
ความหมายและประเภทของสหกรณ์ 

สหกรณ์ คือ "องค์การของบรรดาบุคคล ซ่ึงรวมกลุ่มกันโดยสมัครใจในการดําเนินวิสาหกิจที่พวกเขาเป็น
เจ้าของร่วมกัน และควบคุมตามหลักประชาธิปไตย เพ่ือสนองความต้องการ (อันจําเป็น) และความหวังร่วมกันทาง
เศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม" 

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

บทนิยามของคํา  "สหกรณ์"  (แก้ไขใหม่) 

สหกรณ์เป็นองค์กรทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีสมาชิกร่วมกันจัดต้ังข้ึนด้วยการลงหุ้นร่วมกัน จัดการร่วมกันใน
การผลิต การจําหน่ายสินค้า หรือบริการตามความต้องการหรือผลประโยชน์อย่างเดียวกันของบรรดาสมาชิก สมาชิก
แต่ละคนมีสิทธิ์ออกเสียงได้หนึ่งเสียงในการบริหารสหกรณ์ โดยไม่ข้ึนกับจํานวนหุ้นที่ถืออยู่ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ 
สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์โคนม, (กฎ) คณะบุคคลซ่ึงร่วมกันดําเนินกิจการเพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม 
โดยช่วยตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน และได้จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์. 

 หมายเหตุ  จากหนังสือราชบัณฑิตยสถาน ที่ รถ ๐๐๐๔/๘๐๐ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๐ 
 
ประเภทสหกรณ์ 
1. สหกรณ์การเกษตร        

สหกรณ์การเกษตร คือ สหกรณ์ที่จัดต้ังข้ึนในหมู่ผู้มีอาชีพทางการเกษตร รวมกันจัด ต้ังข้ึน และจดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อนายทะเบียนสหกรณ์  โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้สมาชิกดําเนินกิจการร่วมกันและช่วยเหลือซ่ึงกันและ
กัน เพ่ือแก้ไขความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพของสมาชิก และช่วยยกฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิกให้ดีข้ึน 

ความเป็นมา 

สหกรณ์การเกษตรแห่งแรกได้จัดต้ังข้ึนในปี พงศ. 2459  ชื่อว่า สหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จํากัดสินใช้ ในจังหวัด
พิษณุโลก เป็นสหกรณ์ การเกษตรชนิดไม่จํากัด มีขนาดเล็กในระดับหมู่บ้านต้ังข้ึนในหมู่เกษตรกรท่ีมี รายได้ตํ่าและมี
หนี้สินมากมีสมาชิกแรกต้ัง จํานวน 16 คน ทุนดําเนินงาน  จํานวน 3,080  บาท เป็นค่าธรรมเนียมแรกเข้า จํานวน 
80 บาท  และเป็นทุนจากการกู้แบงก์สยามกัมมาจล (ธนาคารไทยพาณิชย์ในปัจจุบัน) จํานวน 3,000 บาท
วัตถุประสงค์ สหกรณ์การเกษตรดําเนินธุรกิจแบบอเนกประสงค์ เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกดําเนินธุรกิจร่วมกัน ช่วยเหลือ
ซ่ึงกันและกัน และช่วยเหลือส่วนรวมโดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามตามพ้ืนฐานของมนุษย์ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์แก่สมาชิกและส่วนรวมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบังคับของ
สหกรณ์ 
  
ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ 

ทําให้สมาชิกมีปัจจัยการผลิตเพ่ิมข้ึน จากการกู้เงินสหกรณ์ในอัตราดอกเบ้ียตํ่ามาประกอบอาชีพ ทําให้มีที่ดิน
ทํากินเป็นของตนเองหรือมีที่ดินทํากินมากกว่าเดิม ทั้งในรับความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการผลิต ต้ังแต่การใช้
พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ การใช้ปุ๋ย การใช้ยางปราบศัตรูพืชการเก็บรักษาผลผลิตอย่างมีคุณภาพ ผลิตผล ที่ได้จึงเป็นไปตาม



ความต้องการของตลาด ส่งผลให้สหกรณ์และบุคคลในครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การศึกษา และการอนามัย 

 2. สหกรณ์ประมง 
สหกรณ์ประมง คือ สหกรณ์ที่จัดต้ังข้ึนในหมู่ชาวประมง เพ่ือแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการประกอบอาชีพ 

ซ่ึงชาวประมงแต่ละคนไม่สามารถแก้ไขให้ลุล่วงไปได้ตามลําพัง  บุคคลเหล่านี้จึงรวมกันโดยยึดหลักการช่วยตนเอง
และช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
  
ความเป็นมา 

สหกรณ์ประมงแห่งแรกได้จัดต้ังข้ึนในปี พ.ศ. 2492 ชื่อว่าสหกรณ์ประมงพิษณุโลกจํากัด ในท้องท่ีลําคลอง
กระบังโป่งนก อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เป็นสหกรณ์ประมงประเภทนํ้าจืด มีสมาชิกแรกต้ัง จํานวน 54 
คนดําเนินการจัดสรรท่ีทํากิน การจําหน่าย การแปรรูป และขออนุญาตสัมปทานให้สมาชิกจับสัตว์น้ําได้โดยสะดวก 
  
วัตถุประสงค์ 

สหกรณ์ประสงดําเนินการให้ความรู้ทางด้านวิชาการในเร่ืองการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสม และมีคุณภาพ
ในการเพาะเล้ียง การเก็บรักษาและการแปรรูปสัตว์น้ําแก่สมาชิก รวมทั้งให้ความช่วยเหลือทางด้านธุรกิจการประมง
คือ การจัดหาเงินทุนให้สมาชิกกู้ไปลงทุนประกอบอาชีพ การจัดหาวัสดุการประมงมาจําหน่ายการจัดจําหน่ายสัตว์น้ํา
และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา การรับฝากเงินและสงเคราะห์สมาชิกเมื่อประสบภัยพิบัติ 

ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ 

ทําให้สมาชิกมีแหล่งเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยตํ่ามาลงทุนประกอบอาชีพ ซ้ือวัสดุอุปกรณ์และส่ิงของจําเป็นที่
สหกรณ์นํามาจําหน่ายในราคาที่เป็นธรรม เมื่อมีผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์สหกรณ์จะรวบรวมขายให้ในราคาท่ีสูงข้ึน 
บริการรับฝากเงินเพ่ือความสะดวก ปลอดภัยให้แก่สมาชิก และสมาชิกจะได้รับการศึกษาอบรมเกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพการประมง ตามหลักวิชาการแผนใหม่ให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและปริมาณตรงกับความต้องการของ
ตลาด รวมถึงสิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของทุกคนตามหลักการและวิธีการสหกรณ์ 

3.สหกรณ์นิคม 
สหกรณ์นิคม คือ สหกรณ์การเกษตรในรูปแบบหน่ึง ที่มีการดําเนินการจัดสรรท่ีดินทํากินให้ราษฎร การ

จัดสร้างปัจจัยพ้ืนฐาน และส่ิงอํานวยความสะดวกให้ผู้ที่อยู่อาศัยควบคู่ไปกับการดําเนินการจัดหาสินเช่ือ ปัจจัยการ
ผลิตและส่ิงของที่จําเป็น การแปรรูปการเกษตร การส่งเสริมอาชีพ รวมทั้งกิจการให้บริการสาธารณูปโภคแก่สมาชิก 

 ความเป็นมา 
ได้เริ่มดําเนินงานเป็นแห่งแรกท่ีอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี  เม่ือปี  พ.ศ. 2478 โดยดําเนินการจัดซ้ือที่

นาราชพัสดุ จากกระทรวงการคลัง เนื้อท่ี 4,109 ไร่เศษ มาจัดสรรให้สมาชิก 69 ครอบครัวในรูปของสหกรณ์การเช่า
ซ้ือท่ีดิน ต่อมาในปี พ.ศ. 2481 ได้จัดต้ังนิคมสหกรณ์ในอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ 7,913 ไร่ และได้จัด
สหกรณ์การเช่าที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่เส่ือมสภาพแล้ว ที่อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เม่ือปี 
พ.ศ. 2518 
  



วัตถุประสงค์ 

• เพ่ือการจัดนิคม คือ การจัดหาท่ีดินมาจัดสรรให้แก่ราษฎรประกอบอาชีพทางการเกษตร ตลอดจนจัดบริการ
ด้านสาธารณูปโภคแก่สมาชิก 

• เพ่ือการจัดสหกรณ์ คือ การรวบรวมราษฎรท่ีได้รับจัดสรรท่ีดิน จัดต้ังข้ึนเป็นสหกรณ์ 

งานจัดนิคม 

งานจัดนิคม เป็นงานที่ดินทํากินให้ราษฎรโดยวิธีการสหกรณ์ มีข้ันตอนในการดําเนินการ ดังนี้ 
1. การจัดหาท่ีดิน 
1.1 สหกรณ์นิคม โดยอาศัยพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. 2511 โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ขอรับที่ดินรกร้างว่างเปล่าท่ีคณะกรรมการจัดท่ีดินแห่งชาติจําแนกเป็นที่จัดสรรเพ่ือการเกษตร นํามาจัดสรรให้ราษฎร
เข้าครอบครองทําประโยชน์ และส่งเสริมให้จัดต้ังข้ึนเป็นสหกรณ์ ซ่ึงเม่ือสมาชิกได้ปฏิบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของ
สหกรณ์แล้ว ก็จะได้กรรมสิทธิ์ในท่ีดินที่ได้รับจัดสรรน้ันในที่สุด 

1.2 สหกรณ์การเช่าซ้ือท่ีดิน โดยอาศัยประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2497 และนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการ
จัดหาท่ีดินให้ราษฎร กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงจัดซ้ือที่ดินขององค์การ หรือเอกชนนํามาปรับปรุงจัดสรรให้รวบรวมกัน
จัดต้ังข้ึนเป็นสหกรณ์ซ่ึงเม่ือสมาชิกได้ส่งชําระเงินค่าเช่าซ้ือที่ดินและปฏิบัติการอื่นครบถ้วนตามข้อบังคับของสหกรณ์
แล้ว ก็จะได้กรรมสิทธิ์ในท่ีดินที่ได้รับจัดสรรน้ันในที่สุด 

1.3 สหกรณ์การเช่าที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์จะนําที่ดินป่าสงวนแห่งชาติที่เส่ือมโทรมแล้ว มาจัดสรรให้
ร า ษฎ ร  แ ล ะ จั ด ต้ั ง ข้ึ 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 ท่ี ดิ น ที่ ไ ด้ รั บ จั ด 
สรรน้ันโดยเสียค่าเช่าในอัตราตํ่า และท่ีดินจะตกทอดทางมรดกไปยังลูกหลานได้ตลอดไป แต่ห้ามมิให้โอนกรรมสิทธิ์ 
สหกรณ์นิคมทั้ง 3 รูปนี้ คงมีเพียง 2 รูปแรกที่สมาชิกจะได้ที่ดิน เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง ส่วนในรูปของสหกรณ์การ
เช่าที่ดินนั้น สมาชิกจะได้เพียงสิทธิการให้ที่ดินโดยการเช่า และสิทธิที่ตกทอดทางมรดกตลอดไปเท่านั้น 

2. การวางผังและปรับปรุงท่ีดิน เมื่อได้รับที่ดินแปลงใดมาจัดสหกรณ์แล้วทางราชการจะสํารวจรายละเอียด
สภาพภูมิประเทศ ชนิดและลักษณะดิน ปริมาณน้ําฝน จากน้ันจะวางแผนผังการการใช้ที่ดิน ว่าควรดําเนินการสร้าง
บริการสาธารณูปโภคอย่างไรบ้าง เช่น ถนน การชลประทาน โรงเรียน สถานีอนามัย ฯลฯ 

3. การรับสมัคร และคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับการจัดสรรท่ีดิน 
4. การอนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในท่ีดิน 
5. การกําหนดเง่ือนไขการใช้ที่ดิน และการได้กรรมสิทธิ์ที่ดิน 

งานจัดสหกรณ์ 

เมื่อจัดราษฎรเข้าครอบครองทําประโยชน์ในท่ีดิน ที่จัดหามาเรียบร้อยแล้ว ข้ันต่อไป คือ  การรวบรวมราษฎร
ที่ได้รับจัดสรรที่ดินนั้นจัดต้ังเป็นสหกรณ์ข้ึน และขอจดทะเบียนตามพระราชบัญญิติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 เพ่ือให้
เกษตรกรมีสถาบันของตนเอง ที่จะเป็นส่ือกลางในการอํานวยบริการด้านต่างๆ ส่วนการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์จะมี
ลักษณะเช่นเดียวกับสหกรณ์การเกษตร 
  

 



ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ 

ทําให้สมาชิกสหกรณ์มีสหกรณ์เป็นสถาบันที่เป็นส่ือกลางในการขอรับบริการต่างๆ จากรัฐบาล และเป็น
สถาบันที่อํานวยความสะดวกในด้านการจัดหาสินเชื่อ การรวมกันซ้ือ รวมกันขาย การนส่งเสริมการเกษตรและการ
ฝึกอบรม ซ่ึงเป็นการเสริมสร้างให้เกิดระบบที่ดีในการจัดหาการผลิต และการตชลาดโดยสมาชิก เพ่ือสมาชิก ในการ
ประกอบอาชีพอย่างมั่นคงจนมีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

4. สหกรณ์ร้านค้า 

สหกรณ์ร้านค้า คือ  สหกรณ์ที่มีผู้บริโภครวมกันจัดต้ังข้ึนเพ่ือจัดหาสินค้า เครื่องอุปโภคบริโภคมาจําหน่ายแก่
สมาชิกและบุคคลทั่วไป โดยจดทะเบียนตามกฎหมายสหกรณ์ในประเภท สหกรณ์ร้านค้า มีสภาพเป็นนิติบุคคลซ่ึง
สมาชิกผู้ถือหุ้นทุกคนเป็นเจ้าของ สมาชิกลงทุนร่วมกันในสหกรณ์ด้วยความสมัครใจเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนในการ
ซ้ือเครื่องอุปโภคบริโภคและเพ่ือผดุงฐานะทางเศรษฐกิจของตนและหมู่คณะ 

ความเป็นมา 

สหกรณ์ร้านค้า จัดต้ังข้ึนโดยชาวชนบท อําเภอเสนา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ในปีพ.ศ.2480 และได้เลิกล้ม
ไป ต่อมารัฐบาลได้ช่วยเหรือ มีนโยบายท่ีจะช่วยเหลือด้านการครองชีพให้กับประชาชน โดยการส่งเสริม และ
สนับสนุนให้มีการจัดต้ังสหกรณ์ร้านค้าข้ึน ทั้งในส่วนกลางและส่วน ภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซ่ึงสหกรณ์ร้านค้าที่
ต้ังข้ึนในเมืองที่ประชาชน หนาแน่นจะประสบความสําเร็จมากกว่าสหกรณ์ร้านค้าที่ต้ันในชนบท 

 วัตถุประสงค์ 
สหกรณ์ร้านค้าจะจัดหาสิ่งของและบริการท่ีสมาชิกมีความต้องการมาจําหน่าย ช่วยจําหน่ายผลิตผล 

ผลิตภัณฑ์ของสมาชิก ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ทางด้านสหกรณ์ และด้านการค้าให้แก่สมาชิกสหกรณ์ ปลุก
จิตสํานึกให้ สมาชิกรู้จักประหยัด ช่วยตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ร่วมมือและประสานงานกับสหกรณ์และ
หน่วยงานอ่ืนทั้งภายในและนอกประเทศ ในอันที่จะเกื้อกูลกันและกัน 

 ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ 
ทําให้สมาชิกมีสถานท่ีซ้ือขายสินค้าจําเป็นตามราคาตลาดในชุมชน ซ่ึง เป็นสินค้าที่ดีมีคุณภาพ เที่ยงตรงใน

การชั่ง ตวง วัด ตามความต้องการของสมาขิก เมื่อส้ินปีสหกรณ์มีกําไรสุทธิประจําปี สมาชิกจะได้รับเงินปันผลตาม 
หุ้น และเงินเฉล่ียคืนตามส่วนท่ีได้ทําธุรกิจกับสหกรณ์ การซ้ือขายด้วยเงิน สดสินค้าจะมีราคาท่ีถูกกว่าเงินผ่อน ทําให้
สมาชิกมีความรอบคอบในการจัดหาสินค้าราคาถูกมาจําหน่ายเพ่ือประโยชน์ ของสมาชิก 
 
5.สหกรณ์ออมทรัพย์ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ คือ สถาบันการเงินแบบหนึ่งที่มีสมาชิกเป็นบุคคลซ่ึงมีอาชีพอย่างเดียวกันหรือที่อาศัยอยู่
ในชุมชนเดียวกัน มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการออมทรัพย์ และให้กู้ยืมเมื่อเกิดความจําเป็นหรือเพ่ือ
ก่อให้เกิดประโยชน์งอกเงยและได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ สามารถกู้ยืมเงินได้เมื่อเกิดความ
จําเป็นตาม หลักการช่วยตนเอง และช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 

  



ความเป็นมา 

สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งแรกในประเทศไทย จัดต้ังข้ึนในหมู่ข้าราชการสหกรณ์และพนักงานธนาคารเพ่ือการ
สหกรณ์ จดทะเบียนเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2492 คือ สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จํากัดสินใช้ และได้แพร่ หลายไปใน
หน่วยงานของรัฐและเอกชนท่ัวประเทศ ส่วนสหกรณ์ ออมทรัยพ์ในชุมชนแห่งแรก คือ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแม่มูล 
จํากดั จดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2522 

 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมการออมทรัพย์ โดยการับฝากเงินและให้ผลตอบแทน ในรูป ของดอกเบ้ียอัตราเดียวกับธนาคาร

พาณิชย์ และโดยการถือหุ้นหัก ณ ที่จ่าย เป็นรายเดือน แต่ไม่เกิน 1 ใน 5 ของหุ้นทั้งหมด เมื่อส้ินปีทางบัญชีต้อง 
จ่ายเงินปันผลค่าหุ้นให้แก่สมาชิกในอัตราท่ีกฎหมายกําหนด รวมทั้ง ให้บริการด้านเงินกู้แก่สมาชิกตามความจําเป็น 

 ประโยชน์ที่สมาชิกจะไดรับ 
เป็นแหล่งเงินฝากและเงินกู้ของสมาชิก ทําให้สมาชิกรู้จักเก็บออมเงิน และไม่ ต้องไปกู้เงินนอกระบบ ทําให้

สถาบันครอบครัวมีความม่ันคงข้ึน 
 
6. สหกรณ์บริการ 

สหกรณ์บริการ คือ สหกรณ์ที่จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ โดยมีประชาชนไม่น้อยกว่า 10 คน ที่มี
อาชีพอย่างเดียวกัน ได้รับ ความเดือดร้อนในเร่ืองเดียวกันรวมตัวกันโดย ยึดหลักการประหยัด การช่วยตนเองและ
ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน เพ่ือแก้ ปัญหาต่างๆ  รวมทั้งการส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงในอาชีพต่อไป 

ความเป็นมา 

สหกรณ์บริการแห่งแรกจัดต้ังข้ึนในปี พ.ศ. 2484 เป็นการรวมตัว กันในกลุ่มผู้มีอาชีพทําร่ม ชื่อ สหกรณ์ผู้ทํา
ร่มบ่อสร้าง จํากัดสินใช้ อยู่ที่ตําบลต้นเปา อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาในปี  พ.ศ. 2496 ได้มีการจัดต้ัง
สหกรณ์บริการไฟฟ้าหนองแขม จํากัด อําเภอ หนองแขม กรุงเทพมหานคร เป็นสหกรณ์ที่ให้บริการด้านสาธรณูปโภค 
และในปี พ.ศ. 2497 จัดต้ังสหกรณ์มีดอรัญญิก จํากัด ที่ตําบลทุ่งช้าง  อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
และมีสหกรณ์บริการ อีกหลายแบบตามมา เช่น สหกรณ์เคหสถาน สหกรณ์แท็กซ่ี สหกรณ์ หัตถกรรมผลิตภัณฑ์ไม้ 
สหกรณ์บริการน้ําประปา สหกรณ์ผู้จัดหางาน แห่งประเทศไทย ฯลฯ 

 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือดําเนินธุรกิจด้านการบริการตามรูปแบบของสหกรณ์ ส่งเสริมสวัสดิการ แก่สมาชิกและครอบครัว ส่งเสริม

การช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกัน และกันในหมู่สมาชิก ร่วมมือกับสหกรณ์อ่ืนและหน่วยงานอ่ืนเพ่ือความ 
ก้าวหน้าของกิจการสหกรณ์ 

 ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ 
สมาชิกมีสหกรณ์เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาฝีมือการผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ต้องการ

ของตลาด มีแหล่งรวม ซ้ือรวม ขายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ในการผลิตผลิตภัณฑ์ ช่วยให้สมาชิกสหกรณ์ ประกอบ
อาชีพได้ถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อส้ินปีทางบัญชีถ้าสหกรณ์มี กําไรสุทธิประจําปี สมาชิกสหกรณ์จะได้รับเงินปันผล
ตามหุ้น และเงิน เฉล่ียคืนตามส่วนท่ีทําธุรกิจกับสหกรณ์ 



 
7. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คือ สหกรณ์อเนกประสงค์ ต้ังข้ึนโดยความสมัครใจของสมาชิกที่อยู่ในวงสัมพันธ์เดียวกัน เช่น 
อาศัยในชุมชนเดียวกัน ประกอบอาชีพเดียวกัน หรือในสถานท่ีเดียวกัน หรือมีกิจกรรมร่วมกันเพ่ือการรู้จักช่วยเหลือ
ตนเองอย่างต่อเน่ือง โดยมุ่งเน้นให้สมาชิกประหยัดและออม เพ่ือการรู้จักช่วยตนเองเป็นเบ้ืองต้นและเป็นพ้ืนฐานใน
การสร้างความม่ันคงแก่ตนเองและครอบครัว 

ความเป็นมา 
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เป็นอีกสหกรณ์ประเภทหนึ่งตามประกาศกฎกระทรวงกําหนดประเภทของสหกรณ์ที่จะ

รับจดทะเบียน พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2548 เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการรวมคน เพ่ือทํากิจกรรมเรื่องการออม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน ในประเทศไทยได้เริ่มจัดต้ังกลุ่มข้ึนแห่งแรกเม่ือวันที่ 25 กรกฎาคม 2508 “ กลุ่ม
เครดิตยูเนี่ยนแห่งศูนย์กลางเทวา ” และได้แพร่ขยายการจัดต้ังสหกรณ์และกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนท่ัวประเทศไทยข้ึนเป็น
จํานวนมากภายใต้ปรัชญาและอุดมการณ์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่มุ่งจะพัฒนาคนให้ช่วยตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกัน
และกันตามหลักการและวิธีการสหกรณ์ รวมทั้งเพ่ือพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง 

 ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ 

      1.เป็นคนรู้จักประหยัดและออม สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจัดต้ังในชุมนุมของสมาชิก สมาชิกของสหกรณ์จึงมีที่
สะสมเงินที่สะดวกและรวดเร็วไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปฝากเงินที่ไกลๆ แม้มีเงินจํานวนน้อยหรือมากก็ตาม 
สมาชิกก็สามารถท่ีจะสะสมได้ 

2. ช่วยแก้ไขปัญหาการเงิน เมื่อสมาชิกมีความเดือดร้อนหรือความจําเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินสมาชิกมีสิทธิที่
จะขอกู้เงินจากสหกรณ์ได้ในอัตราดอกเบ้ียที่เป็นธรรม 

3. สร้างความม่ันคงแก่สมาชิกและครอบครัว สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแต่ละแห่งจะจัดให้มีบริการในรูปแบบ
ต่างๆแล้วแต่ความต้องการของสมาชิกและเงินทุนที่สหกรณ์มีอยู่ ซ่ึงมีส่วนสร้างความม่ันคงให้เกิดข้ึนแก่ครอบครัวและ
สมาชิก 

4.สามารถพัฒนาชุมชนและสังคม กิจกรรมของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนช่วยให้ประชาชนในชุมชนเกิดการ
ประหยัดและออม เพ่ือสร้างกองทุนข้ึนในชุมชน เพ่ือช่วยเหลือบําบัดความทุกข์ร้อนที่เกิดข้ึน เพ่ือให้รู้จักการแก้ไขและ
ตัดสินใจช่วยเหลือกันในชุมชนของตนเอง เป็นการฝึกผู้นําในชุมชน 

 
 

 

 
 
 


