………………….….

2.2. ความร่วมมือในระหว่างสมาชิกขององคก์ร/หน่วยงาน

O ดี O ปานกลาง O น้อย O ยงัตอ้งปรับปรุง

2.3. ความเขา้ใจในบทบาทหนา้ทีของสมาชิก  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  และวิธีการดาํเนินงานขององค์กร/

หน่วยงาน

O ดี O ปานกลาง O น้อย O ยงัตอ้งปรับปรุง

2.4. การสะสมเงินออม

O สมาํเสมอ O ปานกลาง O ยงัตอ้งปรับปรุง

2.5. การชําระคืนเงินกู/้สินเชือ

O สมาํเสมอ O ไม่สมาํเสมอ

2.6. สมาชิกในขอ้  2.4  มี ……………คน ขอ้ 2.5  มี………………….คน

3. การดาํเนินงานของคณะกรรมการ

3.1 คณะกรรมการอาํนวยการหรือคณะ .............................................

- ความสามคัคีของกรรมการ

O ดี O ปานกลาง O ยงัตอ้งปรับปรุง

- การประชุมปรึกษางานมีขึนทุก ๆ

O สัปดาห์ O เดือน O สองเดือน        O สามเดอืน

- กรรมการเขา้ร่วมประชุม

O พร้อมเพรียง O ไม่ค่อยพร้อมเพรียง

- นโยบายทวัไปของคณะกรรมการคณะนี (โครงการ)  ………………….………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
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3.2 คณะกรรมการเงินกูห้รือคณะ ..........................................................

- ความสามคัคีของกรรมการ

O ดี   O ปานกลาง O ยงัตอ้งปรับปรุง

- การประชุมปรึกษางานมีขึนทุก ๆ

O สัปดาห์   O เดือน O ………………..

- กรรมการเขา้ร่วมประชุม

O พร้อมเพรียง O ไม่ค่อยพร้อมเพรียง

- วิธีการพิจารณาเงินกู้ของคณะกรรมการ (อย่างไร ทีไหน)

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

3.3 คณะกรรมการศึกษาหรือคณะ  ………………………………………

- ความสามคัคีของกรรมการ

O  ดี O ปานกลาง O ยงัตอ้งปรับปรุง

- การประชุมปรึกษางานมีขึนทุก ๆ

O สัปดาห์ O เดือน O สองเดือน

- มีการให้การศึกษาแก่สมาชิกทุก ๆ

O สัปดาห์ O เดือน O สองเดือน

- กรรมการเขา้ร่วมประชุม

O พร้อมเพรียง O ไม่ค่อยพร้อมเพรียง

- วิธีการให้การศกึษา

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
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3.4 คณะผูต้รวจสอบกิจการหรือคณะ ...........................................................

- ความสามคัคีของผูต้รวจสอบกิจการ

O ดี O ปานกลาง O ยงัตอ้งปรับปรุง

- มีการประชุมตรวจสอบงานทุก ๆ

O สัปดาห์ O เดือน O สองเดือน

- การเขา้ร่วมประชุมของคณะผูต้รวจสอบกจิการ

O พร้อมเพรียง O ไม่ค่อยพร้อมเพรียง

- วิธีการตรวจสอบ (ไดต้รวจสอบอะไรบา้ง)

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

การประสานงานระหว่างคณะกรรมการ

- การประสานงานกนัโดยทวัไปในงานต่าง ๆ

O ดี O ปานกลาง O ยงัตอ้งปรับปรุง

- มีการประชุมคณะกรรมการขององคก์ร/หน่วยงาน

O เดือน O สองเดือน O สามเดือน O สีเดือน
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4. มติทีประชุมคณะกรรมการขององคก์ร/หน่วยงานให้สมคัรเขา้เป็นผูส้มคัรใช้บริการประเภทองคก์รอืน

สําเนา

รายงานการประชุมคณะกรรมการ.ครัง…………../………..…………

วนัที………เดอืน…………………………พ.ศ…………………………………

ณ .……….………………………………………………………………………………..

ฯลฯ

วาระที พิจารณาสมคัรเขา้เป็นผูส้มคัรใช้บริการประเภทองค์กรอืน

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

ทีประชุมจึงมีมติให้สมคัรเขา้เป็นผูส้มคัรใช้บริการประเภทองคก์รอืน  ได้

ฯ ล ฯ

สําเนาถูกตอ้ง

  (ลงชือ)………………………… (ลงชือ)……………………………………...

(……………….………..)           (……………………………………)

       ประธานกรรมการ       เลขานุการ

 (ลงชือ)………………………………….

(………………..………………)

           ประธานคณะผูต้รวจสอบกิจการ
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5. การบญัชี

5.1 กลุ่มใช้วิธีการ   และแบบฟอร์มการบญัชีของ

O ช.ส.ค. O ทีอนืระบุ ...................................................

5.2 การทาํบญัชี

O เหรัญญิกคนเดยีว  O ผูอ้ืนช่วย

O กรรมการ  O อาสาสมคัร

5.3 การเขา้ใจในการทาํบญัชีของเหรัญญิก/ผูช้่วย ฯ ล ฯ

O ดี  O พอใช้ O ยงัตอ้งปรับปรุง

5.4 การทาํบญัชี

O  ไม่เป็นปัจจุบนั  O ปิดบญัชีไดทุ้กเดือน  และเป็นปัจจุบนั

5.5 การส่งรายงานไปยงัหน่วยงานตน้สังกัด และประกาศให้สมาชิกทราบ

O ทุกเดือน O ไม่ได้ทุกเดือน

6. รายชือคณะกรรมการดาํเนินการ/.............................................................................................................

6.1 คณะกรรมการอาํนวยการหรือคณะ...........................................................................

ประธาน……………………………..รองประธาน……………………………………

เลขานุการ……………………………เหรญัญิก………………………………………

กรรมการ…………………………….กรรมการ………………………………………

กรรมการ……………………………………….

6.2 คณะกรรมการเงินกูห้รือคณะ...........................................................................

ประธาน………………………………….เลขานุการ…………………………………

กรรมการ………………………………...กรรมการ…………………………………..

กรรมการ………………………………………

6.3 คณะกรรมการการศึกษาหรือคณะ...........................................................................

ประธาน………………………………….เลขานุการ…………………………………

กรรมการ……………………………..….กรรมการ………………………

กรรมการ………………………………………….
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6.4 คณะผูต้รวจสอบกิจการหรือคณะ...........................................................................

ประธาน…………………………………เลขานุการ……….…………………………

ผูต้รวจสอบกิจการ……………………………………………….

ผูต้รวจสอบกิจการ……………………………………………….

ผูต้รวจสอบกิจการ……………………………………………….

6.5 ทีปรึกษาขององค์กร/หน่วยงาน

1…………………………………………..ตาํแหน่ง………………………………

2…………………………………………..ตาํแหน่ง………………………………

3…………………………………………..ตาํแหน่ง………………………………

4…………………………………………..ตาํแหน่ง………………………………

5…………………………………………..ตาํแหน่ง………………………………

7. ความเขา้ใจเกียวกบัชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย  จาํกดั (ช.ส.ค.)

7.1 ช.ส.ค. มีไวเ้พือ

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

7.2 ขอ้เสนอแนะแก่  ช.ส.ค.

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
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ขอรับรองว่าขอ้ความทีรายงานมานีเป็นความจริง

(ลงชือ)……………………………………………

     (……………………………………….)

            ประธานกรรมการดาํเนินการ

(ลงชือ)…………………………………………….

     (………………………………………)

           เลขานุการ

สําหรับเจ้าหน้าที  ช.ส.ค.

1. สภาพชุมชนโดยทวัไป

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

2. การบริหารงานขององคก์ร/หน่วยงาน

การเงิน/ การบญัชี……………………………………………………………………………………….

การปฏิบติังานของคณะกรรมการ……………………………………………………………………….

อืนๆ ……………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

(ลงชือ)……………………………………..

       (……………..…………..……………)

                                      ตาํแหน่ง………………………………………
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ความเห็นหัวหน้าแผนกส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์

……………………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………..……………………

…………………………………………………………………………………………..……………………

…………………………………………………………………………………………..……………………

(ลงชือ) …………………………………

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

   หัวหนา้แผนกส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์

****************************************************************************************

ความเห็นรักษาการ/ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา

……..……………………………………..………………………………………………………..…………

……………………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………..……………………

…………………………………………………………………………………………..……………………

(ลงชือ) …………………………………

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

                 ........................................

****************************************************************************************

ความเห็นรักษาการ/ผู้จัดการสาขา

……………………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………..……………………

…………………………………………………………………………………………..……………………

…………………………………………………………………………………………..……………………

(ลงชือ) …………………………………

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

     ....................................

****************************************************************************************
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มติของทีประชุมคณะกรรมการ ช.ส.ค. สาขา

ครังที……………. วันที…………เดือน………….…….พ.ศ…………. .

เห็นชอบรับเป็นผูส้มคัรใชบ้ริการประเภทองค์กรอืน

ไม่เห็นชอบรับเป็นผูส้มคัรใชบ้ริการประเภทองคก์รอนื

 (ลงชือ)

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

ประธานกรรมการสาขา

****************************************************************************************

ความเห็นรองผู้จัดการใหญ่สายพัฒนา

……………………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………..……………………

…………………………………………………………………………………………..……………………

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

(ลงชือ) …………………………………

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

รองผูจ้ดัการใหญ่สายพฒันา

****************************************************************************************
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ความเห็นผู้จัดการใหญ่

……………………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………..……………………

…………………………………………………………………………………………..……………………

…………………………………………………………………………………………..……………………

(ลงชือ) …………………………………

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

             ผูจ้ดัการใหญ่

****************************************************************************************

มติของทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทยจํากัด

ครังที……………. วันที…………เดือน………….…….พ.ศ…………. .

รับเป็นผูส้มคัรใชบ้ริการประเภทองคก์รอืน ไม่รับเป็นผูส้มคัรใช้บริการประเภทองคก์รอืน

  (ลงชือ)

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

ประธานกรรมการดาํเนินการ
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เอกสารหมายเลข

บทวิเคราะห์ผู้สมัครใช้บริการประเภทองค์กรอืน

ชือองค์กร/หน่วยงาน.............................................................. จังหวัด .....................................

วันท.ี................... เดือน............................ พ.ศ. ………………….

********************

1. คุณสมบัติการเป็นผู้สมัครใช้บริการประเภทองค์กรอืนตามระเบยีบ ช.ส.ค.

............... (1) มีการดาํเนินงานมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสิบสองเดือน

............... (2) ไม่เป็นองค์กรทีดาํเนินงานทีผิดกฎหมายหรือขดัต่อศีลธรรม

............... (3) มีความสมคัรใจทีจะเขา้มาเป็นสมาชิกเพือใช้บริการของชุมนุมสหกรณ์และพร้อมทีจะ

ให้การสนบัสนุนและความร่วมมือในการพฒันากิจการของชุมนุมสหกรณ์ฯ

............... (4) มีการกาํหนดใชข้อ้บงัคบัเป็นลายลกัษณ์อกัษรทีชุมนุมสหกรณ์ฯ ให้การรับรอง

............... (5) มีการกาํหนดใช้ระเบียบว่าด้วยการรับสมาชิก ระเบียบการให้เงินกู้ และระเบียบว่าด้วย

การรบั-จ่ายและการเก็บรักษาเงินไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร

............... (6) มีคณะกรรมการครบทุกคณะ และสามารถบริหารงานไดต้ามขอ้บงัคบั

............... (7) มีการจดัทาํบญัชีทีเป็นปัจจุบนัสามารถตรวจสอบได้

2. การวิเคราะห์สถานภาพด้านการเงินของกลุ่มฯ (งบการเงนิ ณ ........................................)

ความหมายผลการประเมิน  = ปรับปรุง (  คะแนน),  = มีแต่ควรปรับปรุง (  คะแนน),  = ด ี(  คะแนน)

ตัวชีวัดในการประเมนิ
ผลการประเมิน

0 1 2

1. สภาพคล่องต่อทรัพยสิ์นรวม : อยู่ระหว่างร้อยละ -

       สภาพคล่อง x 100              ………………x100                =…………..

         สินทรัพยร์วม                   ...........................

*** สภาพคล่อง หมายถึง ทรัพย์สินทีสามารถเปลยีนเป็นเงินสดไดง้่ายภายใน  ปี

เช่น เงินสดในมือ เงินฝากประจาํ/ออมทรัพย/์ตวัสัญญาใช้เงิน

£ £ £

2. เงินรับฝากต่อทรัพยสิ์นรวม : อยู่ระหว่างร้อยละ -

     เงินรับฝากรวม x 100             ………………x100                =…………..

               ทรัพยสิ์นรวม                   ...........................

£ £ £

3. ทุนเรือนหุน้ต่อทรัพยสิ์นรวม : ไม่เกินร้อยละ 

         ทุนเรือนหุ้นรวม x 100              ………………x100                =…………..

          ทรัพยสิ์นรวม                     ...........................

£ £ £
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ตัวชีวัดในการประเมิน
ผลการประเมิน

0 1 2

ผลตอบแทนการลงทุน

4. รายไดต้่อทรัพยสิ์นรวมเฉลีย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

              รายได ้x 100                    ………………x100                =…………..

ค่าเฉลียของทรัพยสิ์นรวม           ...........................

*** ทรพัยส์ินเฉลีย หมายถึง ทรัพย์สินรวมของปีปัจจบุนั + ทรพัยสิ์นรวมของปีก่อน / 

£ £ £

5. ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานต่อสินทรัพยร์วมเฉลีย : อยู่ระหว่างร้อยละ -

 ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงาน x 100      ………………x100                =…………..

ค่าเฉลียของทรัพยสิ์นรวม            ...........................

*** ทรัพย์สินเฉลีย หมายถึง ทรัพยสิ์นรวมของปีปัจจุบนั + ทรัพย์สินรวมของปีก่อน / 

£ £ £

6. กาํไรสุทธิ ต่อ ทรัพยสิ์นเฉลีย : ไม่น้อยกว่า %

           กาํไรสุทธิ x 100                    ………………x100                =…………..

ค่าเฉลียของทรัพยสิ์นรวม             ...........................

*** ทรัพย์สินเฉลีย หมายถึง ทรัพยสิ์นรวมของปีปัจจุบนั + ทรัพย์สินรวมของปีก่อน / 

£ £ £

(คะแนนรวม คะแนน) รวมคะแนน

ตัวชีวัดในการประเมิน
ผลการประเมิน

0 1 2

การประเมินกระบวนการจดัการควบคุมภายในด้านการเงิน

1. มีการกาํหนดระเบียบ ว่าด้วยการรับ-จ่าย และการเก็บรักษาเงิน £ £ £

2. มีคาํสังมอบหมายให้มีผูรั้บผิดชอบการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน £ £ £

3. มีเอกสารการรับ-จ่ายเงินถูกตอ้ง ครบถว้นเป็นไปตามระเบียบ £ £ £

4. มีการตรวจนบัเงินสดคงเหลือเมอืสินเวลาทาํการ เพือยืนยนัยอดกบับญัชีเงินสด £ £ £

5. มีการเก็บรักษาเงินสดในมือในแต่ละวนัตามระเบียบทีกาํหนด £ £ £

6. มีการจดัทาํทะเบียนคุมใบเสร็จรับ-จ่ายเงิน และมีการทาํทะเบียนคุมเป็นปัจจุบนั £ £ £

7. จัดให้มีกรรมการและหรือผูเ้กียวขอ้งสุ่มตรวจเงินสดในมือเพือสอบทานยอด

กับสมุดเงินสด
£ £ £

8. มีการรายงานฐานะการเงินประจาํเดือนขององคก์รต่อทีประชุมคณะกรรมการ

ดาํเนินการ
£ £ £

9. มีการบนัทึกบญัชีเป็นปัจจุบนั £ £ £

10. เก็บรักษาสมุดบญัชีและเอกสารประกอบการลงบญัชีไวใ้นทีปลอดภยั £ £ £

(คะแนนรวม  คะแนน)                                                                                     รวมคะแนน
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3. ผลการวิเคราะห์สถานภาพทางการเงินและการประเมินกระบวนการจัดการควบคุมภายในด้านการเงิน

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

4. การติดต่อประสานงานกับ ช.ส.ค.

4.1 การส่งรายงานฐานะการเงินประจาํเดือน..................................................................................................

.  การชาํระคา่เอกสาร ช.ส.ค. ......................................................................................................................

สรุปความคิดเห็นเบืองต้นของเจ้าหน้าทีส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

(ลงชือ)........................................................ผูว้เิคราะห์

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

เจา้หนา้ทีส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์
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เอกสารหมายเลข

ที……../…….             กลุ่มเครดิตยูเนียน……..…………………..

วนัที….…...เดือน……..………….พ.ศ………….

เรือง แสดงความจาํนงขอจดัตงัสหกรณ์เครดิตยูเนียนและขอรับรองการจดทะเบียนสหกรณ์

เรียน ผูจ้ดัการใหญ่

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จาํกดั

สิงทีส่งมาด้วย 1. บญัชีรายชือผูซึ้งจะเป็นสมาชิกสหกรณ ์  จาํนวน  1  ชุด

ด้วยสมาชิกกลุ่มเครดิตยูเนียน ............................................................ซึงมีภูมิลําเนาอยู่ในท้องที

ตํ า บ ล . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .อํ า เภ อ …………………….จั ง ห วั ด …………………………….

จาํนวน………….คน  มีความประสงค์จะจดัตงัสหกรณ์เครดิตยูเนียน  ประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนียน

จึงเรียนมาเพือโปรดจดัส่งเจ้าหนา้ทีไปให้ความช่วยเหลือ  เกียวกบัการทาํเรืองราวในการขอจดทะเบียน

สหกรณ์ และเข้าร่วมการประชุมจดทะเบียนเพือจัดตังสหกรณ์เครดิตยูเนียนในวนัที……………….……..

เว ล า …….……..ณ ……………………เล ข ที ……………….ห มู่ ………………ตํ าบ ล ……………………

อาํเภอ…………………………จงัหวดั…………………………..

ขอแสดงความนบัถือ

(………………………)

                                                                              ประธานกรรมการดาํเนินการ

หมายเหตุ   การแจ้งนัดประชุมควรแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  1  เดือน  และควรจะประสานงานกับสหกรณ์

อาํเภอหรือสหกรณ์จงัหวดัก่อนในเบอืงตน้
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เอกสารหมายเลข 9

บทวิเคราะห์ผู้สมัครใช้บริการจดทะเบียนสหกรณ์เครดิตยูเนียน

ผู้สมัครใช้บริการ......................................................................จังหวัด...................................

วันที.................. เดือน ................................... พ.ศ. .......................

***************************************

1. คุณสมบัติผู้สมัครใช้บริการจดทะเบียนสหกรณ์เครดิตยูเนียน ตามระเบียบว่าด้วยผู้สมัครใช้บริการ

............... (1) ดาํเนินงานมาแลว้ไม่น้อยกว่าหนึงปี หากเป็นผูส้มัครใช้บริการในหมู่ผูมี้รายได้ประจํา

ตอ้งดาํเนินงานมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าห้าเดือน

............... (2) มีสมาชิกรายบุคคลไม่น้อยกว่าหนึงร้อยคน และมีความสามารถขยายจํานวนสมาชิกได้

ไม่น้อยกว่าห้าร้อยคน

............... (3) มีแผนการเพิมสมาชิกรายปี

...............

...............

(4) มีอาสาสมคัร หรือสถาบนัทีจะให้การสนับสนุนในด้านสํานักงานและเจา้หน้าทีประจาํ

สหกรณ์ โดยเฉพาะในระยะแรกทีสหกรณ์ยงัไม่มีรายได้พอจะจดัจ้างเจา้หน้าทไีด้

(5) มีการกาํหนดใชข้อ้บงัคบั เป็นลายลกัษณ์อกัษรตามแบบทีชุมนุมสหกรณ์กาํหนด

............... ( )มีการกาํหนดใช้ระเบียบว่าด้วยการรับสมาชิก ระเบียบการให้เงินกู้ และระเบียบว่าด้วย

การรับ-จ่าย และการเก็บรักษาเงินไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร

...............  ( ) มีคณะกรรมการครบทุกคณะ และสามารถบริหารงานได้ตามขอ้บงัคบั

............... ( ) มีคณะกรรมการและสมาชิกทผี่านการอบรม มีความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการและวิธีการ

ดาํเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเนียน

............... (9) มีการจดัทาํทะเบียนสมาชิก บญัชีและเอกสารตามแบบและวิธีการทีชุมนุมสหกรณกาํหนด

อย่างถูกตอ้งครบถว้น

............... (10) มีการรับเงินสะสมและเปิดบริการให้เงินกู้แก่สมาชิกแล้ว

............... (11) ส่งรายงานฐานะการเงินให้ชุมนุมสหกรณ์เป็นประจาํทุกเดือน

............... (12) มีความสามารถและพร้อมให้ความร่วมมือในการชาํระค่าบาํรุงให้ชุมนุมสหกรณ์

............... (13) ได้รับคาํรับรองเป็นลายลักษณ์อกัษรจากชุมนุมสหกรณ์ว่าสมควรจะจดทะเบียนเป็น

สหกรณ์เครดิตยูเนียนได้
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2. การวิเคราะห์สถานภาพด้านการเงินของกลุ่มฯ  (งบการเงนิ ณ ........................................)

ความหมายผลการประเมิน  = ปรับปรุง (  คะแนน),  = มีแต่ควรปรับปรุง (  คะแนน),  = ด ี(  คะแนน)

ตัวชีวัดในการประเมิน
ผลการประเมิน

0 1 2

1. เงินให้สมาชิกกู้ต่อสินทรัพยร์วม : อยู่ระหว่างร้อยละ -

   เงินให้สมาชิกกู้คงเหลือ x 100           ………………x100             =…………..

              สินทรัพยร์วม                       ...........................

*** เงินให้สมาชิกกู ้คงเหลือ หมายถึง เงินให้กูย้ืมสุทธิ (ระยะสัน + ระยะยาว)

£ £ £

2. สภาพคล่องต่อทรัพยสิ์นรวม : อยู่ระหว่างร้อยละ -

         สภาพคล่อง x 100                     ………………x100              =…………..

                  ทรัพยสิ์นรวม                        ...........................

*** สภาพคล่อง หมายถึง ทรัพย์สินทีสามารถเปลยีนเป็นเงินสดไดง้่ายภายใน  ปี

เชน่ เงนิสดในมือ เงินฝากประจาํ/ออมทรัพย์/ตวัสัญญาใชเ้งิน

£ £ £

3. เงินรับฝากต่อทรัพยสิ์นรวม : อยู่ระหว่างร้อยละ -

        เงินรับฝากรวม x 100                ………………x100                =…………..

               ทรัพยสิ์นรวม                      ...........................

£ £ £

4. ทุนเรือนหุ้นต่อสินทรพัยร์วม : ไม่เกินร้อยละ 

       ทุนเรือนหุ้น x 100                    ………………x100                =…………..

                สินทรัพยร์วม                          ...........................

£ £ £

5. ทุนสํารองต่อสินทรัพยร์วม : อย่างน้อยร้อยละ 

        ทุนสํารอง x 100                      ………………x100                =…………..

           สินทรัพยร์วม                          ...........................

£ £ £

6. หนีคงัคา้งต่อเงินกูค้า้งชําระ : น้อยกว่าร้อยละ 

หนีคงัค้างทงัสิน x 100              ………………x100                =…………..

         เงินให้สมาชิกกู้คงเหลือ              ...........................

£ £ £

7. ทรัพยสิ์นไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อทรัพยสิ์นรวม : น้อยกว่าร้อยละ 

      สินทรัพยไ์ม่ก่อให้เกิดรายได ้x 100        ………………x100              =…………..

             ทรัพยสิ์นรวม                         ...........................

*** เงินสดในมือ เงินฝากกระแสรายวนั สินทรัพยถ์าวร ทีดิน อาคาร อุปกรณ์

ดอกเบียคา้งรับ เงินรอเรียกคืน เงินทดรองจ่าย วสัดุคงเหลือ ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า

£ £ £

8. รายได้ต่อสินทรัพยร์วมเฉลีย : อย่างนอ้ยร้อยละ 

        รายไดร้วม x 100                      ………………x100               =…………..

ค่าเฉลียของสินทรัพยร์วม  ...........................

*** ค่าเฉลียทรัพย์สินรวม หมายถึง ทรัพยสิ์นรวมของปีปัจจุบนั + ทรัพย์สินรวมของปีกอ่น / 

£ £ £
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ตัวชีวัดในการประเมนิ
ผลการประเมิน

0 1 2

9. ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานต่อสินทรัพยร์วมเฉลีย : อยู่ระหว่างร้อยละ -

          ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงาน x 100         ………………x100             =…………..

ค่าเฉลียของทรัพยสิ์นรวม              ...........................

*** ค่าเฉลียทรัพยส์ินรวม หมายถึง ทรัพยส์ินรวมของปีปัจจุบนั + ทรัพยส์ินรวมของปีก่อน / 

£ £ £

10. กาํไรสุทธิ ต่อ สินทรัพยร์วมเฉลีย : อย่างน้อยร้อยละ 

             กาํไรสุทธิ x 100                ………………x100                =…………..

ค่าเฉลียของสินทรัพยร์วม           ...........................

*** ทรัพย์สินเฉลีย หมายถึง ทรัพยสิ์นรวมของปีปัจจุบนั + ทรัพย์สินรวมของปีก่อน / 

£ £ £

(คะแนนรวม  คะแนน)                                                                                     รวมคะแนน

ตัวชีวัดในการประเมนิ
ผลการประเมิน

0 1 2

การประเมินกระบวนการจัดการควบคุมภายในด้านการเงิน

1. มีการกาํหนดระเบียบ ว่าดว้ยการรับ-จ่าย และการเก็บรักษาเงิน £ £ £

2. มีคาํสงัมอบหมายให้มีผูรั้บผิดชอบการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน £ £ £

3. มีเอกสารการรับ-จ่ายเงินถูกต้อง ครบถว้นเป็นไปตามระเบียบ £ £ £

4. มีการตรวจนบัเงินสดคงเหลือเมือสินเวลาทาํการ เพือยืนยนัยอดกบับญัชีเงินสด £ £ £

5. มีการเก็บรักษาเงินสดในมือในแต่ละวนัตามระเบียบทีกาํหนด £ £ £

6. มีการจดัทาํทะเบียนคุมใบเสร็จรับ-จ่ายเงิน และมีการทาํทะเบียนคุมเป็นปัจจุบนั £ £ £

7. จัดให้มีกรรมการและหรือผูเ้กียวขอ้งสุ่มตรวจเงินสดในมือเพอืสอบทานยอด กับ

สมุดเงินสด
£ £ £

8. มีการรายงานฐานะการเงินประจําเดือนของกลุ่มฯ ต่อทีประชุมคณะกรรมการ

ดาํเนินการ
£ £ £

9. มีการบนัทกึบญัชีเป็นปัจจุบนั £ £ £

10. เก็บรักษาสมุดบญัชีและเอกสารประกอบการลงบญัชีไวใ้นทีปลอดภยั £ £ £

(คะแนนรวม  คะแนน)                                                                                       รวมคะแนน
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3. ผลการวิเคราะห์สถานภาพทางการเงินและการประเมินกระบวนการจัดการควบคุมภายในด้านการเงิน

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

4. การติดต่อประสานงานกับ ช.ส.ค.

4.1 การส่งรายงานฐานะการเงินประจาํเดือน .............................................................................................

.  การชาํระค่าเอกสาร .............................................................................................

.  การชาํระคืนเงินกูเ้ป็นปกติ .............................................................................................

.  การชาํระเงินสวสัดิการ สก. - .............................................................................................

.  การชาํระค่าบาํรุง ช.ส.ค. .............................................................................................

.  การติดต่อสือสาร ............................................................................................

สรุปความคิดเห็นเบืองต้นของเจ้าหน้าทีส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

(ลงชือ)........................................................ผูว้เิคราะห์

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

เจา้หนา้ทีส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์
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ความเห็นหัวหน้าแผนกส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์

……………………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………..……………………

…………………………………………………………………………………………..……………………

…………………………………………………………………………………………..……………………

(ลงชือ) …………………………………

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

   หัวหนา้แผนกส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์

****************************************************************************************

ความเห็นรักษาการ/ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา

……..……………………………………..………………………………………………………..…………

……………………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………..……………………

…………………………………………………………………………………………..……………………

(ลงชือ) …………………………………

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

                 .......................................

****************************************************************************************

ความเห็นรักษาการ/ผู้จัดการ สาขา

……………………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………..……………………

…………………………………………………………………………………………..……………………

…………………………………………………………………………………………..……………………

(ลงชือ) …………………………………

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

    .......................................

****************************************************************************************
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มติของทีประชุมคณะกรรมการ ช.ส.ค. สาขา

ครังที……………. วันที…………เดือน………….…….พ.ศ…………. .

เหน็ชอบรบัผูส้มคัรใชบ้ริการจดทะเบียนสหกรณ์เครดิตยูเนียน

ไม่เห็นชอบรับผูส้มคัรใช้บริการจดทะเบยีนสหกรณ์เครดิตยูเนียน

 (ลงชือ)

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

ประธานกรรมการสาขา

****************************************************************************************

ความเห็นรองผู้จัดการใหญ่ สายพัฒนา

……………………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………..……………………

…………………………………………………………………………………………..……………………

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

(ลงชือ) …………………………………

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

รองผูจ้ดัการใหญ่ สายพฒันา

****************************************************************************************
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ความเห็นผู้จัดการ ใหญ่

……………………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………..……………………

…………………………………………………………………………………………..……………………

…………………………………………………………………………………………..……………………

(ลงชือ) …………………………………

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

             ผูจ้ดัการใหญ่

****************************************************************************************

มติของทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จาํกดั

ครังที……………. วันที…………เดือน………….…….พ.ศ…………. .

รับเป็นผูส้มคัรใช้บริการจดทะเบียนสหกรณ์เครดิตยูเนียน

ไม่รับเป็นผูส้มคัรใช้บริการจดทะเบียนสหกรณ์เครดิตยูเนียน

  (ลงชือ)

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

ประธานกรรมการดาํเนินการ
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เอกสารหมายเลข

ที ช.ส.ค./....... วนัที............เดอืน………………. พ.ศ. ...............

เรือง การรับรองกลุ่มบุคคลทีขอจดัตงัสหกรณ์เครดิตยูเนียน

เรียน ประธานกรรมการดาํเนินการ

กลุ่มเครดิตยูเนียน ........................................

สิงทีส่งมาด้วย หนังสือรับรองกลุ่มบุคคลทีขอจดัตงัสหกรณ์เครดติยูเนียน

ตามทีกลุ่มเครดติยูเนียน............................................. ไดแ้สดงความจาํนงขอจดัตงัสหกรณ์เครดิต

ยเูนียนและได้ขอให้ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จาํกัด ออกหนังสือรับรองกลุ่มเครดิต

ยูเนียน จะได้ดาํเนินการยืนเรือง ขอจดทะเบียนสหกรณ์ต่อไปนนั

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนฯ พิจารณาแลว้เห็นว่ากลุ่มเครดิตยูเนียนแห่งนี ไดด้าํเนินงานมาดว้ยดี

จึงไดอ้อกหนังสือรับรองกลุ่มบุคคลทีขอจดัตงัสหกรณ์เครดิตยูเนียนมาเพือกลุ่มฯ ดําเนินการโดยจดัทํา

หนงัสือแจง้สหกรณ์จงัหวดั ................................ เพือให้เสนอแนะเรืองขอจดทะเบียนสหกรณ์ตอ่ไป

จงึเรียนมาเพือทราบ และโปรดให้ดาํเนินการต่อไปดว้ย

         ขอแสดงความนบัถือ

(ลงชือ) ......................................................

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

  ผูจ้ดัการใหญ่

หมายเหตุ:  หนงัสือแสดงความจาํนงซึงกลุ่มฯ จะตอ้งทาํถงึสหกรณ์จงัหวดั
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หนังสือรับรองกลุ่มบุคคลทีขอจดัตงัสหกรณเ์ครดิตยเูนียน

โดย

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูนียนแห่งประเทศไทย จาํกดั

******************************************************************

ชือกลุ่มเครดิตยูเนียน …………………………………………………………………………………

สํานกังานเลขที  ………….………………………………………………………………………………..

จงัหวดั …………………………………...….  รหัสไปรษณีย ์    …………………………………………

สมาชิกกลุม่เครดติยูเนียนประกอบอาชีพ……………………..……………………………………………

กลุ่มเครดิตยูเนียน    …………………………………..…… จดัตงัเมือ …………………….…………….

ทอ้งทดีาํเนินงาน ……………………………………………………………..…………………………...

กลุ่มเครดิตยูเนียนมีสมาชิกรวม …………… คน

ถือหุ้นเมือแรกเขา้เป็นสมาชิก …. ………… หุ้น

เป็นเงินค่าหุ้น …………… บาท

กลุ่มเครดิตยูเนียนมีสํานกังาน

o   เป็นของตนเอง o อาศยับา้นผูอ้ืน

คาํรับรองของชมุนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จาํกัด

กลุ่มเครดิตยูเนียน……………………..………………..มกีารดาํเนินงานมาดว้ยดี มคีวาม

พร้อมและมีคุณสมบตัิครบถว้นทีจะดาํเนินการจดัตงัเป็นสหกรณเ์ครดิตยูเนียนได ้และผูซึ้งจะเป็นสมาชิก

ได้ผ่านการอบรมเบืองต้นในเรือง อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ ตามหลักสูตรของชุมนุม

สหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จาํกดั (ช.ส.ค.)  แลว้

(……………………………………..)

ผูจ้ดัการใหญ่

เอกสารหมายเลข .
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เอกสารหมายเลข 12

หนังสือแสดงความจํานงขอจัดตงัสหกรณ์เครดิตยูเนียน

ที………/……… กลุ่มเครดิตยูเนียน……………………………..

วนัที………เดือน…………………พ.ศ……………

เรือง แสดงความจาํนงขอจดัตงัสหกรณ์เครดิตยูเนียน

เรียน สหกรณ์จงัหวดั………………………………..

สิงทีส่งมาด้วย 1. หนังสือรับรองกลุ่มบุคคลทีขอจดัตงัสหกรณ์เครดิตยูเนียน   จาํนวน  1  ฉบบั

2. บญัชีรายชือผูซึ้งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์    จาํนวน  1  ชุด

ด้วยมีกลุ่มบุคค ลผู้ประกอบ อาชีพต่าง ๆ ซึงมี ภู มิลําเนาอยู่ในท้องที   ตําบล…………….

อาํเภอ…………………….จังหวัด…………………………….จํานวน………….คน   มีความประสงค์

จะจดัตงัสหกรณ์เครดิตยูเนียนเป็นสหกรณ์ชนิดจาํกดั  ประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนียนขนึ  ซึงเรืองนีชุมนุม

สหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จาํกดัไดใ้ห้คาํรับรองแลว้ว่า   สมควรจดัตงัสหกรณ์เครดิตยูเนียน

ไดต้ามหนงัสือรบัรองทีไดแ้นบมาพรอ้มหนงัสือนี

จึงเรียนมาเพือโปรดจัดส่งเจ้าหน้าทีไปให้ความช่วยเหลือ เกียวกับการทาํเรืองราวในการ

ข อ จ ด ท ะ เบี ย น แ ล ะ เข้ า ร่ ว ม ก าร ป ร ะ ชุ ม จ ด ท ะ เบี ย น เพื อ จัด ตัง ส ห ก ร ณ์ เค ร ดิ ต ยู เนี ย น ใน

วนัที……………………………..เวลา…………….………..ณ………..……………เลขที………………

หมู่………ตาํบล………………………อาํเภอ………….………จงัหวดั…………………………………

ขอแสดงความนับถือ

           (……………………………)

 ประธานคณะผูจ้ดัตงัสหกรณ์
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คําขอจดทะเบียนสหกรณ์

เขียนที ................................................................

เลขที ..................................................................

............................................................................

วนัที ..............................................................................

เรือง ขอจดทะเบียนสหกรณเ์ครดิตยเูนียน ............................................................................ จาํกดั

เรียน นายทะเบียนสหกรณ์

ดว้ยขา้พเจา้และคณะบุคคลตามบญัชรีายชือผูซึ้งจะเป็นสมาชิกทีไดเ้สนอมาพร้อมนี ซึง

ประกอบอาชีพ ............................................................................................ มีความประสงค์

จะจดัตงัสหกรณ์ขนึ  สหกรณ์ ประเภทสหกรณ์ ....................................................................... มีชือว่า

“สหกรณ์เครดิตยเูนียน ................................................. จาํกัด”  สํานกังานตงัอยูเ่ลขที ...............หมู่ที ...........

จงัหวดั ....................................................... ทอ้งทดีาํเนินงาน ........................................................................

ในระยะแรกตงัมผูีซึ้งจะเป็นสมาชิกรวม ................................คน ถือหุ้นแรกตงัจาํนวน ..........................หุ้น

เป็นเงินค่าหุ้น ...........................บาท (.....................................................) และได้มีการคดัเลือกคณะผูจ้ดัตงั

สหกรณ์แลว้ จาํนวน .......................... คน  เพอืดาํเนินการจดัตงัสหกรณ์ตามความในมาตรา  และ 

แห่งพระราชบญัญตัิสหกรณ์ พ.ศ.

ขา้พเจา้ซึงเป็นคณะผูจ้ดัตงัสหกรณ์ จึงขอเสนอเอกสารเพือขอจดทะเบียนสหกรณ์

ดงัตอ่ไปนี

.สําเนารายงานการประชุมผูซึ้งประสงคจ์ะเป็นสมาชิกสหกรณ์ จาํนวน  ชุด

.สําเนารายงานการประชุมซึงจะเป็นสมาชิกสหกรณ์ จาํนวน  ชุด

.แผนการดาํเนินการเกียวกบัธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์และเอกสารประกอบฯ

จาํนวน  ชดุ

.บญัชีรายชือผูซึ้งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์ จาํนวน  ชุด

.ขอ้บงัคบัของสหกรณ์ จาํนวน  ฉบบั

.หนังสือขออนุญาตใชส้ถานทีและหนงัสืออนุญาตให้ใช้สถานทีเป็นทีทาํการสหกรณ์ฯ

จาํนวน  ฉบบั

.หนังสือรับรองจากชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จาํกดั จาํนวน  ฉบบั
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จึงเรียนมาเพือโปรดพจิารณารับจดทะเบียนสหกรณ์ให้ต่อไป

ขอแสดงความนบัถอื

1............................................................... 2...................................................

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

ประธานคณะผูจ้ดัตงัสหกรณ์   รองประธานคณะผูจ้ดัตงัสหกรณ์

3............................................................... 4...................................................

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

เหรัญญิกผูจ้ดัตงัสหกรณ์ เลขานุการคณะผูจ้ดัตงัสหกรณ์

5............................................................... 6...................................................

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

คณะผูจ้ดัตงัสหกรณ์ คณะผูจ้ดัตงัสหกรณ์

7............................................................... 8...................................................

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

คณะผูจ้ดัตงัสหกรณ์ คณะผูจ้ดัตงัสหกรณ์

9............................................................... 10...................................................

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

                 คณะผูจ้ดัตงัสหกรณ์ คณะผูจ้ดัตงัสหกรณ์
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เอกสารหมายเลข

การประชุมใหญ่ผูซึ้งประสงคจ์ะเป็นสมาชิก

สหกรณ์เครดิตยูเนียน……………………………………..จาํกดั

วนัที…………เดอืน………………………พ.ศ………………..

ณ……………………………………………………………….

ระเบียบวาระการประชุม

วาระท ี 1 เรืองทีประธานจะแจง้ให้ทีประชุมทราบ

วาระที 2 เรืองการศึกษาอบรมเกียวกับอุดมการณ์ หลกัการ วิธีการสหกรณ์ และการ

ทาํธุรกิจของสหกรณ์นี

วาระที 3 เรืองกาํหนดชือสหกรณ์

วาระที 4 เรืองพิจารณาเลือกตงัคณะผูจ้ดัตงัสหกรณ์

วาระที 5 เรืองอืน  ๆ  (ถา้มี)
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รายงานการประชุมผูซึ้งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์

กลุ่มเครดิตยูเนียน……………………………….........

วนัที…………เดือน…………………พ.ศ……………

ณ  ………………………………………

ผูซึ้งประสงคจ์ะเป็นสมาชิกสหกรณ์ เขา้ประชุมรวม ............คน (ตามลายมือชือผูเ้ขา้ประชุม)

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม

1.  ………………………………..… ตาํแหน่ง …………………………………………..

2.  ………………………………… ตาํแหน่ง …………………………………………..

3.  ………………………………….. ตาํแหน่ง …………………………………………..

4.  ………………………………… ตาํแหน่ง …………………………………………..

5. ………………………………… ตาํแหน่ง …………………………………………..

เริมประชุมเวลา……………………น.

………………………………………………เป็นประธานในทีประชุม  เมือได้กล่าวเปิดประชุม

แลว้ทีประชุมไดด้าํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังต่อไปนี

วาระที 1 เรืองทีประธานจะแจ้งให้ทีประชุมทราบ

……………………………วนันีเป็นการประชุมผูซึ้งสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์ เพือให้ทราบ

อุดมการณ์ หลกัการ และวิธีการสหกรณ์ ทีจดัตงัขนึพร้อมเลือกคณะผูจ้ดัตงัสหกรณ์จาํนวนไม่นอ้ยกว่าสิบ

คน เพือดาํเนินการจดทะเบียนจัดตังสหกรณ์จะนําผลการประชุมครังนี ไปกําหนดประเภทสหกรณ์

วตัถุประสงค์ แผนดาํเนินการเกียวกับธุรกิจและธุรกรรมของสหกรณ์ และจดัร่างขอ้บังคบั (เฉพาะส่วนที

สําคญั) ให้ทีประชุมผูซึ้งจะเป็นสมาชิกไดพ้ิจารณาในโอกาสต่อไป

มตทิีประชุม รับทราบ

วาระที 2 เรืองการศึกษาอบรมเกียวกับอุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ และการทําธุรกิจของสหกรณ์

ประธาน   มอบให้เจ้าหน้าทีส่งเสริมสหกรณ์ อธิบายอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์

พืนฐาน เพือให้ผูเ้ขา้ประชุมไดเ้ขา้ใจ และนาํไปพิจารณาดาํเนินการธุรกิจและกิจกรรมของสหกรณ์ทีจะ

จดัตงัขึน ................................ เจ้าหน้าทีส่งเสริมสหกรณ์ได้อธิบาย อุดมการณ์ หลกั และวิธีการสหกรณ์

พืนฐานใหที้ประชุมทราบโดยละเอียด

มตทิีประชุม รบัทราบ(ให้มีการซักถาม ทาํความเขา้ใจ โดยมีหนา้ทีส่งเสริมสหกรณเ์ป็นผูต้อบขอ้ขอ้ง

ใจและขอ้ซักถาม)
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วาระที 3 เรืองการกําหนดชือสหกรณ์

ประธานแจ้งให้ทีประชุมทราบว่า ในการกาํหนดชือสหกรณ์จะตอ้งไม่ซาํซ้อนกับชือสหกรณ์ที

ได้รับจดทะเบียนไวแ้ล้ว ซึงจะมีผลต่อการดาํเนินกิจการของสหกรณ์โดยรวม กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้

กาํหนดให้มีการตรวจสอบชือสหกรณ์กอ่นการรับจดทะเบียน โดยให้สหกรณ์พิจารณากาํหนดชือในการขอ

จดทะเบียนสหกรณ์ จาํนวน  ชือ เรียงลาํดบัตามความตอ้งการ แต่ละชือไม่เกนิ  ตวัอกัษร เพือนาย

ทะเบียนสหกรณไ์ด้ตรวจสอบความซําซ้อนอนัเป็นผลดีกับสหกรณ์เองและนายทะเบียนสหกรณ์จะแจ้งชือ

ให้ทราบภายใน  วนัทําการ คณะผูจ้ดัตงัเป็นผูด้าํเนินการแจ้งรายชือ เพือนายทะเบียนสหกรณ์ดาํเนินการ

โดยเสนอชือดงันี

1. “สหกรณเ์ครดิตยูเนียน…………………………………….. จาํกดั”

2. “สหกรณ์เครดิตยูเนยีน…………………………………….. จาํกดั”

3. “สหกรณเ์ครดิตยูเนียน…………………………………….. จาํกดั”

มตทิีประชุม เห็นชอบและมอบคณะผูจ้ดัตังสหกรณ์ดําเนินการแจง้รายชือ เพือนายทะเบียนสหกรณ์

ดาํเนินการตรวจสอบความซาํซ้อน

วาระที 4 เรืองพิจารณาเลือกคณะผู้จัดตังสหกรณ์

ประธานขอให้ทีประชุมพิจารณาเลือกคณะผูจ้ดัตงัสหกรณ์จํานวนไม่น้อยกว่าสิบคน  เพือ

มอบหมายให้ดาํเนินการจดทะเบียนจดัตงัสหกรณ์ตามพระราชบญัญตัิสหกรณ์ พ.ศ.  ระเบียบนาย

ทะเบียนสหกรณ์คาํแนะนําของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และหลกัเกณฑท์ีนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด

มตทิีประชุม   มีมติเลือกคณะผูจ้ดัตงัสหกรณ์จาํนวน .................... คน โดยมีรายชือ ต่อไปนี

1.  …………………………………  2.  ………………………………………...

3.  …………………………………  4.  …………………………………………

5.  …………………………………  6.  …………………………………………

7.  …………………………………  8.  …………………………………………

9.  …………………………………        10.  …………………………………………

คณะผูจ้ดัตงัสหกรณ์ไดเ้ลือกตงัในระหว่างกนัเอง  โดยให้

1. ……………………………………….ประธานคณะผูจ้ดัตงัสหกรณ์

2. ……………………………………….รองประธานคณะผูจ้ดัตงัสหกรณ์

3. ……………………………………….เลขานุการคณะผูจ้ดัตงัสหกรณ์

4. ……………………………………….เหรญัญิกคณะผูจ้ดัตงัสหกรณ์

5. นอกนนัเป็นคณะผูจ้ดัตงัสหกรณ์
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วาระที 5  เรืองอืน  ๆ (ถ้าม)ี

5.1 ……………………………………………………………………

5.2 ……………………………………………………………………

5.3 …………………………………………………………………….

รายงานการประชุมครังนีไดอ้่านต่อทีประชุมโดยตลอดแล้ว  ทีประชุมมีมติรับรองเป็นเอกฉันท์

เลิกประชมุเวลา  ………………………น.

(ลงชือ)  ……………………………

            (……………………………)

ประธานในทีประชุม

(ลงชือ)  ……………………………

           (…………………………….)

           ผูจ้ดบนัทึกการประชุม

สําเนาถูกตอ้ง

ลงชือ …………………………

(…………………………)

ประธาน/รองประธาน/เลขานกุารคณะผูจ้ดัตงัสหกรณ์(จาํนวน  คน)
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เอกสารหมายเลข 4

การประชุมคณะผู้จัดตังสหกรณ์

วันที .................................................................

ณ .....................................................................................................

*******************************

ระเบียบวาระการประชุม

วาระที เรืองประธานแจง้ให้ทีประชุมทราบ

วาระที . เรือง กาํหนดประเภท วตัถุประสงค ์ทีตงัสํานักงานและทอ้งทีดาํเนินงานของสหกรณ์

    (เฉพาะสหกรณ์ในภาคการเกษตร)

. เรือง จดัทาํแผนดาํเนินการเกียวกบัธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์

.จดัทาํบญัชีรายชือบุคคลทีประสงคจ์ะเป็นสมาชิกสหกรณ์

.จดัทาํขอ้บงัคบัสหกรณ์

วาระที เรืองอืนๆ (ถา้ม)ี
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(สําเนา)

รายงานการประชุมคณะผู้จัดตงัสหกรณ์

.................................................................

วันที .....................................................................................................

ณ ...........................................................................................................

*******************************

คณะผูจ้ดัตงัสหกรณ ์เขา้ประชุมรวม ......................... คน (ตามลายมือชือผูเ้ขา้ประชุม)

ผู้เข้าร่วมประชุม

..................................................................................... ตาํแหน่ง ..........................................................

..................................................................................... ตาํแหน่ง ..........................................................

..................................................................................... ตาํแหน่ง ..........................................................

เริมประชุมเวลา ....................................... น.

............................................ เป็นประธานในทีประชุม  ได้กล่าวเปิดประชุมและแนะนําผูเ้ขา้

ประชุมและทปีระชุมได้ดาํเนินการประชุมตามวาระ ดงัต่อไปนี

วาระที ประธานแจง้ให้ทีประชุมทราบว่า จากทีไดจ้ดัประชมุผูซึ้งประสงคจ์ะเป็นสมาชิกสหกรณ์ เมือ

วนัที .............................................. นนัปรากฏว่า

.ทีประชุมไดก้าํหนดชือสหกรณ์ คือ

.  สหกรณ์เครดิตยูเนียน .......................................................................... จาํกดั

.  สหกรณ์เครดติยเูนียน .......................................................................... จาํกดั

.  สหกรณ์เครดติยเูนียน ........................................................................... จาํกดั

.ทีประชุมได้เลือกคณะผูจ้ดัตงัสหกรณ์ จาํนวน .................. คน  โดยมีรายชือ

1..................................................................................................................

2..................................................................................................................

3..................................................................................................................

คณะผูจ้ดัตงัไดเ้ลือกกนัเองเพือทาํหนา้ที ดงันี

.................................................................... เป็นประธานคณะผูจ้ดัตงัสหกรณ์

.....................................................................เป็นรองประธานคณะผูจ้ดัตงัสหกรณ์

.....................................................................เป็นเหรัญญิกคณะผูจ้ดัตงัสหกรณ์

.....................................................................เป็นเลขานุการคณะผูจ้ดัตงัสหกรณ์

5.นอกนนัเป็นคณะผูจ้ดัตงัสหกรณ์
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มติทีประชุม รับทราบ  และไดด้าํเนินการแจง้ชือ ตรวจสอบ เพือป้องกนัความซาํซ้อนแลว้ชือ

“สหกรณ์เครดิตยเูนียน ........................................................................... จาํกดั”

วาระที เรืองการกาํหนดประเภท วตัถุประสงค์ ทีตงัสํานักงาน และทอ้งทีดาํเนินงานของสหกรณ์ผูแ้ทน

สหกรณ์ได้ประชุมหารือ และได้พิจารณามีมติเป็นเอกฉันทใ์ห้กาํหนด

.วตัถุประสงค ์(ตอ้งกาํหนดให้สอดคลอ้งกับวตัถุประสงคข์องสหกรณ)์

    ประเภทสหกรณ์ (ตอ้งกาํหนดให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของสหกรณ์)

ทีตงัสํานกังาน ....................................................................

ทอ้งทดีาํเนินงาน ...............................................................

.การกาํหนดกิจกรรมของสหกรณ์ เพือดาํเนินการจดัทาํแผนดาํเนินการเกยีวกบัธุรกิจ

และกิจกรรมของสหกรณ์ ดงันี ........................................................................

.จดัทาํบญัชีรายชือบุคคลทีประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์

.จดัทาํขอ้บงัคบัทงัฉบบั

ประธานฯ ให้ทีประชุมอภิปรายประเด็นต่างๆ ตามทีเสนอขา้งตน้ และไดม้อบหมาย

ให้............................................. ตาํแหน่ง .................................................. เป็นผูชี้แจงจนเป็นที

เขา้ใจ พร้อมกบักาํหนดขอ้บงัคบัขึนถือใชใ้หม่ทงัหมด โดยร่วมกนัพิจารณากาํหนดประเภท

วตัถุประสงค์ และจดัทาํแผนดาํเนินการเกียวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์ให้ทีประชุม

พิจารณา ดงัต่อไปนี

.สหกรณ์ทีจดัตงัมีวตัถุประสงค์ ดงันี ............................................

  เป็นสหกรณ์ประเภท ....................................................................

ทีตงัสํานกังาน ..............................................................................

ทอ้งทีดาํเนินงาน ..........................................................................

.มีกิจกรรมของสหกรณ์ เพือกาํหนดแผนดาํเนินการเกียวกบัธุรกิจหรือกิจกรรมของ

สหกรณ์ตามทีประธานเสนอ

(1) ..................................................................................................

(2) ..................................................................................................

(3) ..................................................................................................

(4) ..................................................................................................

.จดัทาํบญัชีรายชือบุคคลทีประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์

.จดัทาํขอ้บงัคบัโดยมีสาระสาํคญัในขอ้บงัคบั ดงันี

(1) ..................................................................................................

(2) ..................................................................................................
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(3) ..................................................................................................

(4) ..................................................................................................

(5) ………………………………………………………………

(6) ……………………………………………………………….

(7) ……………………………………………………………….

มติทีประชุม เห็นชอบตามทีประธานสรุปและมีมติเป็นเอกฉันท์/เสียง

ส่วนมาก มอบให้คณะผูจ้ดัตงัสหกรณ์พิจารณาดาํเนินการขอจดทะเบียนสหกรณ์ ฯลฯ

วาระที เรืองอืนๆ (ถา้ม)ี

.กาํหนดวนัประชุมผูซึ้งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์

......................................................................................................................................................

รายงานนีไดอ้่านเสนอทีประชุมฟังโดยตลอดแลว้ ทีประชมุมีมติรับรองเป็นเอกฉนัท์

เลิกประชุมเวลา ..................................... น.

(ลงชือ)  ……………………………

                                                        (……………………………)

ประธานในทีประชุม

                                                 (ลงชือ)  ……………………………

                                                   (…………………………….)

                                                          ผูจ้ดบนัทึกการประชุม

  สําเนาถูกตอ้ง

ลงชือ …………….………………

 (…..………………………)

ประธาน/รองประธาน/เลขานุการคณะผูจ้ดัตงัสหกรณ์(จาํนวน  คน)
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เอกสารหมายเลข 5

แผนงานดําเนินการเกียวกับธุรกิจและกิจกรรมของสหกรณ์

สหกรณ์เครดติยเูนียน ..................................................................... จํากัด

.แผนบริหารจัดการองค์กร

.  โครงสรา้งเจา้หนา้ทีของสหกรณ์

.  อตัรากาํลงั

ตําแหน่ง จํานวนเจ้าหน้าที (คน)

ปีที ปีที 2 ปีที 

ผู้จัดการสหกรณ์ *** *** 1

เจ้าหน้าทบีัญชี 1 *** ***

เจ้าหน้าทีการเงิน *** 1 ***

เจ้าหน้าทีสินเชือ *** *** 1

เจ้าหน้าทีธุรการ *** *** ***

เจ้าหน้าทีอืน *** *** ***

รวม 1 1 2

หมายเหตุ *** หมายถึง กรรมการทาํหน้าทีแทนหรือจาํนวนบุคลากรของสหกรณใ์ห้เป็นไปตามความสามารถ

และความเหมาะสมของสหกรณ์

.แผนบริหารเงินทุน ตามรายละเอียดในแผนดาํเนินการเกียวกบัธุรกิจและกิจกรรม  ปี

รายการที -

.แผนบริหารธุรกิจและการตลาด ตามรายละเอียดในแผนดาํเนินการเกียวกบัธุรกิจและกจิกรรม  ปี

รายการที -

.แผนพัฒนาบุคลากร ตามรายละเอียดในแผนดาํเนินการเกียวกบัธุรกิจและกิจกรรม  ปี

รายการที -

ผู้จัดการสหกรณ์

บัญชี การเงิน สินเชือ ธุรการ อืนๆ
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สหกรณ์เครดิตยเูนียน...........................................................................................จํากดั

แผนการดําเนินงานทีเกียวกับธุรกิจและกิจกรรม   ปี

ที รายการ หน่วยนบั แรกตัง ปีที ปีที ปีที 

1. จาํนวนสมาชิกรวม คน

จาํนวนสมาชิกเพิมขึน คน

2. ค่าธรรมเนียมแรกเขา้คนละ  บาท บาท

แผนบริหารเงินทุน

3. มูลค่าหุ้นรายเดือน บาท

สมาชิกเขา้ใหม่ถือหุ้นเฉลีย บาท

4. เงินรับฝากออมทรัพย์ บาท

อตัราดอกเบีย ร้อยละ

5. เงินรับฝากประจาํ บาท

อตัราดอกเบีย ร้อยละ

6. เงินกูย้ืมภายนอก บาท

อตัราดอกเบีย ร้อยละ

7. เงินอุดหนุน บาท

เงือนไข

8. เงินบริจาค บาท

เงือนไข

9. ทุนสํารองจดัสรรจากกาํไรสุทธิ ร้อยละ

เป็นเงิน บาท

แผนบริหารธุรกิจและการตลาด

10. เงินกูฉุ้กเฉิน รวม บาท

เวลาชาํระคืน งวด

สัดส่วนต่อเงินคงเหลือประจาํงวด ร้อยละ

11. เงินกูส้ามญั รวม บาท

เวลาชาํระคืน งวด

สัดส่วนต่อเงินคงเหลือประจาํงวด ร้อยละ

เงือนไขให้กูเ้มือเป็นสมาชิกแลว้ เดือน

12. อตัราดอกเบียเงินให้กู้แก่สมาชิก ร้อยละ
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ที รายการ หน่วยนบั แรกตัง ปีที ปีที ปีที 

13. ประมาณการรายไดปี้ละ

.คา่ธรรมเนียมแรกเขา้ บาท

.ดอกเบียเงินกูฉุ้กเฉิน บาท

.ดอกเบียเงินกู้สามัญ บาท

.ดอกเบียรับจากธนาคาร บาท

.รายได้อืน ๆ บาท

ประมาณการรายได้ บาท

14. ประมาณการค่าใชจ้่ายปีละ

.การจดัจา้งเจ้าหนา้ที คน

  รวมเป็นเงิน บาท

.คา่ดอกเบียเงินรับฝากออมทรัพย์ บาท

.ค่าดอกเบียเงินรับฝากประจาํ บาท

.คา่ดอกเบียเงินกูย้ืมภานอก บาท

.ค่าใชจ้่ายจากเงอืนไขเงินอุดหนุน บาท

.ค่าเครืองเขียนแบบพิมพ์ บาท

.คา่เบียประชุม เบียเลียง ค่าตอบแทน บาท

.ค่าเช่าสํานกังาน บาท

.ค่าวสัดุสํานกังาน บาท

.คา่นาํ ค่าไฟฟ้าค่า โทรศพัท์ บาท

.ค่าใชจ้่ายตามแผนงานพฒันาบคุลากร บาท

.ค่าใชจ้่ายอืนๆ บาท

รวมประมาณการคา่ใช้จ่าย บาท

                คาดวา่จะกาํไร (ขาดทนุ) บาท

แผนพฒันาบุคลากร

15. จดัอบรมสมาชิก คน

เป็นเงิน บาท

16. ส่งคณะกรรมการฯเขา้อบรมเป็นเงิน บาท

17. ส่งเจา้หน้าทีเขา้อบรมเป็นเงิน บาท

18. ค่าจดักิจกรรมต่าง ๆ ในสหกรณ์ บาท

รวมค่าใช้จ่ายแผนพฒันาบคุลากร บาท
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สัดส่วนต่อเงินคงเหลอืประจํางวด เดือนที สัดส่วนก่อนการให้เงินกู้สามัญ (%) สัดส่วนหลังการให้เงินกู้สามัญ (%)

กาํหนดการใหเ้งินกูฉุ้กเฉินปีที 

กาํหนดการให้เงินกู้สามญัปีที 

ลงชือ.............................................................. ลงชือ..............................................................

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

ประธานคณะผูจ้ดัตงัสหกรณ์ เลขานุการคณะผูจ้ดัตงัสหกรณ์
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เอกสารหมายเลข 6

หนังสือขออนุญาตขอใช้สถานที

กลุ่มเครดิตยูเนียน .........................................................

เลขที...............................................................................

        .......................................................................................

วนัที.......................................................................

เรียน.............................................................................................

        เจา้ของกรรมสิทธิในทีดินและสิงปลูกสร้าง

เนืองด้วย กลุ่มเครดิตยูเนียน.......................................................................มีความประสงค์

ทีจะจดัตงัสหกรณ์เครดิตยูเนียนขึน เพือเป็นการส่งเสริม ให้สมาชิกชุมชนหรือหมู่บา้นฯ ทีเป็นสมาชิกของ

สหกรณ์รู้จกัการออมทรัพยเ์พือคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ทีดีขึน การทีสหกรณ์จะเจริญกา้วหนา้ไดต้อ้ง

ได้รับการสนับสนุนยินยอมให้ใช้สถานทีและสิงอาํนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานเพือเป็นสํานักงาน

ของสหกรณ์ จึงขออนุญาตใช้สถานทีและสิงอาํนวยความสะดวกของท่านเป็นทีตงัของสํานกังานคอืสิงปลูก

สร้างเลข ที  ..........หมู่ที  .......ตําบล ..................................................อําเภอ ....................... จังหวัด

........................................เพือความเจริญกา้วหนา้ของสหกรณ์ต่อไป

จึงเรียนมาเพือโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

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

ประธานคณะผูจ้ดัตงัสหกรณ์
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เอกสารหมายเลข 

หนังสืออนุญาตให้ใช้สถานที

บา้นเลขที .........................................................

..........................................................................

วนัที.......................................................................

เรือง การจดัตงัสหกรณ์เครดิตยูเนียน

เรียน ประธานคณะผูจ้ดัตงัสหกรณ์

อา้งถึง หนังสือประธานคณะผูจ้ดัตงัสหกรณ์  ฉบบัลงวนัที........................................................

ตามหนังสือทีอ้างถึง คณะผูจ้ดัตังสหกรณ์ประสงค์จะจดัตงัสหกรณ์เครดิตยูเนียนขึน

เพือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพยแ์ละพัฒนาความเป็นอยู่ของสมาชิกให้ดีขึนนัน ขา้พเจ้ายินดี

สนับสนุนการดําเนินงานของสหกรณ์ โดยยินยอมให้ใช้สถานทีและสิงอาํนวยความสะดวกในการ

ปฏิบตัิงานเป็นสํานกังานของสหกรณ์ตามความเหมาะสมและยินยอมให้เจา้หน้าทีของส่วนราชการ เอกชน

และหรือหน่วยงานทีเกียวขอ้งเขา้ดาํเนินการส่งเสริมเพือให้สหกรณ์มีความเจริญ มนัคง พฒันายิงขนึไปได้

จึงเรียนมาเพือทราบ

  ขอแสดงความนบัถือ

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

เจ้าของกรรมสิทธิทีดินและสิงปลูกสร้าง
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ระเบียบวาระการประชุมผู้ซึงจะเป็นสมาชิก

สหกรณ์เครดิตยูเนียน.............................................................................................จํากดั

วันที...................................................................................

ณ .................................................................................................

***************************************

วาระที เรืองทีประธานแจ้งให้ทีประชุมทราบ

.  ประเภทและวตัถุประสงคข์องสหกรณ์

.  แผนดาํเนินการทีเกียวกบัธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์

วาระที เรืองพิจารณากาํหนดขอ้บงัคบัสหกรณ์

วาระที เรืองอืน ๆ (ถา้มี)
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รายงานการประชุมผู้ซึงจะเป็นสมาชิก

ของ.............................................................................................

วันที...................................................................................

ณ .................................................................................................

***************************************

ผูซึ้งจะเป็นสมาชิกเขา้ประชุม รวม..............................คน (ตามลายมอืชือผูเ้ขา้ประชุม)

จากจาํนวนผูซึ้งจะเป็นสมาชิกทงัหมด...........................คน

 ผูเ้ขา้ร่วมประชุม

 ...........................................................................ตาํแหน่ง..............................................................

 ...........................................................................ตาํแหน่ง..............................................................

 ...........................................................................ตาํแหน่ง..............................................................

 ...........................................................................ตาํแหน่ง..............................................................

 ...........................................................................ตาํแหน่ง..............................................................

เริมประชุมเวลา ...................................................น.

.....................................................................................ประธานคณะผูจ้ดัตงัสหกรณ์เป็น

ประธานในทีประชุมไดก้ล่าวเปิดประชุมและแนะนาํผูเ้ขา้ประชุมแลว้ ไดด้าํเนินการประชุมตามระเบียบ

วาระ ดังต่อไปนี

วาระที เรืองทีประธานแจ้งให้ทีประชุมทราบ

ประธาน แจง้ว่าวนันีเป็นการประชุมผูซึ้งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์เพือดาํเนินการขอจด

ทะเบียนสหกรณ์ จึงขอแจ้งให้ทีประชมุทราบเกยีวกบัการจดัตงัสหกรณ์ ดงันี

.  สหกรณ์ทีจดัตงัขนึเป็นสหกรณ์ประเภท......................................................................................

โดยมีวตัถปุระสงค ์ดงันี

(1)......................................................................................................................................................

(2)......................................................................................................................................................

(3)......................................................................................................................................................

(4) .....................................................................................................................................................

(5)......................................................................................................................................................

    .......................................................................................................................................................
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.  แผนดาํเนินการเกียวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์ทีทีประชุมผูซึ้งประสงคจ์ะเป็นสมาชิก

สหกรณ์ได้ดาํเนินการแลว้ตามรายละเอียดทีแนบ

มติทีประชุม รับทราบ

วาระที เรืองพิจารณากาํหนดขอ้บงัคบัสหกรณ์

ประธาน เสนอทีประชุมพิจารณากาํหนดขอ้บงัคบัของสหกรณ์ทีจะจดัตงัขนึตามทีที

ประชุมผูซึ้งประสงคจ์ะเป็นสมาชิกสหกรณ์ไดร่้างไว ้และมอบให้................................................................

ช่วยชีแจงเกยีวกบัขอ้บงัคบัเพือทีประชุมพิจารณา...........................................................................................

.....................................................................ไดชี้แจงขอ้บงัคบัสหกรณ์ และไดต้อบขอ้ซักถามเกียวกบั

ขอ้บงัคบัเพือให้ทีประชุมพิจารณาโดยละเอียด

มติทีประชุม พิจารณาขอ้บงัคบัของสหกรณ์โดยตลอดแลว้ ลงมติเป็นเอกฉันทใ์ห้ถือใชเ้ป็นขอ้บงัคบั

ของสหกรณ์ โดยมีชือว่า “สหกรณ์เครดติยเูนียน....................................................................................จาํกดั

ทีตงัสํานกังานเลขที................หมู่ที.................ถนน..............................................ตาํบล................................

อาํเภอ...........................................................จงัหวดั................................................ทอ้งทีดาํเนินงาน.............

ตาํบล................................................อาํเภอ...........................................จงัหวดั...............................................

วาระที เรืองอืน ๆ (ถา้มี)

.........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

รายงานการประชุมนีได้อ่านเสนอต่อทีประชุมโดยตลอดแลว้ ทีประชุมลงมติรับรองเป็นเอกฉนัท์

เลิกประชุมเวลา......................................น.

ลงชือ............................................ประธานคณะผูจ้ดัตงัสหกรณ์

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

ลงชือ.............................................เลขานุการคณะผูจ้ดัตงัสหกรณ์

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

                                สําเนาถูกตอ้ง

(ลงชือ)..........................................................ประธาน/รองประธาน/เลขานุการคณะผูจ้ดัตงัสหกรณ์

          (............................................................)
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เอกสารหมายเลข

หนังสือโอนบัญชีและโอนความรับผดิชอบ

หนังสือโอนทรัพย์สิน หนีสิน ของกลุ่มเครดิตยูเนียน....................................................................

ให้กบัสหกรณ์เครดิตยเูนียน......................................................................................จํากัด

วันที.............................................................................................................

********************************************

. หนงัสือโอนฉบบันี ทาํขึนเพือแสดงว่า กลุ่มเครดิตยูเนียน....................................................................

ได้ตกลงโอนทรัพยสิ์น หนีสิน และทุน โดยคณะกรรมการดาํเนินการของกลุ่มเครดิตยูเนียน

.................................................................ซึงต่อไปนีเรียกว่า “ผูโ้อน” ณ วนัที ...............................

โดยโอนให้สหกรณเ์ครดติยเูนียน.................................................จาํกดั ซึงต่อไปนีเรียกว่า “ผูร้ับโอน”

. ก่อนการโอนทรัพยสิ์น หนีสิน และทุนของกลุ่มฯ ในครงันี ผูโ้อนได้ดาํเนินการจดัสรรกาํไรทีมีตาม

    ขอ้บงัคบัของกลุ่มฯ เรียบร้อยแลว้และไดม้ีการให้ความยินยอมของเจ้าหนีและลูกหนีของกลุ่มเครดิต

ยูเนียน..............................................................ตามรายละเอียดประกอบแนบทา้ยไวถู้กตอ้งครบถว้นแลว้

. รายละเอียด ทรัพยสิ์น หนีสิน ทุนของกลุ่มเครดิตยูเนียน.....................................................................

ทีจะโอนให้ผูร้ับโอน มีรายละเอียดดงัต่อไปนี

กลุ่มเครดิตยูเนียน............................................................จงัหวดั................................................

งบดุล (แบบบญัชี)

ณ วนัที ....................................................................

บัญชีด้านเดบิต บัญชีด้านเครดิต

รายการบญัชี จํานวนเงิน (บาท) รายการบญัชี จํานวนเงิน (บาท)

รวมยอดทังสิน รวมยอดทงัสิน
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ผูโ้อนและผูร้ับโอนได้ทราบขอ้ความและรายละเอียดต่างๆ  ชัดเจนแลว้ โดยไม่มีการทกัทว้ง เพือ

เป็นหลกัฐานทงัสองฝ่าย จึงได้ลงลายมือชือไวท้า้ยหนงัสือโอนบญัชีและความรับผิดชอบในฉบบันี ตอ่หนา้

พยานด้วยแลว้  และหนังสือนีไดจ้ดัทาํขึนทงัหมด ห้าชุด มีขอ้ความถูกตอ้งตรงกนั ให้ผูโ้อน (กลุ่มเครดิต

ยูเนียน……………………..) หนึงชุด, ให้ผูร้ับโอน (สหกรณ์เครดิตยูเนียน......................................จาํกดั)

หนึงชดุ, สํานกังานตรวจสอบบญัชีสหกรณ์.............................................หนึงชุด, และชุมนุมสหกรณ์เครดิต

ยเูนียนแห่งประเทศไทย จาํกดั หนึงชุด

ลายมือชือผูโ้อน (กลุ่มเครดิตยูเนียน..................................................................................)

ลําดบัที ชือ-นามสกุล ตําแหน่ง ลายมือชือ

ลายมือชือผูร้ับโอน (สหกรณ์เครดิตยูเนียน...............................................................................จาํกดั)

ลําดบัที ชือ-นามสกุล ตําแหน่ง ลายมือชือ

ลงชือ พยาน ลงชือ          พยาน

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

ตาํแหน่ง........................................................... ตาํแหน่ง...........................................................
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รายงานการประชุมคณะผูจ้ดัตงัสหกรณ์ปฏิบตัิหน้าทีคณะกรรมการดาํเนินการ

สหกรณ์เครดติยเูนียน..................................................................................จาํกดั

วนัที..........................................................................

ณ..........................................................................................................................

**********************************************

สมาชิกสหกรณ์มาประชุมรวม................................คน (ตามลายมือชือผูม้าประชุม) จากจาํนวน

สมาชิกทงัหมด..........................................คน

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม จาํนวน ....................................คน

 ..............................................................................ตาํแหน่ง.....................................................................

. ............................................................................ตาํแหน่ง.....................................................................

. ............................................................................ตาํแหน่ง.....................................................................

. ............................................................................ตาํแหน่ง.....................................................................

. ............................................................................ตาํแหน่ง.....................................................................

เริมประชุมเวลา ...................................................น.

....................................................................ประธานคณะผูจ้ดัตงัสหกรณ์ทาํหน้าทีเป็น

ประธานในทีประชุมไดก้ล่าวเปิดประชุมและแนะนําผูเ้ขา้ประชุมแลว้ ไดด้าํเนินการประชุมตามระเบียบ

วาระการประชุม ดงัตอ่ไปนี

วาระที เรืองทีประธานแจง้ให้ทีประชุมทราบ (รับทราบเรืองจดทะเบียนสหกรณ์)

ประธานฯ  ไดแ้จ้งว่าตามทกีลุ่มเครดิตยูเนยีน..............................................................ไดด้าํเนินการ

จดัตงัสหกรณ์เครดิตยูเนียนขึน เพือส่งเสริมการออมทรัพยใ์นหมู่สมาชิกและช่วยใหส้มาชิกไดร้ับเงินกูต้าม

ความตอ้งการอนัจาํเป็นนัน

บดันี นายทะเบียนสหกรณ์ไดรั้บจดทะเบียนสหกรณ์เครดิตยูเนียน...................................................

จาํกดั แลว้ ตงัแต่วนัที .....................................................เลขทะเบียนที..........................................................

เลขขอ้บงัคบัที.............................................................................

มติทีประชุม รับทราบ
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วาระที เรืองเสนอเพือพิจารณา

3.1. กาํหนดวนัเริมประกอบธุรกิจของสหกรณ์

ประธานฯได้นําเสนอว่าสหกรณฯ์ ของเรานนั เดิมเป็นกลุ่มเครดิตยูเนียนมาก่อน เมือจด

ทะเบียนเป็นสหกรณ์ถือว่าเป็นกิจกรรมทตี่อเนืองจากกลุม่ฯ ดังนนัการเริมประกอบธุรกิจของสหกรณ์จึงถือ

ไดว้่าต่อเนืองจากกลุ่มฯ เพียงแตต่อ้งมีการโอนบญัชีโดยมีรายละเอียดรายตวัทีครบถว้นถกูตอ้งเท่านนั

มติทีประชุม รับทราบ

3.2. กาํหนดเวลาทาํงานและวนัหยุดของสหกรณ์

ประธานฯ ไดน้าํเสนอว่า เพือประโยชน์แก่สมาชิกซึงประสงคจ์ะติดต่อธุรกิจกบัสหกรณ์

ทงัในด้านการเงนิและอืน ๆ จึงเห็นสมควรทจีะกาํหนดเวลาทาํงานและวนัหยุดของสหกรณ์ไวด้งันี

วนัเปิดทาํการ ....................................................................................

เวลาทาํงาน ....................................................................................

เวลารับ – จ่ายเงิน ....................................................................................

วนัหยุด ....................................................................................

มติทีประชุม ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นชอบตามทีประธานเสนอ

3.3. การเปิดบญัชีเงินฝากธนาคาร

ประธานฯ ไดน้าํเสนอว่า เนืองจากสหกรณ์เราดาํเนินธุรกิจเกียวกบัการเงนิ ดงันนัเพือ

ความปลอดภยัในการเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ ซึงหากจะมีเหลืออยู่ จึงเห็นสมควรทีสหกรณ์จะตอ้งเปิด

บญัชีเงินฝากไว ้ณ ธนาคาร ตามพระราชบญัญตัิสหกรณ์ พ.ศ.  มาตรา  สําหรับผูม้ีอาํนาจลงลายมือ

ชือแทนสหกรณ์เกียวกบัการถอนเงินหรือในการให้คาํสงัเกียวกบับญัชีทีเปิดขึนนนั ตอ้งเป็นไปตามขอ้บงัคบั

และระเบียบของสหกรณ์ และตามทีกาํหนดไวใ้นระเบียบว่าด้วยการรับ-จ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์

จึงเสนอเพือพิจารณา

มติทีประชุม ไดพ้ิจารณาแลว้มีมติดงันี

(1) ให้เปิดบญัชีเงินฝากประเภท.....................................................................................

ทีธนาคาร..................................................สาขา........................................................

(2) ให้เปิดบญัชีเงินฝากประเภท.....................................................................................

ทีธนาคาร..................................................สาขา........................................................

(3) ผูม้ีอาํนาจในการลงลายมือชือแทนสหกรณ์ในการถอนเงิน คือ

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

(4) มีเงือนไขการสงัจ่าย คือ...............................................................................................
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.  การแต่งตงัเจา้หนา้ทีประจาํของสหกรณ์

ประธานฯ นาํเสนอว่าสหกรณ์ทีตงัขึนเป็นการส่งเสริมสวสัดิการของสมาชิกโดยตรงและ

ในระยะเวลานี สหกรณ์ยงัไม่มีรายได้พอทจีะจดัจ้างเจา้หนา้ทปีระจาํของสหกรณ์ได้ ดงันนัในขนัแรกจึง

เห็นสมควรทีจะให้บุคคลหรือกรรมการมาช่วยปฏิบตัิงานในฐานะเจ้าหนา้ทีประจาํของสหกรณ์ก่อนคือ

).....................................................................ปฏิบติัหนา้ทีในตาํแหน่ง.......................................................

).....................................................................ปฏิบติัหนา้ทีในตาํแหน่ง.......................................................

).....................................................................ปฏิบติัหนา้ทีในตาํแหน่ง.......................................................

จึงขอเสนอทีประชุมเพือพิจารณา

มติทีประชุม ทีประชุมได้พิจารณาแลว้ เห็นชอบตามทีประธานเสนอโดย..................................

.........................................................................................................................................................................

.  รับสมาชิกใหม่หลงัจากยืนเรืองจดทะเบียน

ประธานฯ หลงัจากได้ดาํเนินการขอจดทะเบียนสหกรณ์แลว้ ไดม้ีผูส้นใจแสดงความจาํนง

ขอสมคัรเขา้เป็นสมาชิกเพิมอีก จาํนวน.......................................คน ดงันี คือ

ที สมาชิกเลขที ชือ-นามสกุล สังกัดกลุ่ม ถือหุ้นเดือนละ

มติทีประชุม ให้รับผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกทงัหมด ..................คน เขา้เป็นสมาชิกของสหกรณ์

. สมาชิกลาออกก่อนเริมดาํเนินงาน

ประธานฯ ชีแจงให้ทราบว่าในการดาํเนินการเพือขอจดทะเบียนสหกรณ์นนั มีสมาชิก

เขา้ชือขอจดทะเบียน.................คน ในจาํนวนนีปรากฏว่ามีสมาชิก.......................คน ไดข้อลาออกจากการ

เป็นสมาชิกก่อนการเป็นสหกรณ์ คือ

ที สมาชิกเลขที ชือ-นามสกุล สังกัดกลุ่ม เหตุผล

มติทีประชุม อนุมติัให้สมาชิก...........คน ออกจากการเป็นสมาชิก คงเหลือสมาชิก..............คน
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.  กาํหนดระเบียบต่างๆ ของสหกรณ์ทีสําคญัและจาํเป็นเร่งด่วน

ประธานฯ เสนอให้ทีประชุมพิจารณาร่างระเบียบต่างๆ ของสหกรณ์ ดงัต่อไปนี

. .  ว่าด้วยสมาชิกภาพ

. .  ว่าด้วยสมุดประจาํตวัสมาชิก

. .  ว่าด้วยรับ – จ่ายและเก็บรกัษาเงินสด

. .  ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก

มติทีประชุม ……………………………………………………………………………………..

.  การมอบอาํนาจในการวินิจฉัยการให้เงินกูเ้พอืเหตฉุุกเฉิน

ประธานฯ เนืองจากเงินกู้เพือเหตุฉุกเฉินเป็นเงินกู้เพือใช้จ่ายในการอันจําเป็นรีบด่วน

ซึงเป็นการบาํบัดความเดือดร้อนทีเกิดขึนเฉพาะหน้า ดังนันเมือสมาชิกผู ้ใดจําเป็นทีจะต้องขอกู้เงิน

เพือเหตุฉุกเฉินแลว้ กค็วรได้รับการพิจารณาทนัทีถ้าสหกรณ์มีเงินให้กู้เพียงพอ ดังนัน ตามระเบียบว่าด้วย

การให้เงินกู้แก่สมาชิก หมวด...................ข้อ ....................จึงได้กําหนดว่า การให้เงินกู้เพือเหตุฉุกเฉิน

คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบอํานาจให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ และหรือ

กรรมการดาํเนินการอืน ๆ ตามทีเห็นสมควร เป็นผูวิ้นิจฉัยให้เงินกู้เพือเหตุฉุกเฉินแทนคณะกรรมการ

ตาํเนินได้

จึงขอให้ทีประชุมพิจารณาว่าจะมอบให้ผูใ้ดเป็นผูอ้นุมตัิเงินกู้เพือเหตุฉุกเฉิน เมือมีสมาชิก

ขอกู้

มติทีประชุม มอบให้.....................................................................................................................

2.9 กาํหนดการประชุมใหญ่สามญัครังแรก

ประธานฯ ตามพระราชบญัญตัิสหกรณ์ พ.ศ.   ไดก้าํหนดให้สหกรณ์จดัการประชุม

ใหญ่สามญัครังแรกภายในเกา้สิบวนั นบัแต่วนัทีนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนสหกรณ์ สหกรณ์ฯ เรา

ไดร้ับจดทะเบียนสหกรณ์จากนายทะเบียนสหกรณ ์เมือวนัที ..............................................................ดงันัน

สหกรณ์จะตอ้งประชมุใหญ่สามญัครังแรกตามกฎหมายภายในวนัท ี........................................................

จึงขอหารือทีประชุมว่า จะควรกาํหนดในวนั เวลา และสถานทีใด

มติทีประชุม ..................................................................................................................................

.  เสนอแผนการดาํเนินการเกียวกบัธุรกิจหรือกิจกรรมให้ทปีระชุมใหญ่สามญัครังแรกอนุมติั

ประธานฯ ได้แจ้งให้ทีประชุมทราบเกียวกับเรืองหลักเกณฑ์ และวิธีการกําหนดแผน

ดาํเนินการเกียวกบัธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์ทีจะจดัตงัซึงสหกรณ์ไดจ้ดัทาํแล้ว ยืนประกอบการขอจด

ทะเบียนสหกรณน์นั นายทะเบียนสหกรณ์ได้กาํหนดให ้คณะผูจ้ดัตงัสหกรณ์ตอ้งเสนอรายละเอียดของแผน

ให้ทีประชุมใหญ่สามญัครงัอนุมตัิ

มติทีประชุม ..................................................................................................................................
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. พิจารณากาํหนดวงเงินกูย้มืประจาํปีสินสุดวนัที .......................................................................

เพือนําเสนอทีประชุมใหญ่สามญัครังแรก

ประธานฯ ไดใ้ห้ทีประชุมพิจารณา กาํหนดวงเงินกู้ยืมประจาํปี สินสุดวนัที........................

ตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ หมวด..............................ขอ้..................เรืองนี ขอมอบให้..........................................

....................................เจา้หนา้ทีส่งเสริมสหกรณ์ เป็นผูชี้แจงถึงสาเหตุทีตอ้งกาํหนดเงินกูย้ืมประจาํปีให้

คณะกรรมการดาํเนินการไดท้ราบ

............................................ไดชี้แจงถึงการกาํหนดวงเงินกูย้ืมประจาํปี เพือให้ทีประชุมได้

พิจารณาโดยละเอียดและขอให้ทีประชุมได้กาํหนดวงเงินกูย้ืมประจาํปี สินสุดวนัที.....................................

มติทีประชุม ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรให้กาํหนดวงเงินกูย้ืมประจาํปีสินสุดวนัท ี....................

ไวไ้ม่เกนิ......................................................บาท และให้นาํเสนอทีประชุมใหญ่สามญัครังแรก เพือพิจารณา

อนุมตัิก่อนนําเสนอนายทะเบียนสหกรณ์เพือให้ความเห็นชอบต่อไป

วาระที เรืองอืน ๆ

เนืองจากกลุ่มเครดิตยูเนียน ...............................เดิม ได้รับการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์

เครดิตยูเนียน...................................... จาํกัด แล้ว ดังนันเราจะต้องมีการโอนระบบบญัชีจากกลุ่มเครดิต

ยูเนียน................................เป็นระบบบญัชีของสหกรณ์เครดิตยูเนียน...............................................จาํกดั

มติทีประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา.................................น.

........................................ประธานในทีประชุม

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

ตาํแหน่ง..................................................

.......................................ผูบ้นัทึกการประชุม

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

ตาํแหน่ง..................................................
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เอกสารหมายเลข

การประชุมใหญ่สามญัครังแรก

สหกรณ์เครดิตยเูนียน..................................................................................

วนัที...............................................................................

ณ...................................................................................................................................

**************************************************************

ระเบยีบวาระการประชุม

วาระท ี รับทราบเรืองการจดทะเบียนสหกรณ์

วาระท ี รายงานผลการปฏิบตัิงานของสหกรณ์

วาระท ี เสนอแผนดาํเนินการเกียวกบัธุรกิจ หรือกิจกรมของสหกรณ์

วาระท ี กาํหนดวงเงินกูยื้มจากบุคคลภายนอกประจาํปีสินสุดวนัที.........................................

 วาระที เลอืกตงัคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที 

วาระท ี เลอืกตงัคณะผูต้รวจสอบกจิการ ชดุที 

วาระท ี เรืองอืน ๆ

7.1 รับโอนกิจการจากกลุ่มเครดติยูเนียนเป็นสหกรณ์เครดิตยูเนียน
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รายงานการประชุมใหญ่สามญัครังแรก

                        สหกรณ์เครดิตยูเนียน................................................................จาํกดั

วนัที........................................................

                       ณ......................................................................................................................

                                  **************************************************

สมาชิกสหกรณ์ประชมุรวม ............คน (ตามลายมือชือผูเ้ขา้ประชุม จาก

จาํนวนสมาชิกทงัหมด.....................คน

ผูเ้ขา้ร่วมประชมุ จาํนวน..............................คน

...............................................................................ตาํแหน่ง........................................

...............................................................................ตาํแหน่ง........................................

...............................................................................ตาํแหน่ง........................................

...............................................................................ตาํแหน่ง........................................

...............................................................................ตาํแหน่ง........................................

เริมประชุมเวลา................................น.

........................................................ประธานคณะผูจ้ดัตงัสหกรณ์ทาํหน้าที เป็นประธานใน

ทีประชุมได้ กล่าวเปิดประชุม และไดแ้นะนาํผูเ้ขา้ร่วมแล้ว ได้ดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ

ประชมุ ดงัต่อไปนี

วาระที รับทราบเรืองการจดทะเบียนสหกรณ์

ประธาน ไดแ้จง้ให้ทีประชุมทราบ ตามทีกลุ่มเครดติยูเนียน..............................................ได้

ดาํเนินการจดัตงัเป็นกลุ่มมาก็เพือเป็นการส่งเสริมการออมทรัพยใ์นหมู่สมาชิก และช่วยเหลือให้สมาชิก

ไดร้ับเงินกู้ตามความตอ้งการอนัจาํเป็น และการดาํเนินการของกลุ่มฯไดพ้ฒันาขนึเรือย ๆ และเพือความ

มนัคงมากยิงขนึ  มติคณะกรรมการฯ ของกลุ่มฯ จึงไดป้ระชุมเขา้ชือขอจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ประเภท

สหกรณ์เครดิตยูเนียน ตามทีสมาชิกไดท้ราบแลว้นนั บดันีนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนแลว้ มีชือ

ว่า สหกรณ์เครดิตยูเนียน.......................................................................จาํกดั      โดยมีเลขทะเบียนสหกรณ์

..............................................ตงัแตว่นัที.............................................และขอ้บงัคบัเลขที...............................

จึงแจง้ให้ทีประชุมรับทราบ

มติทีประชุม รับทราบ

วาระที รายงานผลงานปฏิบตัิงานของสหกรณ์

ประธาน ไดชี้แจงรายงานผลการปฏิบตัิงานของสหกรณ์ ในระยะทีผ่านมาเพือให้ทีประชุม

ไดร้บัทราบ ดงันี
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1.1 กลุ่มฯ ไดย้ืนเรืองขอจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนียน และไดร้ับ

จดทะเบียนเป็นสหกรณ ์เมือวนัที ............................................................

1.2 ณ วนัยนืเรืองจดทะเบียน มีสมาชิก...................คน สินสุด ณ วนัที ........................................

มีสมาชิกเพมิขนึ.........................คน รวมปัจจุบนัมีสมาชิกทงัสิน......................................คน

.  ได้จดัทาํตรายางสหกรณ์ฯ ขนึเพือสําหรับประทบัตราเป็นสําคญัในการจดัทาํนิติกรรมสัญญา

ต่าง ๆ จาํนวน ......................อนั

.  ไดก้าํหนดวนัทาํการของสหกรณ์ เปิดทาํการในวนัที....................................................ตงัแต่เวลา

...............................ถึง.............................และให้หยดุในวนั................................................................

.  ไดม้ีมติในคณะผูจ้ดัตงัสหกรณ์ปฏิบตัิหน้าทีแทนคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ว่าจะรับโอน

สมาชิก และระบบบญัชี งบดลุทงัระบบของกลุ่มเครดติยูเนียน..........................................................

เดมิทงัหมดเป็นสมาชิกและระบบบญัชีของสหกรณ์

.  ได้ร่างระเบียบของสหกรณ์ในส่วนทีจาํเป็นเพือถอืใช้

.  มีมติให้เปิดบญัชีธนาคารของสหกรณ์ฯ เพือนาํเงินสดนาํฝากตามระเบียบของสหกรณ์ต่อไป

มติทีประชุม รับทราบ

วาระที เสนอแผนดาํเนินการเกียวกบัธุรกิจ หรือกิจกรรมของสหกรณ์

ประธานไดน้ําเสนอรายละเอียดของแผนดาํเนินการเกียวกบัธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์ ทีคณะ

ผูจ้ดัตงัสหกรณ์ไดจ้ดัทาํขึนตามคาํแนะนาํเรือง ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยวิธีดาํเนินการขอจดัตงัสหกรณ์ พ.ศ.

 เพือให้ทีประชุมใหญ่สามัญครังแรกพิจารณาอนุมตัิตามเอกสารทีไดแ้จกให้สมาชิก

มติทีประชุม ทีประชุมได้พิจารณาอนุมตัิแผนดาํเนินการเกียวกบัธุรกิจของสหกรณ์ตามทีประธาน

นําเสนอ

วาระที กาํหนดวงเงินกูย้ืมหรือคาํประกนัประจาํปีสินสุดวนัที .................................................

ประธาน ได้ชีแจงให้ทีประชุมทราบว่าการพิจารณากาํหนดวงเงินกู้ยืมหรือคาํประกันประจาํปี ซึง

ตอ้งกาํหนดตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ข้อ...........และจากการประชุมคณะผูจ้ดัตงัสหกรณ์ปฏิบติัหน้าทีแทน

คณะกรรมการดาํเนินการ เมือวนัที ................................................ไดก้าํหนดไวไ้ม่เกนิ..........................บาท

ซึงการกาํหนดวงเงินนีตอ้งผ่านทีประชุมใหญ่แห่งนี และถา้ทีประชุมใหญ่มีมติอนุมตัิ ก็จะต้องส่งเรือง

ทงัหมดให้นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบอีกครังหนึง ซึงอาจจะเห็นชอบตามทีเสนอหรือไม่ก็ได้ แต่ถา้

เหน็ชอบวงเงินเท่าใดแลว้ ถา้คณะกรรมการฯ ได้ก่อหนีผูกพนัมากกว่าวงเงินดังกล่าว คณะกรรมการตอ้ง

ร่วมกนัรับผิดชอบในส่วนทีเกินนนัตามกฎหมาย เมือไม่มีสมาชิกสอบถาม ประธานฯจึงขอให้ทีประชุมใหญ่

งมติว่าจะกาํหนดวงเงินเท่าใด
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มติทีประชุม พิจารณาอนุมตักิาํหนดวงเงินกู้ยืมหรือคาํประกนัประจาํปี สินสุด

วนัที........................................ไวไ้ม่เกิน.........................บาท (.............................................................) และ

ให้คณะกรรมการฯนําเสนอให้นายทะเบียนสหกรณ์ไดใ้ห้ความเห็นชอบต่อไป

วาระที  เลอืกตงัคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที  

ประธานฯ ไดแ้จ้งว่าคณะผูจ้ดัตงัสหกรณ์จะหมดวาระลงในวนันี และตอ้งมกีารเลือกตงั

คณะกรรมการดาํเนินการชดุแรกขึนมาแทนเพือทาํหนา้ทีบริหารงานสหกรณต์ามกฎหมาย เพือความเป็น

ธรรมและเป็นกลาง จงึขอเชิญ...........................................................เป็นผูด้าํเนินการเลอืกตงั

..........................................................ไดชี้แจงเกยีวกบัคณะกรรมการดาํเนินการว่าตาม

ขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ นนั ให้ทีประชุมใหญ่เลือกตงัคณะกรรมการดาํเนินการ โดยมีประธานกรรมการ

หนึงคน และกรรมการดาํเนินการร่วมอีก.....................ท่าน ซึงตาํแหน่งประธานตอ้งมกีารเลือกตงัจากที

ประชุมใหญ่แห่งน ีและไดด้าํเนินการเลอืกตงัคณะกรรมการดาํเนินชุดทีหนึงตามขอ้บงัคบั

มติทีประชุม มีมติรบัรองประธาน และคณะกรรมการฯ รวมทงัหมด......................คน

โดยดาํรงตาํแหน่งและวาระการเป็นคณะกรรมการ ดงันี

..............................................................ตาํแหน่ง ประธานคณะกรรมการดาํเนินการ อยูใ่นวาระที ปีที 

2.............................................................. อยู่ในวาระที  ปีที 

3.............................................................. อยู่ในวาระที  ปีที 

4.............................................................. อยู่ในวาระที  ปีที 

5.............................................................. อยู่ในวาระที  ปีที 

6..............................................................            อยู่ในวาระที  ปีที 

7.............................................................. อยู่ในวาระที  ปีที 

8.............................................................. อยู่ในวาระที  ปีที 

9.............................................................. อยู่ในวาระที  ปีที 

10.............................................................. อยู่ในวาระที  ปีที 

11..............................................................            อยู่ในวาระที  ปีที 

12.............................................................. อยู่ในวาระที  ปีที 

13.............................................................. อยู่ในวาระที  ปีที 

14.............................................................. อยู่ในวาระที  ปีที 

15.............................................................. อยู่ในวาระที  ปีที 
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วาระที เลอืกตงัคณะผูต้รวจสอบกจิการสหกรณ์ ชดุที 

ประธานฯ ไดชี้แจงเกียวกับผูต้รวจสอบกิจการว่า ตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของสหกรณ์

ให้มีผูต้รวจสอบกิจการ ถา้เป็นบุคคลธรรมดาให้มีจาํนวน ...............คน แต่ถา้นิติบคุคลมี............นิตบุิคคล

จึงขอให้ทีประชุมใหญ่เลือกตงัคณะผูต้รวจสอบกจิการตามขอ้บงัคบั

มติทีประชุม มีมติรบัรองให้บุคคลทงั.........................คน เป็นผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์

แรกหรือชุดทีหนึง ดงัมรีายชือ ดงัต่อไปนี

.........................................................................ตาํแหน่ง................................................................................

. .......................................................................ตาํแหน่ง................................................................................

. .......................................................................ตาํแหน่ง................................................................................

. .......................................................................ตาํแหน่ง................................................................................

. .......................................................................ตาํแหน่ง................................................................................

วาระที เรืองอืน ๆ

.  รับโอนกิจการจากกลุ่มเครดิตยูเนียนเป็นสหกรณ์เครดติยูเนียน

ประธานฯ ไดชี้แจงว่าสหกรณ์ฯ ของเราไดร้ับการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์นัน แต่เดิมเราได้

ดาํเนินการในรูปของกลุ่มเครดิตยูเนียนมาก่อน ดังนนัเมือเราได้รับการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์หรือเป็นนิติ

บุคคลแลว้ ตามคาํแนะนาํของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์นนั เราจาํเป็นตอ้งปิดบญัชีของกลุ่มให้เรียบร้อยก่อน

และทําการโอนกิจการทังหมดของกลุ่มเป็นระบบสหกรณ์ ดังนัน เพือให้การโอนมีความสมบูรณ์ตาม

กฎหมาย จึงขอมติทีประชุมใหญ่วนันีเพอืโอนกิจการทงัหมดไปเป็นระบบสหกรณ์

มติทีประชุม เห็นชอบตามทีประธานฯไดน้าํเสนอ

รายงานการประชุมครงันีไดอ่้านตอ่ทีประชุมโดยตลอดแลว้ ทีประชุมมีมติรับรองเป็นเอกฉันท์

เลิกประชุมเวลา...............................น.

........................................ประธานในทปีระชุม

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

             ประธานคณะผูจ้ดัตงัสหกรณ์

.......................................ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม

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

เลขานุการคณะผูจ้ดัตงัสหกรณ์
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เอกสารหมายเลข

ใบเลิกกิจการกลุ่มเครดิตยูเนียน

วันที........................................................

เรือง การเลิกกจิการกลุ่มเครดิตยูเนียน

เรียน ผูจ้ดัการใหญ่ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จาํกดั

เนืองจากกลุ่มเครดิตยูเนียน........................................................ประเภท..............................

ได้ก่อตังมาเป็ น เวลา ............ ..........ปี  ขณ ะ นี มีสมาชิก ...............ค น มีเงิน สะสมสมรวมทังสิ น

...............................บาท มีเงินให้สมาชิกกู้ค้างชําระรวมทังสิน........................บาท (รายงานฐานะทาง

การเงิน ณ วนัที...................................................................................)

ข้าพเจ้า ขอแจ้งให้ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จํากัด ทราบว่า บดันี

กลุ่มเครดิตยูเนียน...........................................................ไดเ้ลิกกิจการ พร้อมทงัได้ตรวจสอบภาระผูกพัน

ทีมีกับชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จาํกัด เป็นทีเรียบร้อยแลว้ ตังแต่วนัที........................

โดยมีเหตุผลทีตอ้งเลิกกิจการ ดงันี คือ ……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

อนึงในการเลิกกิจการกลุ่มเครดิตยูเนียนนีไดด้าํเนินการชาํระบญัชีดงันี

5  เรียบรอ้ยแลว้ 5  อยู่ระหว่างการดาํเนินการ

ขอแสดงความนบัถือ

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

     ตาํแหน่ง................................./เจา้หนา้ทีส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์



 188

ความเห็นหัวหน้าแผนกส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์

……………………………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………………..…………

……………………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………………..……

(ลงชือ) …………………………………

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

   หัวหน้าแผนกส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์

*************************************************************************************

ความเห็นรักษาการ/ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา

……..……………………………………..………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………………..…………

……………………………………………………………………………………………………..……

(ลงชือ) …………………………………

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

                 .......................................

*************************************************************************************

ความเห็นรักษาการ/ผู้จดัการสาขา

……………………………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………………..…………

……………………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………………..……

(ลงชือ) …………………………………

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

    .......................................

*************************************************************************************
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มตขิองทปีระชุมคณะกรรมการ ช.ส.ค. สาขา

ครังที……………. วันที…………เดือน………….…….พ.ศ…………. .

เห็นชอบให้ยกเลิกกิจการ     ไม่เห็นชอบให้ยกเลิกกิจการ

 (ลงชือ)

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

ประธานกรรมการสาขา

*************************************************************************************

ความเห็นรองผู้จัดการใหญ่ สายพัฒนา

……………………………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………………..…………

……………………………………………………………………………………………………..……

(ลงชือ) …………………………………

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

รองผูจ้ดัการใหญ่ สายพฒันา

*************************************************************************************

ความเหน็ผู้จัดการ ใหญ่ ช.ส.ค.

……………………………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………………..…………

……………………………………………………………………………………………………..……

(ลงชือ) …………………………………

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

       ผูจ้ดัการใหญ่ ช.ส.ค.
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ใบเลิกกิจการผู้สมัครใช้บริการ

วันที........................................................

เรือง การเลิกกจิการผูส้มคัรใช้บริการ

เรียน ประธานกรรมการดาํเนินการ

เนืองจากกลุ่มเครดิตยูเนียน........................................................ประเภท...............................

ไดก้่อตงัมาเป็นเวลา..............ปี ขณะนีมสีมาชิก................คน มเีงนิสะสมสมรวมทงัสิน..........................บาท

มีเงินให้สมาชิกกูค้า้งชาํระรวมทงัสิน........................บาท (รายงานฐานะทางการเงิน ณ วนัท.ี.....................)

ขา้พเจ้า ขอแจ้งให้ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จาํกดั ทราบว่า บดันี

กลุ่มเครดิตยูเนียน...........................................................ไดเ้ลิกกิจการ พร้อมทงัได้ตรวจสอบภาระผูกพัน

ทีมีกบัชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จาํกดั เป็นทีเรียบร้อยแลว้ ตงัแต่วนัที............................

โดยมีเหตุผลทีตอ้งเลิกกิจการ ดงันี คือ………………………………………………………………………..

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

อนึงในการเลิกกิจการกลุ่มเครดิตยูเนียนนีไดด้าํเนินการชาํระบญัชีดงันี

5  เรียบรอ้ยแลว้ 5  อยู่ระหว่างการดาํเนินการ

  ขอแสดงความนบัถือ

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

ตาํแหน่ง................................./เจา้หนา้ทีส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์

ความเห็นหัวหน้าแผนกส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์

……………………………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………………..…………

……………………………………………………………………………………………………..……

(ลงชือ) …………………………………

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

   หัวหน้าแผนกส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์

*************************************************************************************

เอกสารหมายเลข
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ความเห็นรักษาการ/ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา

……..……………………………………..………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………………..…………

……………………………………………………………………………………………………..……

(ลงชือ) …………………………………

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

                   ...................................

*************************************************************************************

ความเห็นรักษาการ/ผู้จดัการสาขา

……………………………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………………..…………

……………………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………………..……

(ลงชือ) …………………………………

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

      ...................................

*************************************************************************************

มตขิองทปีระชุมคณะกรรมการ ช.ส.ค. สาขา ครังที…… วันที….…เดือน………….…….พ.ศ………….

เห็นชอบให้ยกเลิกกิจการ     ไม่เห็นชอบให้ยกเลิกกิจการ

 (ลงชือ)

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

ประธานกรรมการสาขา

*************************************************************************************
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ความเห็นรองผู้จัดการใหญ่ สายพัฒนา

……………………………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………………..…………

……………………………………………………………………………………………………..……

(ลงชือ) …………………………………

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

รองผูจ้ดัการใหญ่ สายพฒันา

*************************************************************************************

ความเหน็ผู้จัดการ ใหญ่ ช.ส.ค.

……………………………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………………..…………

……………………………………………………………………………………………………..……

(ลงชือ) …………………………………

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

       ผูจ้ดัการใหญ่ ช.ส.ค.

*************************************************************************************

มติของทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จํากดั

ครังที……………. วันที…………เดือน………….…….พ.ศ…………. .

อนุมตัิให้ยกเลิกกิจการ ไม่อนุมตัิให้ยกเลิกกิจการ

  (ลงชือ)

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

   ประธานกรรมการดาํเนินการ
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ใบเลิกกิจการสหกรณ์เครดิตยเูนียน

วันที........................................................

เรือง การเลิกกจิการสหกรณเ์ครดิตยเูนียน

เรียน ประธานกรรมการดาํเนินการ

เนืองจากสหกรณ์เครดิตยูเนียน.................................................................................... จาํกดั

ประเภท...........................................ไดก่้อตงัมาเป็นเวลา......................ปี ขณะนีมีสมาชิก.........................คน

มีเงินสะสมสมรวมทงัสิน...............................บาท มีเงินให้สมาชิกกูค้า้งชาํระรวมทงัสิน........................บาท

(รายงานฐานะทางการเงิน ณ วนัที...................................................................................)

ขา้พเจ้า ขอแจ้งให้ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จาํกดั ทราบว่า บดันี

สหกรณ์เครดิตยเูนียน.............................................................. จาํกดั ได้เลิกกิจการ พรอ้มทงัไดต้รวจสอบ

ภาระผูกพนัทีมีกับชุมนุมสหกรณ์เครดติยูเนียนแห่งประเทศไทย จาํกดั เป็นทีเรียบร้อยแลว้ ตงัแต่วนัที

.......................................................โดยมีเหตุผลทีตอ้งเลิกกจิการ ดงันี คือ

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

อนึงในการเลิกกิจการสหกรณ์เครดิตยูเนียนนีไดด้าํเนินการชาํระบญัชีดงันี

5  เรียบรอ้ยแลว้ 5  อยู่ระหว่างการดาํเนินการ

  ขอแสดงความนบัถือ

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

ตาํแหน่ง................................./เจา้หนา้ทีส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์

ความเห็นหัวหน้าแผนกส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์

……………………………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………………..…………

……………………………………………………………………………………………………..……

(ลงชือ) …………………………………

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

   หัวหน้าแผนกส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์

*************************************************************************************

เอกสารหมายเลข 5
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ความเหน็ผู้ช่วยผู้จัดการ ช.ส.ค. สาขา

……..……………………………………..………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………………..…………

……………………………………………………………………………………………………..……

(ลงชือ) …………………………………

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

               ผูช่้วยผูจ้ดัการ ช.ส.ค. สาขา

*************************************************************************************

ความเหน็ผู้จัดการ ช.ส.ค. สาขา

……………………………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………………..…………

……………………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………………..……

(ลงชือ) …………………………………

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

      ผูจ้ดัการ ช.ส.ค. สาขา

*************************************************************************************

มตขิองทปีระชุมคณะกรรมการ ช.ส.ค. สาขา ครังที…… วันที….…เดือน………….…….พ.ศ………….

เห็นชอบให้ยกเลิกกิจการ     ไม่เห็นชอบให้ยกเลิกกิจการ

 (ลงชือ)

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

ประธานกรรมการสาขา

*************************************************************************************
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ความเห็นรองผู้จัดการใหญ่ สายพัฒนา

……………………………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………………..…………

……………………………………………………………………………………………………..……

(ลงชือ) …………………………………

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

รองผูจ้ดัการใหญ่ สายพฒันา

*************************************************************************************

ความเหน็ผู้จัดการ ใหญ่ ช.ส.ค.

……………………………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………………..…………

……………………………………………………………………………………………………..……

(ลงชือ) …………………………………

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

       ผูจ้ดัการใหญ่ ช.ส.ค.

*************************************************************************************

มติของทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จํากัด

ครังที……………. วันที…………เดือน………….…….พ.ศ…………. .

อนุมตัิให้ยกเลิกกิจการ ไม่อนุมตัิให้ยกเลิกกิจการ

  (ลงชือ)

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

   ประธานกรรมการดาํเนินการ
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ส่วนที

หนังสือราชการบางส่วนทีเกียวข้อง
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กฎหมายสหกรณ์
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หนังสือราชการทีเกยีวข้อง (บางส่วน)

กรมส่งเสริมสหกรณ์
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 276



 277

ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์

ว่าดว้ยการจดัตงัสหกรณ์ประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนียน พ.ศ. 

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

โดยกฎกระทรวงกําหนดประเภทของสหกรณ์ทีจะรับจดทะเบียน พ.ศ .  ลงวนัที

 มิถุนายน พ.ศ.   ก ําหนดให้สหกรณ์ เครดิตยูเนียนเป็นหนึงในประเภทของสหกรณ์ทีจะรับ

จดทะเบียน ส่งผลให้ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการจัดตงัสหกรณ์ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์

ในชุมชน พ.ศ.  ไม่สอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ปัจจุบนั

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ( ) ประกอบด้วย มาตรา  และมาตรา 

แห่งพระราชบัญญตัิสหกรณ์ พ.ศ.  จึงกาํหนดระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าดว้ยการจดัตงัสหกรณ์

ประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนียนขึนไว ้ดงัต่อไปนี

1. ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการจดัตังสหกรณ์ประเภท

สหกรณ์เครดิตยูเนยีน พ.ศ. ”

2. ระเบียบนีให้ใชบ้งัคบัตงัแต่วนัถดัจากวนัประกาศทา้ยระเบียบนีเป็นตน้ไป

3.  ให้ยกเลิกระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์  ว่าด้วยการจัดตังสหกรณ์ประเภทสหกรณ์

ออมทรัพยใ์นชุมชน พ.ศ. 

4. บรรดาระเบียบ  คาํสัง  หรือคาํแนะนําอืนใด  ซึงขดัหรือแยง้กบัระเบียบนี

ใหใ้ชร้ะเบียบนีแทน

5.  สหกรณ์ เครดิตยูเนียนอาจประกอบด้วยประชาชนทุกสาขาอาชีพ ซึงมีภูมิลําเนา

หรือประกอบอาชีพหลกั หรือมีวงสัมพันธ์อย่างหนึงอย่างใดอยู่ในเขตท้องทีดําเนินงานของสหกรณ์

ทีจะตงัขนึ โดยให้กาํหนดคุณสมบติัไวใ้นขอ้บงัคบัของสหกรณ์

6. กลุ่มบุคคลทีจะขอจดทะเบียนจดัตงัสหกรณ์เครดิตยูเนียนไดจ้ะตอ้ง

(1) ผูซ้ึงจะเป็นสมาชิกไดผ้่านการอบรมเกยีวกบัอุดมการณ์ หลกัการ และ

วิธีการสหกรณ์ ตามหลกัสูตรของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จาํกดั และได้ให้คาํรับรอง

เป็นลายลกัษณ์อกัษรว่าผ่านการอบรม โดยยืนพร้อมเอกสารขอจดทะเบียนสหกรณ์

(2) มีแผนการรับสมาชิกเพิมเป็นรายปี

(3) มีอาสาสมคัร หรือสถาบนัทีจะให้การสนับสนุนในด้านสํานกังานและเจา้หน้าที

ประจาํสหกรณ์ โดยเฉพาะในระยะแรกทีสหกรณ์ยงัไม่มีรายได้พอทีจะจดัจา้งเจา้หน้าทีได้

/7  การดาํเนินการ...
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7.  การดําเนินการขอจัดตังสหกรณ์  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์

ว่าดว้ยวิธีการดาํเนินการขอจดัตงัสหกรณ์ พ.ศ.  ลงวนัท ี  พฤษภาคม 

8. การจดทะเบียนสหกรณ์เครดิตยูเนียน ให้จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ประเภทสหกรณ์

เครดิตยูเนียน โดยใชชื้อว่า “สหกรณเ์ครดิตยูเนียน.......................... จาํกดั”

9. เมือนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนสหกรณ์แลว้ ให้เป็นหน้าทีของชุมนุมสหกรณ์

เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จาํกัด ในการแนะนําช่วยเหลือการวางรูปงาน การดาํเนินงาน การบัญชี

และการเงิน ตลอดจนการฝึกอบรมเจา้หนา้ทีของสหกรณ์

ประกาศ ณ วนัท ี  ตุลาคม พ.ศ. 

(นายสุรศกัดิ  นาคสวสัดิ)

รองอธิบด ีรกัษาราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

นายทะเบียนสหกรณ์
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หนังสือราชการทีเกียวข้อง (บางส่วน)

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
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ประกาศกระทรวงการคลงั
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กรมการปกครอง
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คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จํากัด



 366

หลักเกณฑ์และเงือนไข ให้ชุมนุมสหกรณ์

เป็นชุมนมุสหกรณ์ระดับประเทศ ตามมาตรา  วรรคแรก

และมาตรา  วรรคท้าย

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

ชุมนุมสหกรณ์ทีจะเป็นชุมนุมระดับประเทศตอ้งมคีุณสมบตัิ  ดังนี

1. มีสํานักงานเป็นของตนเอง

2. มีวตัถุประสงคเ์พืออาํนวยประโยชน์แก่สหกรณ์ทวัประเทศ

3. มีการดาํเนินธุรกิจกบัสหกรณ์ทีสมาชิกอย่างนอ้ยร้อยละ 

4. การจดัองคก์ร และการบริหารงานทีเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

5. ชุมนุมสหกรณ์ทีมีสมาชิกประเภทเดียวกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ  ของสหกรณ์

ประเภทเดียวกนัทวัประเทศ

การนบัจาํนวนสหกรณ์ สําหรับชุมนุมสหกรณ์ทีมีสมาชิกเป็นชุมนุมสหกรณ์ระดบัจงัหวดั

ให้นบัรวมสหกรณ์ทีเป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ระดบัจงัหวดัดว้ย

มติทีประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ครังที /

เมือวันที  กรกฎาคม 
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