ความหมายและประเภทของสหกรณ์
สหกรณ์ คือ "องค์การของบรรดาบุคคล ซึ่งรวมกลุ่มกันโดยสมัครใจในการดําเนินวิสาหกิจที่พวกเขาเป็น
เจ้าของร่วมกัน และควบคุมตามหลักประชาธิปไตย เพื่อสนองความต้องการ (อันจําเป็น) และความหวังร่วมกันทาง
เศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม"
******************
บทนิยามของคํา "สหกรณ์" (แก้ไขใหม่)
สหกรณ์เป็นองค์กรทางเศรษฐกิจและสังคมที่สมาชิกร่วมกันจัดตั้งขึ้นด้วยการลงหุ้นร่วมกัน จัดการร่วมกันใน
การผลิต การจําหน่ายสินค้า หรือบริการตามความต้องการหรือผลประโยชน์อย่างเดียวกันของบรรดาสมาชิก สมาชิก
แต่ละคนมีสิทธิ์ออกเสียงได้หนึ่งเสียงในการบริหารสหกรณ์ โดยไม่ขึ้นกับจํานวนหุ้นที่ถืออยู่ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์โคนม, (กฎ) คณะบุคคลซึ่งร่วมกันดําเนินกิจการเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม
โดยช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และได้จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์.
หมายเหตุ จากหนังสือราชบัณฑิตยสถาน ที่ รถ ๐๐๐๔/๘๐๐ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๐
ประเภทสหกรณ์
1. สหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์การเกษตร คือ สหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นในหมู่ผู้มีอาชีพทางการเกษตร รวมกันจัด ตั้งขึ้น และจดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อนายทะเบียนสหกรณ์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สมาชิกดําเนินกิจการร่วมกันและช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพของสมาชิก และช่วยยกฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิกให้ดีขึ้น
ความเป็นมา
สหกรณ์การเกษตรแห่งแรกได้จัดตั้งขึ้นในปี พงศ. 2459 ชื่อว่า สหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จํากัดสินใช้ ในจังหวัด
พิษณุโลก เป็นสหกรณ์ การเกษตรชนิดไม่จํากัด มีขนาดเล็กในระดับหมู่บ้านตั้งขึ้นในหมู่เกษตรกรที่มี รายได้ต่ําและมี
หนี้สินมากมีสมาชิกแรกตั้ง จํานวน 16 คน ทุนดําเนินงาน จํานวน 3,080 บาท เป็นค่าธรรมเนียมแรกเข้า จํานวน
80 บาท และเป็นทุนจากการกู้แบงก์สยามกัมมาจล (ธนาคารไทยพาณิชย์ในปัจจุบัน) จํานวน 3,000 บาท
วัตถุประสงค์ สหกรณ์การเกษตรดําเนินธุรกิจแบบอเนกประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกดําเนินธุรกิจร่วมกัน ช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน และช่วยเหลือส่วนรวมโดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามตามพื้นฐานของมนุษย์ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่สมาชิกและส่วนรวมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับของ
สหกรณ์
ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ
ทําให้สมาชิกมีปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้น จากการกู้เงินสหกรณ์ในอัตราดอกเบี้ยต่ํามาประกอบอาชีพ ทําให้มีที่ดิน
ทํากินเป็นของตนเองหรือมีที่ดินทํากินมากกว่าเดิม ทั้งในรับความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการผลิต ตั้งแต่การใช้
พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ การใช้ปุ๋ย การใช้ยางปราบศัตรูพืชการเก็บรักษาผลผลิตอย่างมีคุณภาพ ผลิตผล ที่ได้จึงเป็นไปตาม

ความต้องการของตลาด ส่งผลให้สหกรณ์และบุคคลในครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
การศึกษา และการอนามัย
2. สหกรณ์ประมง
สหกรณ์ประมง คือ สหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นในหมู่ชาวประมง เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการประกอบอาชีพ
ซึ่งชาวประมงแต่ละคนไม่สามารถแก้ไขให้ลุล่วงไปได้ตามลําพัง บุคคลเหล่านี้จึงรวมกันโดยยึดหลักการช่วยตนเอง
และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ความเป็นมา
สหกรณ์ประมงแห่งแรกได้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2492 ชื่อว่าสหกรณ์ประมงพิษณุโลกจํากัด ในท้องที่ลําคลอง
กระบังโป่งนก อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เป็นสหกรณ์ประมงประเภทน้ําจืด มีสมาชิกแรกตั้ง จํานวน 54
คนดําเนินการจัดสรรที่ทํากิน การจําหน่าย การแปรรูป และขออนุญาตสัมปทานให้สมาชิกจับสัตว์น้ําได้โดยสะดวก
วัตถุประสงค์
สหกรณ์ประสงดําเนินการให้ความรู้ทางด้านวิชาการในเรื่องการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสม และมีคุณภาพ
ในการเพาะเลี้ยง การเก็บรักษาและการแปรรูปสัตว์น้ําแก่สมาชิก รวมทั้งให้ความช่วยเหลือทางด้านธุรกิจการประมง
คือ การจัดหาเงินทุนให้สมาชิกกู้ไปลงทุนประกอบอาชีพ การจัดหาวัสดุการประมงมาจําหน่ายการจัดจําหน่ายสัตว์น้ํา
และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา การรับฝากเงินและสงเคราะห์สมาชิกเมื่อประสบภัยพิบัติ
ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ
ทําให้สมาชิกมีแหล่งเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ํามาลงทุนประกอบอาชีพ ซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของจําเป็นที่
สหกรณ์นํามาจําหน่ายในราคาที่เป็นธรรม เมื่อมีผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์สหกรณ์จะรวบรวมขายให้ในราคาที่สูงขึ้น
บริการรับฝากเงินเพื่อความสะดวก ปลอดภัยให้แก่สมาชิก และสมาชิกจะได้รับการศึกษาอบรมเกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพการประมง ตามหลักวิชาการแผนใหม่ให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและปริมาณตรงกับความต้องการของ
ตลาด รวมถึงสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของทุกคนตามหลักการและวิธีการสหกรณ์
3.สหกรณ์นิคม
สหกรณ์นิคม คือ สหกรณ์การเกษตรในรูปแบบหนึ่ง ที่มีการดําเนินการจัดสรรที่ดินทํากินให้ราษฎร การ
จัดสร้างปัจจัยพื้นฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวกให้ผู้ที่อยู่อาศัยควบคู่ไปกับการดําเนินการจัดหาสินเชื่อ ปัจจัยการ
ผลิตและสิ่งของที่จําเป็น การแปรรูปการเกษตร การส่งเสริมอาชีพ รวมทั้งกิจการให้บริการสาธารณูปโภคแก่สมาชิก
ความเป็นมา
ได้เริ่มดําเนินงานเป็นแห่งแรกที่อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี เมื่อปี พ.ศ. 2478 โดยดําเนินการจัดซื้อที่
นาราชพัสดุ จากกระทรวงการคลัง เนื้อที่ 4,109 ไร่เศษ มาจัดสรรให้สมาชิก 69 ครอบครัวในรูปของสหกรณ์การเช่า
ซื้อที่ดิน ต่อมาในปี พ.ศ. 2481 ได้จัดตั้งนิคมสหกรณ์ในอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ 7,913 ไร่ และได้จัด
สหกรณ์การเช่าที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่เสื่อมสภาพแล้ว ที่อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อปี
พ.ศ. 2518

วัตถุประสงค์
•

•

เพื่อการจัดนิคม คือ การจัดหาที่ดินมาจัดสรรให้แก่ราษฎรประกอบอาชีพทางการเกษตร ตลอดจนจัดบริการ
ด้านสาธารณูปโภคแก่สมาชิก
เพื่อการจัดสหกรณ์ คือ การรวบรวมราษฎรที่ได้รับจัดสรรที่ดิน จัดตั้งขึ้นเป็นสหกรณ์

งานจัดนิคม
งานจัดนิคม เป็นงานที่ดินทํากินให้ราษฎรโดยวิธีการสหกรณ์ มีขั้นตอนในการดําเนินการ ดังนี้
1. การจัดหาที่ดิน
1.1 สหกรณ์นิคม โดยอาศัยพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์
ขอรับที่ดินรกร้างว่างเปล่าที่คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติจําแนกเป็นที่จัดสรรเพื่อการเกษตร นํามาจัดสรรให้ราษฎร
เข้าครอบครองทําประโยชน์ และส่งเสริมให้จัดตั้งขึ้นเป็นสหกรณ์ ซึ่งเมื่อสมาชิกได้ปฏิบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของ
สหกรณ์แล้ว ก็จะได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ได้รับจัดสรรนั้นในที่สุด
1.2 สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดิน โดยอาศัยประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการ
จัดหาที่ดินให้ราษฎร กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงจัดซื้อที่ดินขององค์การ หรือเอกชนนํามาปรับปรุงจัดสรรให้รวบรวมกัน
จัดตั้งขึ้นเป็นสหกรณ์ซึ่งเมื่อสมาชิกได้ส่งชําระเงินค่าเช่าซื้อที่ดินและปฏิบัติการอื่นครบถ้วนตามข้อบังคับของสหกรณ์
แล้ว ก็จะได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ได้รับจัดสรรนั้นในที่สุด
1.3 สหกรณ์การเช่าที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์จะนําที่ดินป่าสงวนแห่งชาติที่เสื่อมโทรมแล้ว มาจัดสรรให้
ร า ษ ฎ ร แ ล ะ จั ด ตั้ ง ขึ้ น เ ป็ น ส ห ก ร ณ์ ส ม า ชิ ก จ ะ มี สิ ท ธิ์ เ ข้ า ค ร อ บ ค ร อ ง ทํ า กิ น ใ น ที่ ดิ น ที่ ไ ด้ รั บ จั ด
สรรนั้นโดยเสียค่าเช่าในอัตราต่ํา และที่ดินจะตกทอดทางมรดกไปยังลูกหลานได้ตลอดไป แต่ห้ามมิให้โอนกรรมสิทธิ์
สหกรณ์นิคมทั้ง 3 รูปนี้ คงมีเพียง 2 รูปแรกที่สมาชิกจะได้ที่ดิน เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง ส่วนในรูปของสหกรณ์การ
เช่าที่ดินนั้น สมาชิกจะได้เพียงสิทธิการให้ที่ดินโดยการเช่า และสิทธิที่ตกทอดทางมรดกตลอดไปเท่านั้น
2. การวางผังและปรับปรุงที่ดิน เมื่อได้รับที่ดินแปลงใดมาจัดสหกรณ์แล้วทางราชการจะสํารวจรายละเอียด
สภาพภูมิประเทศ ชนิดและลักษณะดิน ปริมาณน้ําฝน จากนั้นจะวางแผนผังการการใช้ที่ดิน ว่าควรดําเนินการสร้าง
บริการสาธารณูปโภคอย่างไรบ้าง เช่น ถนน การชลประทาน โรงเรียน สถานีอนามัย ฯลฯ
3. การรับสมัคร และคัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจัดสรรที่ดิน
4. การอนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในที่ดิน
5. การกําหนดเงื่อนไขการใช้ที่ดิน และการได้กรรมสิทธิ์ที่ดิน
งานจัดสหกรณ์
เมื่อจัดราษฎรเข้าครอบครองทําประโยชน์ในที่ดิน ที่จัดหามาเรียบร้อยแล้ว ขั้นต่อไป คือ การรวบรวมราษฎร
ที่ได้รับจัดสรรที่ดินนั้นจัดตั้งเป็นสหกรณ์ขึ้น และขอจดทะเบียนตามพระราชบัญญิติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 เพื่อให้
เกษตรกรมีสถาบันของตนเอง ที่จะเป็นสื่อกลางในการอํานวยบริการด้านต่างๆ ส่วนการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์จะมี
ลักษณะเช่นเดียวกับสหกรณ์การเกษตร

ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ
ทําให้สมาชิกสหกรณ์มีสหกรณ์เป็นสถาบันที่เป็นสื่อกลางในการขอรับบริการต่างๆ จากรัฐบาล และเป็น
สถาบันที่อํานวยความสะดวกในด้านการจัดหาสินเชื่อ การรวมกันซื้อ รวมกันขาย การนส่งเสริมการเกษตรและการ
ฝึกอบรม ซึ่งเป็นการเสริมสร้างให้เกิดระบบที่ดีในการจัดหาการผลิต และการตชลาดโดยสมาชิก เพื่อสมาชิก ในการ
ประกอบอาชีพอย่างมั่นคงจนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
4. สหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์ร้านค้า คือ สหกรณ์ที่มีผู้บริโภครวมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อจัดหาสินค้า เครื่องอุปโภคบริโภคมาจําหน่ายแก่
สมาชิกและบุคคลทั่วไป โดยจดทะเบียนตามกฎหมายสหกรณ์ในประเภท สหกรณ์ร้านค้า มีสภาพเป็นนิติบุคคลซึ่ง
สมาชิกผู้ถือหุ้นทุกคนเป็นเจ้าของ สมาชิกลงทุนร่วมกันในสหกรณ์ด้วยความสมัครใจเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนในการ
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคและเพื่อผดุงฐานะทางเศรษฐกิจของตนและหมู่คณะ
ความเป็นมา
สหกรณ์ร้านค้า จัดตั้งขึ้นโดยชาวชนบท อําเภอเสนา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ในปีพ.ศ.2480 และได้เลิกล้ม
ไป ต่อมารั ฐบาลได้ช่ วยเหรือ มีนโยบายที่จะช่วยเหลือด้านการครองชีพให้ กับประชาชน โดยการส่งเสริม และ
สนับสนุนให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ร้านค้าขึ้น ทั้งในส่วนกลางและส่วน ภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งสหกรณ์ร้านค้าที่
ตั้งขึ้นในเมืองที่ประชาชน หนาแน่นจะประสบความสําเร็จมากกว่าสหกรณ์ร้านค้าที่ตั้นในชนบท
วัตถุประสงค์
สหกรณ์ ร้ า นค้ า จะจั ด หาสิ่ ง ของและบริ ก ารที่ ส มาชิ ก มี ค วามต้ อ งการมาจํ า หน่ า ย ช่ ว ยจํ า หน่ า ยผลิ ต ผล
ผลิตภัณ ฑ์ของสมาชิก ส่งเสริมและเผยแพร่ ความรู้ ทางด้านสหกรณ์ และด้านการค้าให้ แก่สมาชิกสหกรณ์ ปลุ ก
จิตสํานึกให้ สมาชิกรู้จักประหยัด ช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมมือและประสานงานกับสหกรณ์และ
หน่วยงานอื่นทั้งภายในและนอกประเทศ ในอันที่จะเกื้อกูลกันและกัน
ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ
ทําให้สมาชิกมีสถานที่ซื้อขายสินค้าจําเป็นตามราคาตลาดในชุมชน ซึ่ง เป็นสินค้าที่ดีมีคุณภาพ เที่ยงตรงใน
การชั่ง ตวง วัด ตามความต้องการของสมาขิก เมื่อสิ้นปีสหกรณ์มีกําไรสุทธิประจําปี สมาชิกจะได้รับเงินปันผลตาม
หุ้น และเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนที่ได้ทําธุรกิจกับสหกรณ์ การซื้อขายด้วยเงิน สดสินค้าจะมีราคาที่ถูกกว่าเงินผ่อน ทําให้
สมาชิกมีความรอบคอบในการจัดหาสินค้าราคาถูกมาจําหน่ายเพื่อประโยชน์ ของสมาชิก
5.สหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์ออมทรัพย์ คือ สถาบันการเงินแบบหนึ่งที่มีสมาชิกเป็นบุคคลซึ่งมีอาชีพอย่างเดียวกันหรือที่อาศัยอยู่
ในชุมชนเดียวกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการออมทรัพย์ และให้กู้ยืมเมื่อเกิดความจําเป็นหรือเพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์งอกเงยและได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ สามารถกู้ยืมเงินได้เมื่อเกิดความ
จําเป็นตาม หลักการช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ความเป็นมา
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งแรกในประเทศไทย จัดตั้งขึ้นในหมู่ข้าราชการสหกรณ์และพนักงานธนาคารเพื่อการ
สหกรณ์ จดทะเบียนเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2492 คือ สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จํากัดสินใช้ และได้แพร่ หลายไปใน
หน่วยงานของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ ส่วนสหกรณ์ ออมทรัยพ์ในชุมชนแห่งแรก คือ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแม่มูล
จํากัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2522
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ โดยการับฝากเงินและให้ผลตอบแทน ในรูป ของดอกเบี้ยอัตราเดียวกับธนาคาร
พาณิชย์ และโดยการถือหุ้นหัก ณ ที่จ่าย เป็นรายเดือน แต่ไม่เกิน 1 ใน 5 ของหุ้นทั้งหมด เมื่อสิ้นปีทางบัญชีต้อง
จ่ายเงินปันผลค่าหุ้นให้แก่สมาชิกในอัตราที่กฎหมายกําหนด รวมทั้ง ให้บริการด้านเงินกู้แก่สมาชิกตามความจําเป็น
ประโยชน์ที่สมาชิกจะไดรับ
เป็นแหล่งเงินฝากและเงินกู้ของสมาชิก ทําให้สมาชิกรู้จักเก็บออมเงิน และไม่ ต้องไปกู้เงินนอกระบบ ทําให้
สถาบันครอบครัวมีความมั่นคงขึ้น
6. สหกรณ์บริการ
สหกรณ์บริการ คือ สหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ โดยมีประชาชนไม่น้อยกว่า 10 คน ที่มี
อาชีพอย่างเดียวกัน ได้รับ ความเดือดร้อนในเรื่องเดียวกันรวมตัวกันโดย ยึดหลักการประหยัด การช่วยตนเองและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อแก้ ปัญหาต่างๆ รวมทั้งการส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงในอาชีพต่อไป
ความเป็นมา
สหกรณ์บริการแห่งแรกจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2484 เป็นการรวมตัว กันในกลุ่มผู้มีอาชีพทําร่ม ชื่อ สหกรณ์ผู้ทํา
ร่มบ่อสร้าง จํากัดสินใช้ อยู่ที่ตําบลต้นเปา อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2496 ได้มีการจัดตั้ง
สหกรณ์บริการไฟฟ้าหนองแขม จํากัด อําเภอ หนองแขม กรุงเทพมหานคร เป็นสหกรณ์ที่ให้บริการด้านสาธรณูปโภค
และในปี พ.ศ. 2497 จัดตั้งสหกรณ์มีดอรัญญิก จํากัด ที่ตําบลทุ่งช้าง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และมีสหกรณ์บริการ อีกหลายแบบตามมา เช่น สหกรณ์เคหสถาน สหกรณ์แท็กซี่ สหกรณ์ หัตถกรรมผลิตภัณฑ์ไม้
สหกรณ์บริการน้ําประปา สหกรณ์ผู้จัดหางาน แห่งประเทศไทย ฯลฯ
วัตถุประสงค์
เพื่อดําเนินธุรกิจด้านการบริการตามรูปแบบของสหกรณ์ ส่งเสริมสวัสดิการ แก่สมาชิกและครอบครัว ส่งเสริม
การช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกัน และกันในหมู่สมาชิก ร่วมมือกับสหกรณ์อื่นและหน่วยงานอื่นเพื่อความ
ก้าวหน้าของกิจการสหกรณ์
ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ
สมาชิกมีสหกรณ์เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาฝีมือการผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ต้องการ
ของตลาด มีแหล่งรวม ซื้อรวม ขายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ในการผลิตผลิตภัณฑ์ ช่วยให้สมาชิกสหกรณ์ ประกอบ
อาชีพได้ถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อสิ้นปีทางบัญชีถ้าสหกรณ์มี กําไรสุทธิประจําปี สมาชิกสหกรณ์จะได้รับเงินปันผล
ตามหุ้น และเงิน เฉลี่ยคืนตามส่วนที่ทําธุรกิจกับสหกรณ์

7. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คือ สหกรณ์อเนกประสงค์ ตั้งขึ้นโดยความสมัครใจของสมาชิกที่อยู่ในวงสัมพันธ์เดียวกัน เช่น
อาศัยในชุมชนเดียวกัน ประกอบอาชีพเดียวกัน หรือในสถานที่เดียวกัน หรือมีกิจกรรมร่วมกันเพื่อการรู้จักช่วยเหลือ
ตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้สมาชิกประหยัดและออม เพื่อการรู้จักช่วยตนเองเป็นเบื้องต้นและเป็นพื้นฐานใน
การสร้างความมั่นคงแก่ตนเองและครอบครัว
ความเป็นมา
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เป็นอีกสหกรณ์ประเภทหนึ่งตามประกาศกฎกระทรวงกําหนดประเภทของสหกรณ์ที่จะ
รับจดทะเบียน พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2548 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการรวมคน เพื่อทํากิจกรรมเรื่องการออม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ในประเทศไทยได้เริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นแห่งแรกเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2508 “ กลุ่ม
เครดิตยูเนี่ยนแห่งศูนย์กลางเทวา ” และได้แพร่ขยายการจัดตั้งสหกรณ์และกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศไทยขึ้นเป็น
จํานวนมากภายใต้ปรัชญาและอุดมการณ์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่มุ่งจะพัฒนาคนให้ช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันตามหลักการและวิธีการสหกรณ์ รวมทั้งเพื่อพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง
ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ
1.เป็นคนรู้จักประหยัดและออม สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจัดตั้งในชุมนุมของสมาชิก สมาชิกของสหกรณ์จึงมีที่
สะสมเงินที่สะดวกและรวดเร็วไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปฝากเงินที่ไกลๆ แม้มีเงินจํานวนน้อยหรือมากก็ตาม
สมาชิกก็สามารถที่จะสะสมได้
2. ช่วยแก้ไขปัญหาการเงิน เมื่อสมาชิกมีความเดือดร้อนหรือความจําเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินสมาชิกมีสิทธิที่
จะขอกู้เงินจากสหกรณ์ได้ในอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม
3. สร้างความมั่นคงแก่สมาชิกและครอบครัว สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแต่ละแห่งจะจัดให้มีบริการในรูปแบบ
ต่างๆแล้วแต่ความต้องการของสมาชิกและเงินทุนที่สหกรณ์มีอยู่ ซึ่งมีส่วนสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นแก่ครอบครัวและ
สมาชิก
4.สามารถพัฒนาชุมชนและสังคม กิจกรรมของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนช่วยให้ประชาชนในชุมชนเกิดการ
ประหยัดและออม เพื่อสร้างกองทุนขึ้นในชุมชน เพื่อช่วยเหลือบําบัดความทุกข์ร้อนที่เกิดขึ้น เพื่อให้รู้จักการแก้ไขและ
ตัดสินใจช่วยเหลือกันในชุมชนของตนเอง เป็นการฝึกผู้นําในชุมชน

